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sarcina importantă
a tinerilor țărani muncitori

Proletari din toate țările, uniți-vă!
TI NEREȚE-EDUCAITIE-RĂSPUNDERI

In aceste zile, oamenii 
muncii de pe ogoare trec prin 
perioada unei munci impor
tante, poate cea mai impor
tantă și mai încordată muncă 
din cursul unui an agricol : 
treierișul. Recoltatul păioase- 
lor a fost terminat aproape 
în toată țara și acum ia tre- 
ieriș, la înmagazinarea recol
tei, țăranii muncitori, lucrăto
rii gospodăriilor de stat și 
stațiunilor de mașini și trac
toare se bucura de rodul be
gat al pămîntului muncit de 
ei, se mîndresc că au făcut 
cu recolta de anul acesta un 
pas însemnat înainte, pe ca
lea îndeplinirii sarcinii de 
sporire a producției de cerea
le, sarcină trasată de Congre
sul al Il-Ieaal partidului. Sînt 
bucuroși și mîndri tinerii, căci 
și ei și-au adus contribuția la 
această recoltă, fie în gospo
dăriile lor individuale, fie în 
echipele gospodăriilor colecti
ve, fie în brigăzile gospodă
riilor de stat sau S.M.T.

Sarcina dezvoltării agricul
turii noastre pe baze noi, so
cialiste, încredințată de partid 
muncitorilor pămîntului, este 
însă mult mai largă, mult mai 
complexă. Nu se poate conce
pe, între altele, o agricultură 
rațională, științifică fără un 
sector zootehnic puternic, ca
pabil să asigure din plin aco
perirea cerințelor de trai ale 
oamenilor muncii și a nevoilor 
de materii prime pentru indus
triile ușoară și alimentară.

In anii puterii populare, da
torită atenției și grijii pe care 
partidul și guvernul le acordă 
acestui sector, creșterea ani
malelor a cunoscut și cunoaș
te o dezvoltare continuă și 
masivă. Totuși nevoile de care 
aminteam cer din partea celor 
ce muncesc pe ogoare o acti
vitate din ce în ce mai susți
nută, mai raționai organizată 
pentru continua îmbunătățire 
a situației în acest domeniu.

Cea mai însemnată latură 
a creșterii animalelor, de care 
depinde în întregime succesul 
sau insuccesul acestei munci, 
o constituie asigurarea hranei 
îndestulătoare, de calitate su
perioară. în tot cursul anului. 
In timpul verii, majoritatea a- 
nimaleîor se bucură de un fu
raj foarte bun din toate punc
tele de vedere: iarba de pe 
pășuni. Dar dacă de la aceas
tă hrană suculentă, gustoasă, 
animalul trece, în iarnă, la 
paie și coceni uscați, bineîn
țeles că organismul suferă, 
slăbește, productivitatea sca
de, iar urmările rele se pot 
constata chiar multă vreme 
după ce animalul a fost scos 
din «ou la pășune.

A fost deci necesar un în
locuitor al pășunii pentru pe
rioada iernii. Oamenii au cău
tat acest înlocuitor și l-au gă
sit : acesta este nutrețul însi- 
lozat. Și au găsit, putem spu
ne, chiar mai mult decît un 
simplu înlocuitor ; căci nutre
țul însilozat este, din punct 
de vedere al valorii nutritive, 
mai bun decît iarba pășunilor 
și poate fi folosit atît iarna 
— cum se și folosește în mod 
normal — cît și în verile se
cetoase, cînd pășunile se 
usucă.

Este deajuns să arătăm că 
prin folosirea nutrețului însi- 
lozat producția animalelor nu 
numai că nu scade în timpul 
iernii, dar sporește chiar.

Ințelegînd valoarea nutrețu
lui insilozat, importanța folo
sirii lui în hrana animalelor, 
tinerii din satele patriei noas
tre au primit cu mult interes 
metoda insiiozării, dînd un a- 
jutor de seamă ia introduce
rea ei în practica obișnuită a 
creșterii animalelor. Este cu
noscută de pildă, inițiativa de 
anul trecut a utemiștilor de la 
G.A.S. Clarii-Vii, raionul Jim- 
bolia, care au chemat la între
cere toate organizațiile U.T.M. 
din țară pentru însilozarea 
nutrețurilor. Rezultatele aces
tei întreceri au fost zecile de 
mii de tone de furaje pregătite 
de tineret, producțiile mari 
obținute de la animalele hră
nite cu acest nutreț.

Planul de măsuri al C.C. al 
P.M.R. și al Consiliului de Mi
niștri privind desfășurarea 
campaniei de vară pune un 
mare accent pe asigurarea 
unei cantități mari de furaje 
însilozate. Ca urmare, între
cerea tineretului va continua, 
se va 
Pentru 
masivă 
nea de 
Central 
rul Agriculturii și Silvicultu
rii au fixat, printr-o hotărî- 
re comună, adoptată de cu
rînd, un obiectiv concret, pre
cis : SA SE INSILOZEZE IN 
ACEST AN CU FORȚELE 
TINERETULUI, 750.000 TONE 
NUTREȚURI. Această canti
tate a fost repartizată pe re
giuni, ținîndu-se seama de po
sibilități și de angajamentele 
tinerilor. Toate comitetele re-

desfășura mai larg, 
a asigura participarea 
a tineretului la acțiu- 
însilozare, Comitetul 
al U.T.M. și Ministe-
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0 mare unitate militarăa primit denumirea de divizia mecanizată
„MĂRĂȘEȘTI

După cum s-a anunțat în pre
să, în ziua de 6 august, cu pri
lejul împlinirii a 40 de ani de la 
marea bătălie de la Mărășești, în 
fața mausoleului a avut loc o so
lemnitate la care au luat parte 
mii de oameni ai muncii din lo
calitățile învecinate, veterani ai 
luptelor de la Mărășești, precum 
și militari ai Armatei noastre 
Populare.

’ La sfîrșitul solemnității: în- 
tr-un cadru festiv, s-a dat citire 
Decretului Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale a R.P.R. prin 
care se acordă denumirea de Di
vizia mecanizată „Mărășești** 
unei mari unități mecanizate din 
Armata noastră Populară, urmașă 
demnă a luminoaselor tradiții de 
luptă ale Diviziei a 9-a infanterie, 
care, acum patru decenii, s-a dis
tins în mod deosebit în acțiunea 
de zdrobire a ofensivei inamice și 
s-a acoperit de glorie în luptele 
purtate în cel de-al doilea război 
mondial împotriva hitlerismului. 
Totodată s-a dat citire Ordinului 
Ministrului Forțelor Armate ale 
R.P.R. referitor la acordarea Dra
pelului Diviziei mecanizate „Mă
rășești**, cu ocazia atribuirii nou
lui ei nume.

După aceea, Ministrul Forțe
lor Armate, general-colonel Leon- 
tin Sălăjan a înmînat Drapelul 
comandantului Diviziei, care după

ce a sărutat flamura, a depus 
următorul jurămînt:

„Jur că voi păstra în orice îm
prejurare Drapelul, 
onoarei și gloriei 
că voi servi patria

simbol al 
ostășești, 
cu cre

dință, apărînd-o cu bărbăție și 
pricepere împotriva oricăror duș
mani care ar încerca să cotro
pească pămîntul patriei noastre 
sau să lovească în cuceririle re
voluționare ale poporului munci
tor, neprecupețindu-mi sîngele și 
chiar viata**.

In încheierea acestei solemni
tăți, adresîndu-se soldâților, ser
genților și ofițerilor din Divizia 
mecanizată „Mărășești**, genera- 
lul-colonel Leontin Sălăian a spus

(Continuare tn pag. 4-a)

DIN COLECTIVĂ?!
vremea prînzuluî 

ajuns în Gura Do-

Minerii fruntași Gheorghe Neagu, Iuliu Somoghl și Ion 
Filo de la Petrila sunt bucuroși de rezultatele obținute 
după o zi de muncă. Gheorghe Neagu (în stînga) a reușit să 

dea peste plan în luna iulie 300 tone cărbune.

IU WTIMPINĂREA ZILEI DE 23 AUGUST

Printre constructorii din Galați
„Scînleia tineretului

(Continuare in pas. 3-aJ

Tractoristul TRUICA NEAGU de la G.A.S. Fundulea, regiunea 
București lucrează la arătură adîncă de vară. El depășește zilnic 

norma cu 50% față de plan, dînd lucru de calitate.

Brigadierii de pe șantierul na
țional al tineretului pentru recon
strucția orașului Galați erau mai 
veseli ca oricînd. Abia se încheia
se bilanțul succeselor înregistrate 
pe primul semestru al acestui an. 
Bucuria lor era îndreptățită. Ei 
hotărîseră încă de pe atunci să 
îndeplinească și să depășească pla
nul în cinstea zilei de 23 August. 
Iată rodul acestei hotărîri : pla
nul lucrărilor de construcție a 
fost îndeplinit în procent de 114 
la sută iar indicele prețului de 
cost a scăzut cu 8 la sută față de 
cel planificat. Brigăz „• de li'jieri 
au înscris totodată în palmaresul 
succeselor obținute încă o realiza
re de seamă : aproape 1.000.000 
lei economii.

Acum, cînd au mai rămas puține 
zile pînă la 23 August tinerii bri
gadieri sînt într-o adevărată efer
vescență. Atmosfera entuziastă a 
întrecerii domnește peste tot. Bri
găzile conduse de Constantin Băla- 
șa, T. Tănase și C. Iofcea își de
pășesc cu regularitate planul lu
crărilor în procent ce variază în
tre 90 și 100 la sută. Ca urmare a 
muncii depuse mulți tineri au ob-

ținut cîștiguri ce depășesc 1000 lei 
și ajung pînă la 1.200—1.300 
lei lunar.

în cadrul consfătuirilor de pro
ducție tinerii fruntași ca dulghe
rii Constantin Lungu și Ion Pos- 
telnicu, ca montatorii de prefabri
cate Ion Conduraru și Aurel Mo- 
canu, precum și zidarii Teodor 
Comănescu și Enache Toader au 
făcut prețioase propuneri privind 
introducerea micii mecanizări în 
procesul de producție. Ei au pro
pus, de pildă, ca mortarul, făcut 
în stația de mortare să fie împins 
pînă la locul de producție pr?n 
furtun,- cu ajutorul unei pompe

Printre angajamentele tinerilor 
brigadieri se află și acela ca pînă 
la 23 August să fie dat în folo
sință pentru muncitorii uzinei 
„Nicolae Cristea’* blocul „B“, cu 
32 apartamente. Acesta este pri
mul din cele 6 blocuri care va fi 
dat în folosință pînă la sfîrșitul 
anului (acum se află ridicat la 
roșu). în același timp, tinerii bri
gadieri conduși de utemistul Cor
nel Dumitrescu se străduiesc să 
termine pînă la 23 August săpă
turile la blocul „M“ și să execute

cel puțin 50 la sută din volumul 
săpăturilor subsolului. Acesta este 
de altfel cel mai mare bloc care 
Me va ridica pe șantier. Format 
din 5 tronsoane, el măsoară o lun
gime de aproape 160 m. și va avea 
123 apartamente.

Pentru intensificarea la maxi
mum a lucrărilor și pentru orga
nizarea pe scară și mai largă a 
acestora, pe șantier au mai fost 
aduse de curînd 3 macarale turn, 
2 malaxoare, 5 betoniere și 10 
benzi transportoare. Acest fapt a 
făcut să se intensifice și lucrările 
de săpături pentru fundația blocu
lui „L“ care va avea o lungime 
de 130 m. și care numai în partea 
sa centrală formată din 2 tron
soane va avea peste 80 aparta
mente.

M. SPIRIDON

ra pe la 
cînd am .
brogii, o comună la hota

rele dintre raioanele Medgidia și 
Istria, pierdută între stîncile go
lașe de piatră și hoideie mănoase 
ale stepei. Cum dinainte știam 
că la vremea asta, intr-o zi de 
plină campanie, nu voi găsi pe 
nimeni in sat, am pornit pe cîmp 
să aflu oamenii.

In marginea comunei, pe islaz, 
am intî.nit o turmă de oi năbu
șită de căldură, minate din urmă 
de oameni al căror port iți spu
nea de departe că nu-s ae prin 
partea locului. Intrind cu ei In 
vorbă, am aflat că sint piteșteni, 
dar că oile sint ale comunei, ale 
gospodăriei colective. Cum oame
nii nu s-au priceput să mă dumi
rească din ce pricină cele aproa
pe 600 de oi ale gospodăriei sint 
ciobănite pe simbrie de oameni 
străini de sat și nu de colecti
viști, am plecat mai departe spre 
a da de rostul nedumeririi mele.

Rătăceam printre holde, unele 
mai inaite decît mine, în căuta
rea oamenilor, răsfoind din mers, 
tot mai intrigat, Însemnările ce 
mi le făcusem la raion in legă
tură cu colectiva din Gura Do- 
brogii. Dar — culmea ! — însem
nările mele mai rău mă puneau 
in încurcătură, decît să-mi dea 
un indiciu cit de vag care să-mi 
ajute să desleg enigma. Aflasem 
la raion că satul — reședința de 
comună Gura Dobrogii — este 
aproape complect colectivizat, că 
se află aci o gospodărie cu peste 
600 de hectare, cu livadă de pomi, 
cu multe vite de muncă și, ce~> 
mai important, cu multe și mari 
posibilități de dezvoltare și de 
sporire a avutului obștesc. Cu
rînd însă aveam să dezleg „enig
ma". Ajuns la un cap de lan, am 
dat de un grup de colectiviști 
care mîncau și se odihneau la 
umbra rară a unui saieîm. Am 
„picat" la ei tocmai in mijlocul 
unei discuții aprinse între 
femei în vlrstă:

— Numai voi, muierile 
sterpe, sinteți de vină I 
vrut să faceți copii, să nu dați 
in greu și acum munciți de dați 
in nas.

— Și voi, că ați făcut o droaie, 
ce folos aveți ? l-ați făcut pe toți 
„domni" la oraș, iar săpii tot 
miinele noastre bătrirte trebuie 
să-i țină rostul.

...Și așa am aflat că In gospo
dărie lucrează doar șaisprezece 
tineri dintre care doar cinci — 
două fete și trei băieți — sînt 
utemiști. Șaisprezece tineri, cinci 
utemlști I Media de virstă 
a celor 88 de colectiviști 
din Gura Dobrogii se a- 
propie de 60 de ani. Din 1952 
de cind s-a tnființat gospodăria, 
in colectivă nu a avut loc nici

o nuntă, iar de doi ani încheiațt 
nici în sat. Au renunțat oare tis 
nerii care se căsătoresc să mat 
facă nunți ? Nu, nimic din toate 
acestea. Tinerii — tacă nu toți» 
marea lor majoritate — au ple
cat din sat sa se facă „domni" 
la oraș, cum spunea bătrina co
lectivistă. Și azi, ca o consecin
ță a acestei „migrațiuni" gospo
dăria colectivă duce mare lipsă 
de brațe de muncă. Așa mi-am 
dezlegat și nedumerirea mea în 
legătură cu oamenii străini de 
loc, tocmiți să păzească oile cor 
lectivei și multe alte lucruri.

Se cere lămurită, deci, o între
bare firească: de ce au plecat și 
pleacă tinerii colectiviști ia oraș? 
O duc prost in gospodăria colecs 
tivă ? N-au cu ce trăi ? Nici de- 
cum! Gospodăria colectivă este 
bogată și are încă și mai mart 
perspective ca să-și mărească a- 
vuția. Și dacă ai lua să cercetezi 
gospodăria proprie a fiecărui cor 
lectivist, iți dai seama că trăieș
te în belșug, că din acest punct 
de vedere traiul de azi al colec
tiviștilor se deosebește ca de Ia 
cer la pămint de viața obidită/ 
plină de lipsuri și de necazuri pe 
care au trăit-o în trecut.

Atunci, care să fie cauza ? Să 
fie vorba de faptul că tinerii ple
cați la oraș s-au dovedit a fl 
niște leneși, niște pierde-vară, 
care fug din sat de greul muncii 
in căinarea unei căpătuieli cil 
mai puțină trudă ? Poate că pen
tru unii e și aceasta o cauză/ 
dar pentru cei mai mulți, nu ! Iar 
din exemplele pe care le voi da< 
se va vedea acest lucru. Să ve 
dem deci, despre ce este vorba.

două

astea 
N-ați

★

Tînăra colectivistă ParaschI- 
va Dobrin s-a căsătorit 
cu doi ani în urmă cu 

tînărul Radu Pisică din satul 
Casian. Cu toate că tinerii se iu
beau de mult, atît Paraschiva cit 
și (în special !) părinții ei nu au 
acceptat căsătoria cu Radu pînă 
n-au smuls acestuia promisiunea 
că odată căsătoriți vor pleca la 
oraș. Radu era însă un băiat 
muncitor, îndrăgostit de ogor șl 
mult ar fi dorit să rămînă să 
muncească în gospodărie. După 
nuntă chiar, trecînd peste promi
siunea făcută, el a început să 
muncească la gospodărie, dar so
crii săi și tînăra lui soție au în
ceput să facă „presiuni** asupră-l 
amenințîndu-1 cu desfacerea căs
niciei dacă nu se hotărăște să 
plece Ia oraș. Ce fac azi Paras
chiva și Radu în oraș, ce fel de 
viață trăiesc ? Au ajuns cumva

I. ȘERBU

(Continuare în pag. 3-a)
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S-au întrecut pe ei înșiși
BACĂU (de la corespondentul 

nostru). — Pînă la sărbătoarea mi* 
nerilor din țara noastră au mai ră
mas cîteva zile. In cinstea acestui 
eveniment, tinerii din bazinul Co
mănești, au organizat un schimb de 
onoare. In ziua respectivă, în aba
taje, minerii s-au întrecut pe ei în-

CRONICA

EXEMPLUL MINUNAT
al patriotismului lui N. BĂLCESCU

„Deschid sfînta carte, unde se află înscri
să gloria Romîniei, ca să pun înaintea ochi
lor fiilor ei cîteva pagini din viața eroică a 
părinților lor“. Cu această frază de cald pa
triotism își începea scrierea sa cea din ur
mă — „Istoria romînilor sub Mihai Vodă 
Viteazul" — marele democrat revoluționar 
și patriot romîn Nicolae Bălcescu. Patria 
și dragostea de țară aveau pentru Bălcescu 
înțelesul cel mai adine, confundîndu-se cu 
însăși viața sa. Patriotismul a constituit 
pentru Nicolae Bălcescu trăsătura dominan
tă a eroismului firii sale. Animat de o ne
sfârșită energie revoluționară, el a fost pa
triotul gata oricînd de jertfă, slujind patria 
și idealurile de luptă pînă la sacrificiul su
prem.

Cît de cald știa Nicolae Bălcescu să-și 
zugrăvească patria : „Ce călător, scrie el 
trecînd prin acele țări ale Dunării de. jos, 
prin Principatele Romîne, nu s-a oprit cu 
mulțumire și admirare a contempla aceste 
locuri așa de frumoase și împodobite, nu
meroasele rîuri ce le adapă, cîmpiile cele 
mănoase în producte vegetale, munții cei 
înalți și măreți plini de comori minerale, 
clima lor cea dulce și temperată, cerul lor 
cel pururea albastru și limpede, țări ce n-au 
altele asemenea de mîndre în Europa...**

Pentru Bălcescu țările romîne, poporul Și 
trecutul lor constituiau o necontenită și cen
trală preocupare. Gîndul său trecea de alt
fel, dincolo de hotarele provinciei sale de 
baștină, frămîntîndu-1 ideea unirii țărilor ro
mîne.

Nicolae Bălcescu iubea poporul, viața sa, 
cîntecele și dorurile sale. El ii înțelegea du
rerile și voia să i le aline. în .același timp, 
pentru Bălcescu poporul vremii sa’e nu era 
alcătuit decît din truditori, din cei ce mun
ceau și cărora li se datorau roadele și bo
gățiile țării. „Boierul, scrie cu asprime Băl
cescu. nu cunoaște amorul pămîntului, el 
care trăiește departe de domeniul său, care 
nu-1 cultivă lăsîndu-l paragină**. El adauga 
cu cea mai justă înțelegere a situației că 
pentru boier, pămîntul. nu este decît o 
mreajă în care îl tine legat pe țăran ca să-l 
poată exploata. Altădată Bălcescu scrie cu 
aceeași nestrămutată asprime: că „toierul de 
ar ti putut pune mina și pe soare, l-ar fi

luat șl ar II dat pe bani țăranului lumina șl 
căldura lui dumnezeu. De-ar fi putut lua In 
stăpînire apa mărilor și pe aceea ar fl spe
culat-o și așa ar fi robit pe țărani prin întu
neric, prin frig, prin sete, precum i-au ro
bit prin foame cuprinzînd pămîntul".

La Bălcescu dragostea pentru popor se 
transformă în dorința descătușării mulțimi
lor din lanțurile exploatării și a înzestrării 
lor cu bogățiile de care erau lipsite pe ne
drept. Bălcescu cere eliberarea țărani
lor de regimul asupritor al 
de clacă și înzestrarea lor 
mint. Amenințător, el se adresează boieri
lor in timpul revoluției din 1848: „Și în
drăzniți să strigați pretutindeni că e apă
sare, tiranie, voi care nu mai departe decît 
ieri, încă apăsați, voi care de veacuri abu
zați de carnea, de viața fraților voștri".

Patriotismul lui Bălcescu îmbrățișează nu 
numai țara și poporul, ci și trecutul pa
triei. El iubește cu patimă istoria acesteia, 
căreia îi dă adevărata accepție. Istoria, 
după el nu trebuie să fie numai un șir 
de oarecare intîmplări politice sau militare 
uscate, fără nici o coloare, fără nici un a- 
devăr local ; nu trebuie să se ocupe numai 
de oarecare persoane privilegiate, dar să 
arate poporul romin cu instituțiile, ideile, 
simțămintele și obiceiurile lui.

Nicolae Bălcescu a iubit cu înflăcărare 
trecutul eroic al poporului romîn. El deplîn- 
gea indiferența contemporanilor săi față de 
acest trecut de lupte. Evocînd bătălia Călu- 
gărenilor din 1595 — pe care o compară cu 
vestita luptă de la Termopile — ei protes
tează împotriva faptului că „romînul acum 
trece cu nepăsare printr-acel ioc fără ca ni
mic să-i aducă aminte că pămintul ce cal
că este frămîntat cu sîngele părinților săi".

Pentru luptătorul revoluționar Bălcescu 
istoria avea o deosebită însemnătate. El o 
înțelegea în chipul cel mai just. Istoria ome
nirii — arăta Bălcescu — nu ne înfățișează 
decît lupta necontenită a dreptului în contra 
tiraniei, a unei clase desmoștenite de drep
tul său în contra uzurpatorilor ei. Băl
cescu n-avea însă o atitudine pasivă față 
de istorie, căci el — numînd-o „cea dinții 
carte a unei nații" — li dă menirea înflăcă-

muncii 
cu pă-

rării maselor prin evocarea trecutului eroic 
al poporului. Punctul său de vedere în pri
vința utilității educative a istoriei reiese cu 
claritate din următoarele rînduri: „Romînii 
au trebuință astăzi să se întemeieze în pa
triotism și în curaj și să cîștige statornicie 
în caracter. Aceste rezultate credem că s-ar 
dobindi cînd ei ar avea o bună istorie na
țională și cînd aceasta ar fi îndestul răs- 
pindită". Cînd evocă luptele din 1595, el 
scrie de asemenea limpede: „fie ca suve- 
nirea acelor timpuri eroice să deștepte in 
noi simțementul datoriei ce avem... fie ca 
aducerea aminte a nenorocirilor șl luptelor 
eroice ale părinților noștri să poată ridi
ca demnitatea noastră națională".

Marele democrat revoluționar n-a fost un 
visător romantic, cum l-a prezentat parte 
din istoricii burghezi; patriotismul său era 
activ, plin de o energie nestăvilită. A fost 
permanent propagator al luptei revoluțio
nare, al dragostei de patrie, al adevărului 
și dreptății. A militat cu înflăcărare pentru 
libertatea poporului, pentru ridicarea stării 
materiale și morale a maselor, pentru elibe
rarea și împroprietărirea țărănimii. A com- 

A 
la unitatea poporului romîn, la 

’ ' ‘ ........................a
a 

Bălcescu, nețărmurita sa dragoste de patrie, 
l-au ridicat mai presus de interesele burghe
ziei, el slujind interesele maselor largi și 
asuprite,

Nicolae Bălcescu dădea patriotismului în
țelesul cel mai adine. Jertfa supremă era 
pentru el tributul pe care ori care bun pa
triot trebuia să-l ofere patriei. „Niciodată, 
scrie într-un manifest din 1850, încrederea 
în viitorul Romîniei nu a ieșit din inima 
noastră. Datoriile care le avem către patrie 
nu sînt încă împlinite. Sîngele nostru este 
al vostru, virtutea noastră este a voastră, 
noi le cruțăm pentru voi, pentru mîntuirea 
țării, cînd ceasul sculării popoarelor și al 
biruinței va suna ; șl acest ceas nu e de
parte". Ceva mai înainte, în timpul revoluției 
el

bătut cu înverșunare pe asupritori, 
zuit 
bertatea și independența deplină 
triei sale. Energia revoluționară

luptase pentru rezistența armată și seri-
DAN BERINDEI

(Continuare in pag. 3-a)

I șișl. Pe întregul bazin carbonifer 
planul a fost îndeplinit în proporții 
de 102 la sută. La obținerea aces
tui succes de seamă, cel mai mare 
aport l-au adus minele Lumina și 

i Rafira. Minerii de aici și-au depă
șit sarcinile de plan în ziua schim
bului de onoare cu 6,5 la sută.

Doar o zecime de procent i-a îm
piedecat pe minerii de la Leorda 
să se numere printre cei mai buni 
din ziua schimbului de onoare. De
pășirea lor de 6,4 la sută este însă 
apreciată de către toți ceilalți mi
neri ca fiind rezultatul unei munci 
temeinic organizată. Brigăzile tine
retului din această mină au dat un 
adevărat asalt pentru cucerirea ti
tlului de „Brigadă fruntașă**.

Spre bucuria tuturor tinerilor mi
neri. cele mai mari depășiri de plan 
le-au înregistrat brigăzile și gru
pele de tineret. Tinerii mineri din 
brigada condusă de tovarășul 
Moeanu Constantin de la mina 
„Lumina“ au trimis la suprafață cu 
56 la sută mai mult cărbune de- 
cît prevederile planului lor zilnic. 
La mina Leorda, fruntașă este cu
noscuta brigadă de tineret al cărei 
responsabil este Constantin Băbuț. 
Brigada și-a depășit sarcina de plan 
cu 36 la sută.

La seria succeselor dobîndite de 
ei, minerii de la Comănești le-au 
alăturat și pe acelea din ziua schim
bului de onoare.

FESTIVALULUI
Discuție prietenească

Iugoslavii ne sînt vecini nu nu
mai la Dunăre ci de data aceasta 
și pe șoseaua Iaroslavski. Locuim 
aproape și ne întîlnim deseori. Ti
nerii romîni au primit în mijlocul 
lor un grup de tovarăși iugoslavi. 
Ne-am prezentat unii altora mu
zica națională, am discutat și am 
făcut schimb de daruri. In jur se 
dansa, „sanie cu zurgălăi**. Prie
tenii iugoslavi descopereau cu ui
mire că melodia 
și nu americană 
zintă o casă de 
ocean. Rîsete, 
prietenie.

Intr-o discuție 
varășul Milos Nicolici, 
al Comitetului Central al Tinere
tului Popular din Iugoslavia în 
legătură cu bogăția de semnifi
cații a Festivalului, dînsul "ne-a 
spus că actualul Festival cons
tituie o manifestare uriașă a ti
neretului și în comparație cu ce
lelalte Festivaluri, îl consideră 
cu mult mai larg din punct

este romînească 
așa cum o pre- 
discuri de peste 
veselie, cîntece,

prietenească to- 
membru

al participării. Tn mod 
primi- 

sovietic

vedere ,__ r
deosebit l-a impresionat 
rea caldă a tineretului 
cît și modul în care e organizat 
Festivalul. „In ceea ce privește 
realizările artistice — a spus Mi
los Nicolici — le apreciem ca 
lucruri frumoase și bune. La 
Festival am reușit să ne întîlnim 
și cu prieteni din țările de demo
crație populară și printre ei am 
să subliniez în mod deosebit întîl- 
nirea cu tineretul din Romînia**.

Și discuțiile noastre priete
nești au continuat, trecînd cu 
ușurință de la un subiect la al
tul, de Ia Moscova minunată și 
plină de tinerețe cu toate veacu
rile care au trecut peste ea, la 
încîntătoarele spectacole și con
cursuri artistice existente în zilele 
Festivalului. In acest sens amîn- 
două delegațiile au ajuns la 
concluzia că Festivalul le dă po
sibilitatea acumulării unei bo
gate experiențe în domeniul or
ganizării în mod plăcut șl util al

Pretutindeni, delegația noastra este întîmpinată cu dragoste de moscoviți

timpului liber al tineretului. ,Jn 
Iugoslavia există 200.000 de tineri 
care^ activează pe tărîm cultural 
și vă închipuți ce înseamnă pentru 
ei experiența acumulată cu prile-* 
jul manifestărilor artistice ale Fes
tivalului de către delegația 
noastră. Sarcina noastră a tu
turor este să luptăm ca tot ceea 
ce am văzut aici și a fost bun să 
facem să înflorească și în organi
zațiile noastre de tineret**.

...Muzicanții romîni și iugoslavi 
au fuzionat. Acum exista o sin
gură formație. De pe coastele în
sorite ale Dalmației pe aripile 
cîntecului și dansului trecem pe 
crestele Carpaților. Alia Vejza
gic, membru în Prezidiul Comite
tului Central al Tineretului Popu
lar din Iugoslavia și Alecu Co-: 
stică, membru în conducerea dele-: 
gației tineretului romîn la Festi
val, toastează pentru ca astfel de 
întîlniri să fie cît mai. dese.

îl rugăm pe Alia 
să-și spună părerea 
titorii noștri, asupra 
dintre tineretul romîn
goslav, dintre organizațiile lor.

„Vreau să profit de această în- 
tîlnire a reprezentanților tinerea 
tului din cele două țări, pentru ca 
să transmit prin tinerii romîni 
prezenți aici și ziarul dvs., un 
salut întregului tineret romîn. Vă 
doresc cele mai frumoase succese 
în construcția voastră pașnică, în 
lupta pentru socialism**.

Reprezentanții tineretului 
mîn i-au asigurat pe tinerii 
goslavi că tineretul nostru
trește față de ei același sentis 
ment puternic de prietenie.

Vejzagic, 
pentru ci- 

relațiilor 
și cel iu-

ro- 
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TREI SPECTACOLE
ESTIVALE

In fond, fenomenul e absolut 
firesc și nu solicită o primire en
tuziastă decît raportat la absența 
lui în stagiunile trecute: premiera 
aproape simultană a trei specta
cole estivale, trei comedii vesele, 
la care ne-au invitat nu de mult 
Teatrul Tineretului, Teatrul sa
tiric muzical „C. Tănase" și 
O.S.T.A. Tradiția spectacolelor 
de vară — sprințare, antre
nante, cu atît mai pretențioase 
cu cît se consideră fără pretenții
— are vechime la noi, și era intr- 
adevăr supărătoare înlocuirea lor 
cu improvizate concerte de muzică 
ușoară, încăpățînat reluate în ulti
mele veri. De astă dată, după o 
stagiune nu excesiv bogată în pre
miere originale, iată-ne dintr-o- 
dată în fața a trei lucrări nu lip
site de însușiri ținînd seama de 
construcția lor dramatică, vioiciunea 
replicii, autenticitatea și savoarea 
portretelor, toate acestea servind 
și revelind o idee. Aceste comedii, 
cu toate păcatele Ișr destul de 
violente încă, nu se încadrează din 
fericire în seria de insuportabile 
spectacole așa-zis „vesele" pe care 
ni le oferea — și ni le mai oferă
— fără prea multe scrupule, une
ori, teatrul nostru de estradă. Im
provizații penibile, făcute după re
țeta vechilor concerte de vară în
cropite pentru turnee șușanistice 
(două mambe și vreun „Vaga
bond", en vogue, plus o romanță 
lăcrimoasă și o sirbă introdusă din 
necesități, un comperaj chinuit să 
fie hazos plus cîteva nume care 
să țină afișul) sau vreo comedioară 
vulgară și stupidă (de felul răpo
satei de moarte naturală „Cei trei 
mușchetari"), reușeau să creioneze 
un peisaj teatral estival dezolant, 
jalnic. Aceste trei comedii de care 
vorbeam mai sus, fără a spune 
un „nu I" categoric umorului gra
tuit sau unor facilități frizînd pe 
alocuri vulgaritatea, împrospătează 
oarecum atmosfera teatrală a a- 
cestei veri.

Nu avem în intenție de a stabili 
forțate similitudini sau a ierarhiza 
sentențios valorile, dar cîteva .ob
servații generale privind aceste 
trei piese, se impun, mai cu sea
mă prin semnificațiile ce le cu
prind. Spre o pildă : majorita
tea autorilor sînt debutanți și 
tineri; astfel sînt Grinevici și 
Pantelimon (autorii „Măștii lui 
Neptun"), Alecu Popovici e 
și el la prima sa comedie („Băie
ții de la mansardă"), Rodica Gheor
ghiu semnează pentru prima oară, 
în timp ce coautorul farsei „Vrei 
sa fii nevasta meaM, Florin Vasi- 
liu, mai are la activul său doar o 
singură piesă. Tinerețea autorilor 
se simte în însăși structură piese
lor, în generozitatea ideilor lor, în

prospețimea acțiunii și pe alocuri, 
în vehemența satirei, în filonul 
liric care nu lipsește (ar fi putut 
fi altfel ?!) în niciuna din cele 
trei comedii. Ele se mai aseamănă 
— fie că se intitulează fățiș farsă, 
fie că-și spun comedie muzicală 
ori întîmplare neverosimilă din zi
lele noastre — prin meritoria in
tenție de a aborda actualitatea și 
chiar unele aspecte majore ale ei 
în formula dramatică a farsei, pînă 
nu de mult considerată „..... ....
drept facilă și incapabilă de a 
transmite un mesaj.

„Masca lui Neptun" se dove
dește a avea implicațiile satirice 
cele mai puternice și construcția 
dramatică cea mai limpede și so
lidă. Dacă ai încerca să povestești 
cum au putut fi convinși cei trei 
„Băieți de la mansardă" că banii 
pe care-i credeau dștigați la Loto 
nu puteau decît să le provoace 
năstrușnice buclucuri, te-ai în
curca în labirintul întâmplărilor 
hazlii pînă la absurd de care au
torul, mărinimos, nu a făcut de 
fel economie. Se poate mult mai 
ușor rezuma subiectul farsei pusa 
la cale de reporterul Mînzu care, 
în răstimpul celor două zile cît a 
înlocuit pe administratorul vilei 
„Neptun", a schimbat identitățile 
profesionale ale locatarilor. Prilej 
de a etala visul romanțios al unei 
secretare ce se dorește actriță, sno
bismul de periferie al unei dacti
lografe ce se vede dintr-o dată 
fată de ministru, lirismul înduio
șător al unui șef de gară transfor
mat ad-hoc într-un viteaz pilot, 
etc. încurcăturile — nu prea mul
te — sînt vesele fără să fie prea 
vesele, piesa bizuindu-se mai mult 
pe comicul de caracter decît pe 
cel de situație. înfloresc în voie 
idilele, rezistă cele care nu se bi- 
zuie pe aparențe ci pe comuni
carea autentică (deși uneori, abu
zul de tirade lirice este cam su
pării >f), se lămuresc încurcăturile 
și, măștile false odată căzute, se 
reiau cu calm fi bună dispoziție 
„brățările de aur" ale meseriilor 
adevărate. Și hazul și satira pie
sei țîșnesc mai cu seamă din con
turarea și implicarea în acțiune a 
două — trei personaje: directorul 
de oadre, administratorul aface
rist al vilei, dactilografa Didona, 
celelalte, destul de anemice, ră- 
mînînd pentru figurarea planului 
secund al acțiunii.

Comedia muzicală a lui Alecu 
Popovici se revarsă tumultuos în 
zeci de întâmplări „tari". Aproape 
nu poți respira sub copleșitoarea 
desfășurare a farsei — dar nu a- 
ceasta supără, ci faptul că abun
dența comicului de situație um
brește uneori caracterele, împiedi- 
cîndu-le desfășurarea. Cu toate

eronat

Muncitorii, inginerii și tehn icienii 
metalurgice din Capitală, depun o 
îmbunătățirea procesului tehnologic 
feroase și neferoase.

In prezent se studiază elaborarea

Institutului de cercetări 
intensă activitate pentru 
în domeniul metalurgiei

... r__,___ __ ______  _ unor tipuri noi de oțeluri,
îmbunătățirea calității fontei prin desulfurare în afara furna
lului, precum și folosirea unor refractare din materii prime in
digene, în vederea înlocuirii cărămizilor refractare din import.

In fotografie: inginerul Valentin Manolache și tehnicianul 
Vasile Greabu, executînd o probă la presa hidraulică de 300 tone.

acestea, oricît de absurde sînt si
tuațiile, ele încearcă întotdeauna 
să satirizeze ceva, (afacerismul de 
talcioc al uneia din vecine, mo
ravurile îndoielnice ale celeilalte 
și în general, dorința de a „se 
ajunge" printr-o întîmplare noro
coasă și nu prin muncă), sau să 
parodieze desuetele formule acto
ricești ale unui cumsecade artist 
de modă veche. Și nu trebuie o- 
misă, în înșiruirea meritelor lite
rare ale piesei lui Al. Popovici, 
replica sa inteligentă, seînteietoare 
pe alocuri.

Aceasta pare a fi de altfel și me
ritul principal al comediei „Vrei 
să fii nevasta mea" : o replică pro
fundă (deși puțin ostentativă pe 
alocuri), subțire, depășind obișnui
tul nivel al dialogului de farsă. Is
torioara plină de haz a celor trei 
veri îndrăgostiți de aceași fată și 
izbînda celui mai nearătos dar mai 
sincer și inimos dintre ei e po
vestită elegant și cu vervă; din 
nefericire însă, după foarte promi
țătorul act I, ritmul acțiunii lîn- 
cezește, pe scenă nu se mai în- 
tîmplă lucruri captivante, caracte
rele — atît de interesant schițate 
la început — sînt văduvite de posi
bilitatea unei confirmări scenice. 
Așa că piesa se stinge încet, în
cet, de anemie pernicioasă și se 
termină prin a nu-și mai justifica 
pe deplin calitatea de farsă pe 
care regizorul N. Massim i-o atri
buie în cuvîntul său scris în pro
gram.

Ar putea părea paradoxal, dar 
spectacolul cel mai bine realizat, 
regizoral și actoricește este tocmai 
cel mai slab ca text literar, adică 
acesta din urmă. Am prețuit grija 
și finețea cu care N. Massim a 
căutat să valorifice și cea mai mă
runtă calitate a comediei, să dea 
un spectacol de ținută în care 
lipsa unui comic generos să fie 
compensată prin delicatețea senti
mentelor și subtila ' creionare a 
personajelor. E drept că a lucrat 
cu un trio prețioș; Florin Vasiliu, 
Matei Gheorghiu și Mircea An- 
ghelescu, pe care nu m-am aș
teptat să-l văd așa de omogen (da
torită deosebirilor lor adinei de 
exprimare artistică) dar care a 
reușit totuși să fie. Nu prea fericit 
distribuită, talentata Eugenia Ma
rian nu o poate scăpa pe Sanda 
de o anumită afectare a ingenui
tății, (de altfel rolul este destul 
de ingrat). Spectacolul rămîne to
tuși un bun spectacol estival și 
O.S.T.A, poate fi mulțumit că i-a 
girat prezentarea.

Spuneam că „Masca lui Nep- 
tun" trăiește — ca literatură dra
matică — mai ou seamă prin cîte
va personaje interesante; specta
colul i-a moștenit din plin însu
șirile (după cum nu s-a dezis de 
scăderile sale). Portretul satiric 
creat de H. Nicolaide este excep
țional ; Sorin Balaban — în
tr-un rol foarte adecvat genului 
lui — e autentic și degajat; Ro
zalia Avram, plină de tempera
ment (poate prea plină pe alocuri).

Cea mai nedreptățită prin trans
punerea ei scenică, rămîne come
dia care se preta la spectacolul 
cel mai spumos: „Băieții de la 
mansardă". Este un exemplu du
reros de felul în care un text bun, 
o distribuție avantajoasă (Natașa 
Alexandra, Benedict Dabija, Mi
hai Fotino, V. B. Dinescu) nu 
poate salva un spectacol atunci 
cînd viziunea regizorală îl con
damnă la vulgaritate și prost gust. 
N. Frunzetti a mers pe linia, în 
repetate rînduri respinsă, a unora 
din spectacolele noastre de estra
dă : comic de calitate dubioasă 
(vezi aparițiile triviale ale Corne
liei Teodosiu, desueta și ridicola 
prezentare a soacrei, și chiar unele 
din comportările scenice ale Na- 
tașei Alexandra) intercalări core
grafice în cel mai penibil stil re
vuistic (cupletul celor două fete), 
efectele eftine urmărite prin apari
țiile lui Dorel Livianu. fn general, 
spectacolul nu oferă portrete ac
toricești adîncite, nu relevă puri
tatea adolescentină a eroilor, nu 
valorifică replica, acoperind totul 
cu un comic gros ieftin. Ar trebui 
făcut tot ce-i posibil pentru înde
părtarea acestor inadmisibile scă
deri.

'Vulgaritatea, șablonul, prostul 
gust trebuie urmărite cu strășnicie 
și gonite cu necruțare de pe estra
da noastră.

Zilele trecute motonava „Transilvania4* a plecat în croazieră pe Marea Neagră. Cei peste 350 tu
riști romîni de pe bordul său vor vizita orașele Varna, Odesa, lalta, Soci, Batumi și Suhumi.

Un cinematograf nou 
la Ineu

un
cum

La Ineu s-a inaugurat 
cinematograf modern, așa 
puține sînt în regiune, motiv 
pentru care locuitorii orașului 
sînt foarte mîndri.

Scările de marmoră, abunden
ța de lumină din hol, sala spați
oasă (300 locuri) apoi imagi
nea și sonorizarea perfectă, 
toate acestea fac ca cinemato
graful „Olga Bancic“ din Ineu 
să fie unul dintre cele mai ele
gante și moderne.

Corespondent 
ION VIDINCAN

străihe. S-a folosit — în a- 
cest scop -— un puț cu debit 
mare care furnizează sursa de 
apă necesară alimentării vase
lor și întreținerii parcului de 
flori din fața debarcaderului.

La instalarea conductei s-a 
întrebuințat țeava galvanizată 
rămasă de la alte lucrări și s-a 
dat posibilitatea întrebuințării 
unui rezervor din ciment 
necesar acumulării — care 
ani de zile sta nefolosit.

Tot din resurse interne 
la propunerea tovarășului 
giner Lev Kanazirschi —

de

SANDA FAUR

Utemițtii — sprijin 
de nădejde

Nu de mult timp, tinerii din 
comuna Negoești satul Spineni 
din raionul Amaradia au inau
gurat o cooperativă agricolă de 
producție cu rentă căreia 
i-au dat numele „Grivița Ro- 
fie"

Au 
țărani 
de 65

Din 
brilor 
sînt utemiști din care 
capi de familie.

Utemiștii Ilie Avram, 
Rosoga, Gh. Filigeanu și 
au muncit cu mult suflet 
tru crearea noii cooperative, 
în acest scop ei au organizat 
prelucrarea statutului coopera
tivei agricole de producție cu 
rentă explicînd pe larg țăra
nilor muncitori, avantajele 
pe care le au prin lucrarea 
în comun a pămîntului. S-au 
ținut convorbiri și conferințe 
cu cetățenii din sat despre su
ferințele țăranilor săraci care 
munceau pe pămînturile boie
rești din Gorj, despre exploa
tarea nemiloasă a țărănimii în 
trecut.

în raionul Amaradia, în cele 
opt întovărășiri și două coope
rative de producție create pînă 
acum, sînt înscriși peste 1.500 
tineri.

Organizația de bază U.T.M. 
din comunele Farcașu și Goești 
cu sprijinul comitetului raional 
de partid și U.T.M. luptă să 
creese 
gricole

intrat 34 de familii de 
muncitori cu o suprafață 
hectare și 8 atelaje, 
numărul total al mem- 
tinerei cooperative, 14 

cinci

Gfc. 
alții 
pen-

fi la ai cooperative a- 
de producție cu rentă.

Corespondent 
ION N. ION

resurse interne

t
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Era doar cu neputință ca Lupu să nu fi pornit de mult_ spre 
noi, pentru a ne salva. Cu neputință 1 Și totuși, dacă o făcuse, 
de ce nu era pomenită expediția lui. Cine erau specialiștii care 
îndemnau la „prudență și așteptare**?

8 octombrie 2024
Cea de a patra emisiune de pe Pămînt, captată întîmplătoT, a 

fost pentru noi o neașteptată și grea lovitură, cea mai grea de la 
moartea lui Francesco. Banda de magnetofon a înregistrat de astă- 
dată un fragment de 22 minute dintr-o „cronică astronautică“, a- 
dică tocmai ceeace dorisem de atîtia ani să ascultăm.

Ne-au interesat îndeosebi veștile despre marile progrese ale teh. 
nicii zborului cosmic ; despre noile expediții astronautice, dar — 
cu fiecare cuvînt — în suflet ni se strecura veninul îndoielii, un 
simțămînt de tristețe care se prefăcea tot mai mult în desnădejde. 
Nimic nu se spunea despre noi. Niciun cuvînt, nicio aluzie. Fu* 
sesem dați uitării? Era oare acest lucru cu putință? Mintea noa- 
stră refuza să conceapă, să accepte așa ceva.

Dar ceea ce a urmat a fost și mai înspăimîntător decît tăcerea. 
In ultimele cinei minute s-au transmis fragmente dintr-o confe
rință a lui- Lupu.

Cum i-am recunoscut glasul, gîndurile mi s-au învălmășit. 
Aceasta însemna în primul rînd că nu plecase în expediție! De 
ce oare ? Recepționase doar mesajul, eram sigur de asta.... Poate 
o organizase numai fără să ia parte...

Apoi l-am auzit făcînd aluzie la o lucrare a lui, pentru care 
fusese ales membru corespondent al Academiei de științe. Dar lu
crarea, sau în orice caz ideile ei fundamentale, miezul ei creator, 
concluziile nu erau ale lui — ci ale mele 1 Totul, dar absolut totul
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Noi
scoase la iveaSă
Colectivul de ingineri și teh

nicieni din D.R.N.F. Tr. Seve
rin utilizînd resurse interne de 
care dispune întreprinderea, 
realizează importante economii 
și îmbunătățește continuu pro
cesul de producție.

Astfel, la propunerea tovară
șului Bornaz Petre, în portul 
Orșova s-a construit o conductă 
pentru alimentarea cu apă po
tabilă a vaselor romînești și

se baza pe calculele pentru racheta cu jet de lumină pe care i le 
lăsasem. Și la urmă am mai auzit cuvintele acelea josnice, pline 
de fățărnicie : „...v-o spun eu, care am avut nefericirea să comu
nic lumii sfîrșitul tragic al expediției profesorului Brebu. Crede- 
ți-mă că nu pot fi partizanul 
unor expediții cosmice de felul 
celei oare ne-a făcut să pierdem 
trei savanți atît de valoroși, trei 
oameni minunați, pe care nu-i 
vom uita niciodată! *

— Nemernic ! Ticălos I A- 
cestea au fost singurele cu
vinte pe care le-a rostit Ifrim.

Am ascultat o dimineață în
treagă, de zeci de ori banda. 
Am transcris-o, cuvînt cu cu
vînt, amăgindu-ne că am înțeles 
ceva greșit — poate o nuanță 
care schimbă totul — că nu era 
pierdută orice speranță. Nu-mi 
venea să cred că Lupu a putut 
fi atât de josnic.

Și totuși așa era 1 Lucrurile îmi apăreau din ce în ce mai lim
pezi. Ca să-mi fure lucrarea științifică, falsificase mesajul, aban- 
donîndu-mă, în mod conștient, lipsit de scrupule, atît pe mine 
cît și pe tovarășii mei. Ce naiv am fost, încrezîndu-mă orbește 
în el I

Pînă acum sufeream la gîndul izolării noastre, dar purtam în 
inimă speranța că vom fi salvați. Astăzi — ce ne mai rămînea ? 
Cînd iei unui om nădejdiile, tai ultimul fir care-1 mai leagă de 
viață...

In seara aceasta simt pentru întîia oară că mi-e indiferent, cu
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Murdărie, neamuri sparte 
$l lipsă de educație

in- 
uti- 

lizîndu-se țevi vechi de la di
ferite vase intrate în reparații 
și de la Stația de pompare Or
șova, ce se găseau în depozit 
fărjj întrebuințare, s-a instalat 
o nouă conductă de descărcarea 
motorinei din vagoanele cister
ne C.F.R. în tankurile depozit 
din portul Tr. Severin De ase
menea a fost utilizată o căl
dare scoasă din uz care a fost 
transformată în depozit pentru 
ulei.

înainte, prin vechea «an- 
ductă, se descărca de-abia un 
vagon cisternă la 6 ore

Prin intrarea în funcțiune 
a noii conducte, se pot descăr
ca patru vagoane cisternă în 
*/# oră, ceea ce duce la înlă
turarea definitivă a locațiilor 
pe care întreprinderea era o- 
bligată să le plătească în mod 
regulat stației C.F.R.

Peste puțin timp va intra în 
exploatare și cea de a doua 
conductă cu aceeași capacitate 
dr lucru.

La reușita acestei lucrări 
și-au adus un însemnat aport 
navigatorii : I Avram și Dumi
tru Tiganeli precum și tînărul 
inginer Marin Sperila.

Corespondent 
ARISTOTEL VASILESCU

turile de pe o suprafață de 
8.100 m2. Băieții au legat în 
plus 10 la sută din spicele ră
mase nelegate de la seceră- 
toare și au strîns în cruce 
15.000 snopi. Exemplul perso
nal pe care tovarășii asistenți 
Ion Nicoară și Erich Huschitt 
ni l-au dat a fost pentru noi 
un adevărat stimulent. Și 
printre studenți au fost din
tre acei care s-au întrecut pe 
sine. V. Burlacu, A. Bobescu, 
S. Dărămuș, M. Bîăjenariu și 

"......... primit nu-
din partea 

felul în

încă multi alții au 
meroase mulțumiri 
gospodăriei pentru 
care au muncit.

Dacă în timpul 
ceam, serile erau 
distracției. Cîntam 
aproape în fiecare 
fost minunat. Am muncit 
multă plăcere.

zilei mun- 
rezervate 

și dansam 
seară. A

Corespondent
GH. I. CAPITAN

Filme pe arii
Campania agricolă din vara 

aceasta a fost serios sprijinită 
in regiunea Craiova de în
treprinderea cinematografică U 
regiunii. Astfel, cele 9 carava
ne cinematografice au prezen
tat pe arii, în 230 de comune 
și sate, filme artistice și filme 
de propagandă agricola, care 
au fost vizionate de pește 
47.000 de țărani muncitori.

De o mare popularitate s-au 
bucurat în riadul ^sătenilor mai 
ales filmele „Grîu nour", „Po
rumb hibrid", „Îngrijirea cul
turilor".

Corespondent
ALEXANDRU SAULESCU

In vacanță
examenelor au tre 
perioada de muncă 
pentru pregătirea 

cu nesaț

Emoțiile 
cut. După 
încordată 
lor sorbim acum 
bucuriile vacanței. Aceasta nu 
ne-a împiedicat însă să ne ți
nem promisiunea pe care am 
făcut-o încă din timpul seziu- 
nii, ca în primele zile de va
canță să dăm o mînă de aju
tor gospodăriilor de stat la 
strîngerea bogatei recolte din 
acest an.

Studenții Institutului Peda
gogic din Timișoara s-au îm
părțit în două : o parte 
mers la G.Ă.S. Săcălaz 
alta la G.A.S. Zăbrani. 
fac parte din grupul care 
mers la G.A.S. Săcălaz.

Primele zile n-am făcut 
mare lucru. Obișnuiți cu sta
tul în săli de cursuri și biblio
teci, munca în aer liber, în 
plin soare pe cîmp ni s-a pă
rut grea. Dar numai în pri
mele zile. După aceea ne-am 
avîntat într-un iureș reușind 
să obținem rezultate frumoa
se. S-au adunat 480 kg. ma
zăre verde, s-au legat araci 
și copilit 152.000 tufe de roșii, 
s-au săpat și s-au plivit cul-

au
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în cetatea de fier a oțelului de 
la Hunedoara muncesc zi și noap
te sute și sute de tineri care luptă 
din răsputeri pentru a da patriei 
cît mai multă fontă și oțel. I-am 
cunoscut pe acești tineri harnici 
la locul de muncă. Cu mulți din
tre ei mi-am petrecut ceasuri în
tregi în taberele (căminele) unde 
locuiesc..

Despre tinerii care locuiesc în 
aceste tabere se pot spune mul
te lucruri de laudă. Să luăm de 
pildă, tabăra tineretului. Ți-e mai 
mare dragul să intri în dormito
rul trei al acestei tabere. Tinerii 
Alecu Penișoara, Mitrică Hăulică 
și ceilalți care locuiesc aici sînt 
harnici și în producție și acasă. 
Din inițiativa lor și-au văruit ta
băra iar curățenia este exemplară. 
Acești tineri vrednici și ordonați 
își folosesc timpul liber într-un mod 
plăcut și instructiv.

O maximă spune : omul sfințeș
te locul. Este o mare deosebire 
între înfățișarea dormitoarelor de 
la tabăra tineretului și o altă ta
bără unde locuiesc tot tineri — 
tabăra „Cerna“. Aici, spre deose
bire de tabăra tineretului, dom
nește dezordinea și lipsa de ini
țiativă.

Să aruncăm cîte o scurtă privire 
în aceste dormitoare. Tabăra „Cer- 
na“ este situată chiar la drum. 
Dacă privești prin geamurile larg 
deschise rămîi neplăcut impresio
nat de imaginile care-ți apar în 
față. Pe jos sînt aruncate mucuri 
de țigări, coji de castravete, de 
ceapă. Din lipsă de dulapuri, pe 
pereți sînt agățate haine, cămăși, 
pantaloni. Dacă intri în spălătoa
rele taberei ai impresia că te afli 
într-o casă părăsită pe unde n-a 
mai călcat de mult picior de gos
podar. Robinete lipsă sau distruse, 
becuri și geamuri sparte.

în cabana din dos a aceleiași 
tabere îți poți face și mai ușor 
impresia ce fel de gospodari lo
cuiesc aici. Puținele noptiere și 
dulapuri care există sînt ținute în 
mare dezordine.

în astfel de „condiții0 și atmos
fera creată dă naștere unei stări 
de plictiseală și unor relații nesă
nătoase. Neprimind nici un îndemn 
din partea comitetului U.T.M. și 
a comitetului de întreprinderi 
pentru petrecerea timpului liber 
cît mai plăcut, tineri ca Vasile 
Chimirescu de la furnale, ca 
Gheorghe Cojocaru de la căi fera
te uzinale se „distrează44 împre
ună cu șeful lor, tovarășul Flo- 
rea Petru jucînd barbut.

Dâr pe lîngă locatarii acestor 
tabere, de această stare de lucruri 
se fac vinovate și anumite organe. 
De ce tov. Budai Francisc, directo
rul administrativ al Combinatului 
siderurgic trece pe la aceste ta
bere numai cînd se anunță vreo 
vizită de la centru ? De ce tov. 
administrator Aneta Mihuț nu con
trolează modul cum personal^ de 
serviciu însărcinat cu curâțenu a- 
cestor tabere își face sau nu-și 
face datoria ? De ce comitetul de 
întreprindere se preocupă atît de 
puțin de munca culturală a tine
rilor de aici ? Iar educația, pro
blema cheie a acestei situații, de 
ce nu stă în centrul activității co
mitetului U.T.M. (secretar inginer 
Ieronim Rusan).

E adevărat că lucrurile merg 
mai bine la tabăra tineretului. A- 
cest lucru însă nu demonstrează 
strădania depusă 
U.T.M. Datoria 
U.T.M. era aceea 
experiența acestor tineri gospodari 
și de a crea opinie împotriva 
neglijenților, dezordonaților și 
indisciplinaților. Pentru a impri
ma spiritul de disciplină în rîn
dul tinerilor din căminele codașe, 
comitetul U.T.M. trebuie să întă
rească organizațiile de secție și să 
creeze sau să activizeze comitetele 
de cămin. A veghea pentru crea
rea unor condiții civilizate de via
ță tineretului, trebuie să consti
tuie o datorie sfîntă a comitetului 
U.T.M. al Combinatului Siderur
gic de la Hunedoara.

de comitetul 
comitetului 

de a răspîndi

A. DRANGA

Responsabila de brigadă C- Dobrln este o muncitoare cu
noscuta Șl apreciată de colectivul fabricii „Dorobanțul** din 
Ploești pentru priceperea și hărnicia cu care lucrează.

Iat-o în fotografia noastră în timpul lucrului.
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totul indiferent dacă mîine voi muri sau voi continua să mă tî- 
răsc mai departe în existența aceasta fără sens.

Și atunci, de ce să nu...

4 martie 2025
Recitesc ultima mea însemnare. Cît de puțin mă cunosc pe 

mine însumi! Nu, nu mi-am luat viața și, după cîteva săptămîni 
de deprimare adîncă, traiul a început să-și depene cursul obiș
nuit. A rămas doar o doză mare de amărăciune, care, cred că nu 
mă va mai părăsi niciodată.

Inerția ? Obișnuința muncii pe tărîm științific ? Instinctul de 
oonservare ? Cine știe, poate că toate lalolaltă. Proporțiile eveni
mentelor, chiar ale celor mai extraordinare, scad în viață odată cu 
trecerea timpului.

Ifrim e acum și mai tăcut decît înainte și niciodată nu știu ce 
se petrece în sufletul lui.

Am cerut și părerea oceninilor. Ei cred că vedem lucrurile prea 
în negru. Un învățat dintr-ai lor mi-a ținut un adevărat discurs 
încurajator, al cărui înțeles poate fi tîlmăcit cam în felul ur
mător :

— Nu uita că Lupu nu e singur pe Pămînt. Cu toate că falsi
ficarea mesajului îi oferă un anumit avantaj, sînt oameni care 
vor judeca poate altfel lucrurile. Un individ ca Lupu nu face o 
singură ticăloșie ; s-ar putea să se discrediteze și tot ce a spus 
să apară dubios. Pe de altă parte, indiferent de părerea lui. se 
vor organiza probabil și alte expediții cosmice îndepărtate.

10 august 2026
Cînd au început ploile cele mari, ploi cum nu mai apucasem 

pe Planeta Oceanelor, terminasem tocmai de strîns cea de a doua 
recoltă.

Din violet, cerul a devenit brusc arămiu. Vîntul suflă fără în
cetare. cu o intensitate tot mai mare, schimbîndu-și mereu direc
ția și fulgere roșietice brăzdează cerul. Noaptea, spre nord se ză-
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In atenția participantilor la concursul nostru de jocuri
lIj La etapa I-a a Concursului 

J nostru de jocuri s-au primit j 
j la redacție rezolvări din par-1 
j tea a 9,317 participant!.
{ In urma trierii au fost gă- , 

site 7 plicuri cu toate soluțiile ! 
perfecte, 35 cu cite o singura j 
greșală, 94 cu două greșeli, j 
iar 9.181 cu trei și peste trei { 
greșeli. Anunțăm că stabilirea j 
cîștigătorilor premiilor se va ' 
face prin tragere la sorti in 
sedinfă nifklIeS ............ '.......

ii

I

ședință publica, care va avea j 
loc mîine 9 august 1957 ore.e [

i „Flacăra" ! 
a Combina- J 
„Casa Sein- {

12 a.m. 
(corp 
tulul 
teii“.

Cel
pe această cale să participe.

în sala 
C. parter) i 

Poligrafic „

interesafl sînt invitați I

-—4

Iară”de'TarnoiOri ° 'UminS gă,buie' care PUP!ie ea 0 auroră do-

Cti)bOaD din cer 2i și noaP,e* R!urile se umflă, ieșind din 
matcele lor. Pe uscat, apa se stringe în băltoace, băltoacele se 
unesc în lacuri, iar acestea acoperă cîmpiile...

Oceninii ne-au confirmat prin radio temerile noastre. S-a pornit 
potopul 1 Ne sfătuiesc să venim tn Oceanina, unde am fi la adă 
post. Să ne servim de mediul acvatic tocmai spre a ne feri de 
navala apelor... Eu nu pot suporta scufundarea, căci boala 
e mult mai înaintată decît a 
lui Ifrim. L-am rugat pe el să 
se ducă singur, bineînțeles că 
nici n-a vrut să audă. Și eu, în 
locul lui, aș fi procedat la fel.

Ne-am decis atunci să ducem 
bunurile cele mai de preț și 
unele provizii în grota pe care 
am amenajat-o cu doi ani în 
urmă, tocmai în vederea unei 
astfel de eventualități și ca* e se 
afla la 1800 metri altitudine, în 
apropiere de vîrful celui mai 
înalt munte al insulei.

Am făcut două transporturi 
cu autotractorul nostru, înfrun 
tind cu greu vijelia. E o feri
cire că are cabina ermetic în
chisă și totuși ne-am udat pînă 
rîm de nenumărate ori pentru a

să cobola piele, căci a trebuit
scoate vehiculul din noroi sau a-i 

croi drum printre obstacole. Picăturile grele ne-au pricinuit con- 
tuziuni dureroase.

(Va urma).
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E-S TINERIIUN
DIN COLECTIVA?!

(Urmare din pag. l-a)

„domni" ? Da ue unde ! După 
r.iui.e căutări. Radu s-a angajat 
in cele din urma ca hamal In 
pir, țj, neob.șnuit cu asemenea 
mimcu, nu reușește să-și inde- 
p.inească norma și ciștiga prost- 
F,.rin|ii Paraschivci sint ins» 
nui.jimiji; lata lor e acum „ora- 
șaiuă". Dar de rapt această o- 
rașancă Iși îndestulează viața tot 
cu bucate, cu produse de la co
lectiva din Gura Dobrogii pe 
care i Ie aduc bă'rlnii. Iar Radu 
Pisică se simte nenorocit intr-o 
ast.e. de situație, lipsiiă de pers
pectivă, emd foarte bine putea 
r mine in gospodăria colectivă 
spre a-și întemeia un cămin fe
ricit, n viafă luminoasă. Dar ca
zul Paraschivei și al lui Radu 
nu o unicui. Maria Bihicioiu, că- 
sulcrindu.se tot cu un tinăr co
lectivist și vrind să ajungă cu 
orice prej orășauca, a plecat la 
Constanța. Dar acolo, după mai 
multe luni de căutări — timp in 
care soțul ei a lucrat chiar și ca 
măturător de stradă — s-au an
gajat ani în doi muncitori la o 
grădină de zarzavat din margi
nea Constanței. Dar ei și părin
ții lor rămași in colectivă, sint 
satisfăcuți • pasăml-te, tinerii nu 
mai sint țărani, sint „orășeni"!

dovadă că așa este, stau mărtu
rie acareturile gospodăriei făuri
te prin munca lor, traiul lor îm
belșugat, cu care se mîndresc. 
Dar mentalitatea aceasta ruși
noasă potrivit căreia viitorul co
piilor e numai la oraș, nu le 
face cinste. Și rău este că de a- 
ceastă mentalitate sint „molip
siți4' mulți. Pînă și brigadierul 
Dumitru Bihicioiu și Fieraru Pe
tre șl Dumitru Corbeanu — toți 
oameni de nădejde în colectivă 
— îmi declarau :

— Ce, copiii noștri de aceea 
au învățat carte, ca să rămînă 
tot în colectivă, la coada sapei ? 
(Deși, între noi fie vorba, odras
lele lor n-au absolvit decît 7 cla
se elementare).

Am dat doar cîteva exemple 
din numeroasele care se 
pot da. Ele sint însă sufi

ciente pentru a ilustra faptul că 
în Gura Dobrogii avem de-a face 
cu mentalitatea învechită a oa
menilor care, deși și-au transfor
mat radical viața materialicește» 
au rămas încă sclavii vechilor 
concepții, vechilor deprinderi și 
apucături. Daca înainte vreme 
cei din Gura Dobrogii, nemaipu- 
tînd îndura greul jugului pe mo
șia boierească șl îndărătnicia pă
mîntului sterp care nu le răsplă
tea truda nici cu cît să-și ție zi
lele — fugeau din iadul satului 
la oraș, minați de nevoie și de 
părerea înșelătoare că o vor 
scoate mai ușor la capăt, a se 
crampona și astăzi de vechile a- 
pucături e cei puțin rușinos pen
tru dînșii, cu atît mai mult cu 
cît bunăstarea lor e pizmuită de 
multe sate din jur. Mentalitatea 
aceasta a multor colectiviști din 
Gura Dobrogii își are rădăcini în 
vremurile de demult, cind țăra
nul era cotat de cîrmuitorii ve
chii Romînii „< 
colă“ în rîndul dobitoacelor Gv 
povara, cînd pe grumazul țăra- socotit 
nulul apăsau toate „datoriile" colectiviști.^ 
fiind cel de pe urmă răsplătit ziiele-muncă 
pentru sudoarea și sîngele cu 
care îngrășa pămîntul ca să ro-

din Fetești. Lui /dam însă nu 
„mirajul" orașulu? i-a minat pa
șii către depou, ătre meserie, ci 
setea nestăvilită pentru învăță
tura. Datorită condițiilor create 
de regimul notru, el și-a găsit 
împlinirea năzuințelor sale. După 
ce a lucrat pai mulți ani la de
pou, Adam •• intrat la liceul se
ral. apoi ia facultatea muncito
rească și « acolo la facultate. 
La absolvie Adam a fost repar
tizat ca rofesor de fizică și 
chimie la liceul din Fetești. Gîn- 
durile-i ămîneau- însă mai de
parte li satul său natal, la oa
menii <e aci pe care se simțea 
dator Jă.l slujească. După un an 
de îrvățămînt, la insistentele lui 
cerei, Gheorghe D. Adam e nu
mit ca profesor pentru aceeași 
specialitate, la școala din satul 
să* natal. Azi,................
t/a-te forțele și
Țujba ridicării de noi generații 
de tineri luminați și cînd mun
cește și trăiește laolaltă cu con- 

j sătenii săi toate frămîntările 
_ ................................. j de

i curînd s-a înscris și el, își vede 
, idealul vieții împlinit și nu în- 

tîmplător se recomandă cu mîn- 
drie : „Gheorghe D. Adam co- 

. lectivist".
Că pentru marea majoritate a 

! tinerilor 
Jectivist 

___  _ _: drie, pe 
copii sint justifice prin fapte 

numele lor, nu mn: 
pentru nimeni.

Este în firea oricărui părinte 
de a se îngriji ca copiii lui 
să ajungă cit mai bine, să 

fie oameni luminați, să trăiască 
o viață frumoasă și îndestulată- 
E oare ceva rău în asta ? Nu !

Pînă la înființarea gospodărie’ JV ; , , -
colective cei din Gura Dobrogl gospodăriei ^colective in care 
care aveau copii, toți —- intr-m •-« ••
fel sau altul — năzuiau, se stA- 
duiau să-și mărească avutul ca 
să le lase copiilor cît mai nult 
spre a fi fericiți. Țăranul își ve
dea înainte vreme fericirea >opii- 
lor săi, își întemeia năziințele 
de viitor p« numărul hectarelor. 
Dar acum cind pămtatu-' este 
proprietate comună, t_r 
oare lipsiți de viitor, o<re recol
tele bogate, veniturile incompa
rabil mai mari pe c*re le pri
mesc, nu-s o mărturif a f 
că viitorul aparține zocmai _ 
ce muncesc în gosp>dăria colec
tivă ?

Atunci de ce »u dau la o 
parte aceste concepții potrivit că
rora copiii lor trebuie, în orice 
condiții, să fie „orășeni" ?

De ce nu iau exemplul tînăru- taurine, de înființarea unei fer-

cînd el își pune 
capacitatea sa în

din sate numele de co- 
este o cinste și o mîn- 
care se străduiesc să le 

demne de 
secretlor, nu mai e un

faptului Z'*! 
ai celor

lui Ion Rădulescu, întors anul 
trecut din amată și a altor ciți- 
va tineri di» sat care s-au „în
căpățînat" să se împotrivească 
acestei concepții înapoiate ? Căci 
Ion Răduiescu cu toate că cei 
din sat, după obiceiul lor, l-au 
luat în rts cînd a văzut că a ve
nit „la sapă", nu i-a luat în sea
mă și s-a apucat cu nădejde de 
treabă, iar pînă la sfîrșitul anu
lui a realizat singur 260 zile- 
muncă pentru care a primit în
semnate cantități de produ- 

.eminamente agri- s? ,de cuvenit. Acum Ion Radulescu e 
„—*:+ unul din cei mai

In carnetul 
.................. — efectuate 
acest an — se numără de pe a- r wai 

...B.»T. . ........... . cum cu ‘sutele, pentru care a și Dobrogii
deașcă pentru hambarele boie- Pr,imit. deJa un/vca,ns Jn.aba,ni ade

Că transformările din con^țiin- 
ța lor merg mult în urma pre
facerilor traiului lor, este evi
dent. Și accentuez : mult prea în --— --- ■ «a;;*,
urma acestor prefaceri. Mai du- PJ«da,^ „orășenii4 Marla Bihicioiu mene a oraș ?! 
reros e faptul că aceste concep-

ine oare alții, dacă 
nerii, vor trebui să 
tuiască planurile de 

ale gospodăriei colective 
Gura Dobrogii ?! Cine va înfăp
tui proiectata livadă de 10 hec
tare, via de 6 hectare, cine se 
va ocupa de mărirea șeptelulul 
de animale la 200 de porcine și 

me cu 1000 de păsări, de prisaca 
cu 200 de stupi, de construcțiile 
mărețe ce sînt proiectate, cine 
alții dacă nu tinerii ?! Și dacă a- 
cesta e un plan nu al unui vii
tor îndepărtat, dar a cărui în
făptuire cere participarea unor 
ingineri horticoli, agronomi, zoo- 
tehniști, constructori — pentru 
planurile viitoare care vor fi, 
bine înțeles, mereu mai mari 
există o imperioasă nevoie de 
ridicarea în sat a unor generații 
de tineri luminați, conștienți de

nu ti- 
înfăp- 
viitor 

din

în afara de banii ce , s-au rostu, ?| menirea ,or bare toate 
mv aAtleri (An U a riinoenn a . . , ....aceste proiecte nu asigura de 

bum fapț viitoruj tinerilor din Gura 
s&u Dobrogii așa cum foarte multi 

dintre ei poate nici nu kau vi- 
- sat ? Oare pe voi, tineri din Gura

M ” * „li nu vă entuziasmează
3. , . . - x x aceste îndrăznețe proiecte de vil-7 le! zma muncă. El a hotărit să-și tor ? Nu vreț, ca Mtu| in care
ridice casa nouă și să destrame v.a(i născut % cafe ați deschis
sumbra „tradine", căsatormdu-se. ș| a căr[jj țărjnă >v.a

Cu ce e mai prejos țăranul co- și vă mai hrănește cu rodul ei 
lectivist Ion Rădulescu, decît de să ajungă cit mai curînd să se-

reros e faptul că aceste concep- soțul ei, care o fac 
ții înapoiate își exercită efectul vagiii, ’undeva, pe la 
asupra tinerilor din sat — ma- c®”®tantei ?I Sau’ s? 
rea lor majoritate cunoscînd doar Piida și alt exemplu, 
<le Ia bătrîni vrăjmășia traiului Gura 1
țăranului dinainte vreme. Și toc- " 1

pe zarza- 
marginea 
luăm de 
tot din

Nu cred că toate acestea vă 
sînt Indiferente!

smmu, LVI O... ,sint convins că și părinții
In vreme ce ti- voștri și organizația de tineret

țăranului dinainte vreine. Și toc- Ion Lepădatu. absolvent al sat ^«“vlștU utemiști care
mal de aceea socotesc că organi- 5co1" d.elk™a ș rl . agrico''. d'n un adevjl elementar -

ni mr,Tl:ard , a Xta săd rea“
care fără îndoială au venit și vin — bate ulițele, trindăvind toată (Oaje trebuie să' fit
destul de des în sat. poartă o ziua pentru că „nu vrea să se __ ...... ...

r și vă vor 
înainte de 

toate, trebuie să fiți în primul 
rînd buni colectiviști! Și numai 

rie, el, om cu carte", fin jind după atunci, acei dintre voi ale căror 
t“ undeva la vreun aptitudini îsi vor trași utilitatea

destu'l de des în sat, poartă o ziua pentru că ------ —
mare vină. Pot ei să se declare compromită muncind în tgospodă- 
satisfăcuți numai cu faptul c- 
cei cîțiva tineri colectiviști ră- vfeun „post" undeva la vreun aptitudini își vor găsi utilitatea 
mași in sat se numără printre neapărat la Oraș, in jn a)(e treburi declt a]e agricu|.
fruntași dezinteresîndu-se de gospodărie muncește ca tennicia ...
soarta celorlalți ? Ce-au făcut ei nă agricolă, bucurindu-se de sti- ,uril' vor putea ajunge oarnem 
pentru a dezrădăcina din mintea ma și prestigiul Întregului sat adevărați. Oriunde vor merge 
oamenilor —- și mai ales a celor î°sta lui colegă de școală Elena ț^- vor amjnțj cU mîn-drie
tineri — aceste concepții înapoia- tudorancea, de loc din comuna imu| rjnd au fost co|ec.
te? Cu părere de rău, trebuie spus N’colae Bălcescu. Va întreb a- .
că au făcut prea puțin pentru a- cum, tovarăși colectiviști din tiviști de frunte, 
ceasta. Că activiștii utemiști au Gura Dobrogii, care din ei meri- 
muncit fără preget, adueîndu-și o tă mai mu,tă cinste prețuire?! 
prețioasă contribuție la lămurirea Și o să vă mai dau o pildă, 
oamenilor de rostul acestor pre- Am cunoscut de curînd, la Fe- 
faceri adinei ale satului și de- tești, un tînăr care mi s-a pre- 
terminîndu-i să se unească într-o zentat cu mîndrie reținută: 
mare familie, e fără doar și poa- „Gheorghe Adam, colectivist din 
te un merit ai lor. Rău este fap- Sttdiți". Cine este el ?

1 Gheorghe Adam e profesor de 
_ . .j fizico-chimice, în comuna sa na- 

ș7 fin Ta Ea 12 ani Adam a intrat ca 
Cea mai bună ucenic la depoul de locomotive

tul că ei și-au considerat treaba 
aproape terminată.

Colectiviștii din Gura Dobrogii 
slut oameni vrednici f ‘ 
gospodăria 1®-.

Tudorancea, de loc din comuna 
Nicolae Bălcescu. Vă întreb a-

Căminul de copii din orașul Cîmpina

INSILOZAREA FURAJELOR
sarcină importantă 
a tinerilor țărani muncitori

(Urmare din pag. l-a)

gionale U.T.M. trebuie să pri
vească cu răspundere acțiu
nea însilozării, dar în special 
cele din regiunile Constanța. 
Galați, Stalin, Timișoara, care 
au cele mai mari sarcini.

C.C, al U.T.M. și Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii au 
hotărit să decearnă premii 
importante organelor și orga
nizațiilor de bază U.T.M., pre
cum și utemiștilor care se vor 
evidenția în decursul însilo
zării. Printre premii se află o 
motocicletă cu ataș, biciclete, 
acordeoane, excursii în R.P. 
Bulgaria etc. Fruntașii vor 
primi, de asemenea, diplome 
de onoare ale C.C. al U.T.M.

Hotărîrea C.C. al U.T.M. și 
a Ministerului Agriculturii și 
Silviculturii cheamă tineretul 
la o luptă mare — atît prin 
însemnătatea ei economică, cit 
și prin volumul de muncă pe 
care-l cere. Insilozarea repre
zintă a deosebit de impor
tant acțiune a tineretului în 
momentul de față, de aceea 
toate forțele, toate rezervele 
trebuie angrenate în această 
acțiune, pentru a-i asigura 
un succes deplin.

In primul rînd tinerii tre
buie să asigure recoltarea și 
insilozarea în întregime a 
plantelor cultivate special pen
tru siloz — porumb, floarea 
soarelui, sorg etc. In același 
timp însă, nu trebuie neglijate 
nici un moment posibilitățile 
de a spori cantitatea de nu
treț însilozat, fo!osindu-se lu
cerna, trifoiul, borceagul care 
nu s-au putut usca, frunzele 
și coletele de sfeclă de zahăr, 
cocenii de porumb (imediat 
după recoltarea știuleților) 
tocați și amestecați cu tăieței 
de sfeclă, buruienile de tot 
felul etc.

Tinerii țărani muncitori 
cu gospodării individuale, 
cel din întovărășiri, coopera
tive de producție, gospodării 
colective trebuie să-și pregă
tească terenul sau gropile pen
tru Însilozat — și este bine să 
pornească la această treabă 
cît mai curînd. Este bine, de

asemenea ca cei cu gospodării 
individuale să se organizeze 
în grupe de într-ajutorare, iar 
ceilalți — în echipe de tine
ret.

Tinerii muncitori din G.A.S., 
pe lingă pregătirea spațiului 
de însilozare, trebuie sa pre
gătească de urgență și utila
jul pentru recoltare și însilo* 
zare ; de asemenea și cei din 
S.M.T., care vor da ajutor 
gospodăriilor colective, coope
rativelor, întovărășiți lor și ță
ranilor muncitori cu gospo
dării individuale.

Atragerea tuturor tinerilor 
la munca pentru realizarea 
celor 750.000 tone nutreț însi
lozat este o sarcină de mare 
răspundere a tuturor organe
lor și organizațiilor U.T.M. In 
mod special însă, această sar
cină revine mai ales comite
telor raionale U.T.M. Acestea, 
cu sprijinul secțiilor agricole 
raionale, au sarcina de a 
coordona și îndruma activita
tea organizațiilor de bază, de 
a asigura acestora tot ajuto
rul necesar. Activiștii comite
telor raionale U.T.M., care-și 
petrec o mare parte din timp 
în mijlocul tineretului de la 
sate, sînt datori chiar să 
muncească alături de tineri Ia 
însilozare, atrăgîndu-i astfel 
prin puterea exemplului per
sonal.

Este evident că o acțiune 
cu asemenea proporții nu poa
te cunoaște un succes deplin 
fără sprijinul calificat al in
ginerilor și tehnicienilor agro
nomi și zootehniști. Prin ho
tărîrea comună a C.C. al 
U.T.M. și a Ministerului A- 
griculturli șl Silviculturii a- 
ceștia sînt obligați să acorde 
cea mai mare atenție însiloză
rii.

Nu trebuie să uităm că în- 
silozarea înseamnă o mare ac
țiune patriotică, un mare spri
jin adus eforturilor partidului 
pentru ridicarea nivelului de 
trai al oamenilor muncii. Să 
facem din această acțiune o 
cauză a întregului tineret, o 
manifestare entuziastă a dra
gostei noastre față de patrie 
și partid.

Sosirea în Capitală a unei delegații sindicale din Grecia
La invitația Consiliului 

trai al 
Romînă, 
sosit în 
activiști 
da care 
noastră , _
bătorirea zilei de 23 august în 
Capitală.

Cen- 
Sindicatelor din R. P. 
miercuri după-amiază a 
Capitală o delegație de 
ai sindicatelor din Gre- 
vor face o vizită în țara 
și vor participa la șar

Din delegație fac parte Tyro
polis Hristoforos, președintele 
Federației sindicatelor din trans
porturile rutiere din Grecia, Kam- 
buropulos Arghirios, secretar 
general al sindicatului funcționa
rilor comerciali din Atena, Ka- 
furos Artemios, vicepreședinte al 
sindicatului muncitorilor portuari textilist

deputat al Uniunii

Pat- 
din

'De-

EXEMPLUL MINUNAT
al patriotismului lui N. BĂLCESCU

(Urmare din pag. l-a)

sese în articolul „Drepturile romînilor către 
Înalta Poartă": „Să nu uităm că sîntem da
tori a apăra naționalitatea și drepturile noas
tre, de vom fi nevoițl, chiar vărsînd sîngele 
nostru. De vom cădea în această luptă sfintă, 
să cădem incai bărbătește. astfel cum au 
trăit părinții noștri și ca dînșii să strigăm : 
mai bine țara noastră să se prefacă într-un 
întins mormînt, numai să rămîie tot țara 
romînilor !“.

Patriotismul său activ privea lupta ca sin
gura cale de realizare a aspirațiilor poporu
lui romîn. ,A creia o nație i — înseamnă el 
în articolul său ,.Mersul revoluției în istoria 
romînjior" — o nație de frați, de cetățeni 
liberi, aceasta este, romîni. sfintă și marea 
faptă ce dumnezeu ne-a încredințat. In za
dar veți ingenundhia și vă veți ruga pe la 
porțile împăraților, pe la ușile miniștrilor 
lor. Ei nu vă vor da nimic, căci nici 
nici pot. Fiți gata, dar a lua voi, fiincă îm
părații domnii și boierii pămîntului nu dau 
fără numai aceea ce smulg popoarele. Fiți 
gata dar a vă lupta bărbătește. căci prin 
lucrare șl jertfire, prin sîngele vărsat, po-

vor

porul dobindește cunoștința drepturilor și a 
datoriilor sale". El încheia profetic: „ziua 
izbindirii ziua dreptății se apropie, în care 
se vor ridica popoareie ca să înlăture ră
mășița tiranilor de pe fața pămîntului".

Nicolae Bălcescu a fost un patriot rea
list și intransigent. Criticînd pe „romanticii" 
revoluției muntene din 1848 Bălcescu scrie 
Iui Ion Ghlca la 4 iulie 1849: ....Se află
intre noi o școală romantică care disprețu
iește puterea materială a unui stat și ne 
vorbește numai de puterea morală, puterea 
dreptului..?*. El adaugă că tocmai această

Pentru Bălce- 
o goală frazeo- 

străduință 
pentru înfăptuirea acelei puteri materiale. 
Intransigența patriotică a marelui democrat 
revoluționar s-a vădit în cursul întregii sale 
activități, dar mal ales în timpul revoluției 
din 1848, cînd el se opune compromisurilor 
și cere aspra sancționare a potrivnicilor re
voluției,

Patriotismul lui Bălcescu n-a luat nicio
dată aspecte șovine. El a împletit dragostea 
către patria și poporul său cu un cald uma
nism. Dușman al șovinismului, el visa Ia eli
berarea tuturor popoarelor asuprite și la o 
umanitate eliberată, pașnică și fericită. El 
scria că „libertatea naționalităților nu 
poate veni de la curțile împărătești și din 
mila împilătorilor și a despoților, și numai 
dintr-o unire strînsă între toți romînii și 
dintr-o ridicare a tuturor împreună și în 
solidaritate cu toate popoarele împilate. Iar 
in ultimele luni ale vieții sale el însemna 
într-o scrisoare plină de nestrămutată cre
dință: că va veni ziua fericită, ziua Izbîn- 
dirii, cînd omenirea întreagă se va scula
și atunci nu va fi rob, nici nație roabă, nici 
om stăpîn pe altui, ci domnia dreptății și 
frăției.

Iată cum vedea Bălcescu rezolvarea che
stiunii naționale : „Principiul nostru politic 
e simplu: respectul, recunoașterea, egalitatea 
și solidaritatea naționalităților". Altădată el 
însemna : că problema de dezlegat în Ardeal 
era, nu cum vor face romînii, ungurii, 
sașii și săcuii ca să rămînă numai ei sin
guri intr-acea țară și să gonească pe cele
lalte popoare, ci proclamînd dreptul comun 
sau egalitatea pentru individe sau naționali-

„școală" pierduse revoluția, 
seu patriotismul însemna nu 
logie. ci o activă și necurmată 
pentru înfăptuirea acelei

a

tăți, să caute mijlocul de-a se armoniza îm
preună. In zilele noastre, acest ideal al lui 
Bălcescu a fost înfăptuit în Ardeal sub lu
mina socialismului.

Bălcescu n-a uitat în tristul său exil „dul
cea căldură a soarelui patriei" ci „suferind 
pe pămîntul străin" — după propriile-i cu
vinte — n-a încetat lupta, însuflețit de ne
stăvilitul său patriotism. Cu toată boala 
care-l măcina nemilos, Nicolae Bălcescu a 
muncit pînă la ultima-i suflare redactînd 
„Istoria romînilor sub Mihai Vodă Viteazul". 
El nu și-a precupețit viața spre a dărui po
porului rodul gîndirii și a necurmatelor sale 
străduințe. Jertfa sa. a revoluționarului in
transigent. a marelui ginditor democrat,
fost încununarea vieții sale de erou, slujitor 
al libertății și adevărului; iar pentru po
porul nostru moartea prematură a lui Băl
cescu a fost una din cele mai grele pierderi 
ale istoriei sale.

Dacă trupul lui Nicolae Bălcescu a fost 
aruncat într-o groapă comună din cimitirul 
de la Palermo, gîndurile șl idealurile sale 
patriotice n-au murit ci au fost călăuzele 
luptei pentru progres a poporului nostru. In 
zilele noastre partidul comuniștilor care a 
preluat cele mai bune tradiții patriotice aie 
poporului nostru conduce în lupta pentru fău 
rirea socialismului masele muncitoare elibe
rate din lanțurile exploatării.

Numele Iul Bălcescu e cinstit de poporul 
nostru care înfăptuiește zi de zi sub steagul 
socialismului o viață liberă și fericită așa 
cum a visat-o marele democrat-revoluționar 
Tineretul nostru cinstește amintirea lui Nico
lae Bălcescu, iubindu-l, studiindu-i opera, 
urmtndu-i mai ales pilda de înalt patrio
tism.

Cronica 
f Fes ti va l ul ui

Noaptea fluturilor
Cu ore înainte, metroul spre 

stadionul „Dinamq" era arhiplin. 
Nici instalatoarele de rezervă nu 
mai ajungeau pentru zecile de mii 
de oameni veniți să asiste la ins
pirata manifestare coregrafică a 
Festivalului ,^eara baletului rus**.

...S-a lăsat noapte. De pe cele 5 
estrade ale terenului se ridică pre
latele și în pardoseala de cristal 
se răsfrîng altele.

Estrada centrală, pînă odinioa
ră în penumbră, se luminează ți 
contururile neclare devin splendi
de decoruri fosforescente ale ba
letului „Floarea de piatră" de 
Procofiev. Legenda rusă prinde 
viață prin arta balerinilor din Le
ningrad. în jurul crăiesei muntelui 
de aramă, dansatoarea Alia Osi- 
penco, evoluiează pe scenă zeci de 
flori verzi ca o piatră de Ural.

Un val de aplauze întimpină 
fragmentul din baletul „Corsarul". 
Apare lînărul dansator popular 
Vphlang Ciabukiani. Vahtang, ală- 
turi de Vera Dvignadze, dansează 
cu o spontaneitate puțin obișnuită. 
Luîndu-și în serios rolul său, poate, 
în calitatea sa de... corsar, artistul 
nu scapă prilejul oferit de o îmbră
țișare prevăzută în libret. El își 
sărută partenera pasionat, sonor, în 
aprobarea celor de față.

Svîcnește în inimi inegalabilul 
imn al lui Haciaturian 3 urmează 
fragmente din baletul său ..Gaia- 
neh".

Acum 4 ani, în timpul Festi
valului Mondial de la București, 
în baletul „Flăcările Parisului" de 
Asafiev, tînăra balerină Ninel

■•A'W'

Kurgapkina, ne 
ream s-o revăd, 
acum cîteva zile, mi s-a spus că 
se află la Odesa. Mă bucură că 
nu-i așa ; e aici, Laureata Fes
tivalului de la București, care, 
după cum îmi spune, își aminteș
te cu drag de Capitala noastră, 
dansează astă-seură în rolul lui 
„Gaianeh".

Intervenția balerinei în mijlo
cul dansului săbiilor, ca un mobil 
al luptei, moment pe care nu 
l-am văzut în versiunile prezenta
te la București, sporește mult in
tensitatea încleștării.

S-a stins în noapte zvonul pa
siunii meridionale. Valul de vis 
și printre ele parcă adevărate le
bede albe plutesc. în eterna lor fe
ricire. Un stol bogat umple lacul 
verzui. Sînt peste 100 balerine 
la care vezi numai mîinile fremă
tătoare. „Lebedele mari", in 
grupul lor de patru, au mișcările 
ireul de sincronizate de parcă una 
singură ar ’ 
glindă.

Lebedele 
și o tăcere 
stadion.

Treziți de ușoara ploaie din as
cunzișurile lor, trec într-un joc 
straniu deasupra capetelor cîțiva 
fluturi.

Și îi compari fără voie cu dan
satorii Leningradului — artiști ai 
operei, studenți 
lui, amatori de 
tură populară.

Fluturii mai

fermecase, Do- 
La Leningrad,

dansa răsfrîntă în o-

alunecă pe lacul lor 
sfintă acoperă marele

ai conservatoru- 
la casele de cui*

au de învățat.
C. FIL1P

Un dans plin de imaginație care a îneîntat privirile tinerilor 
romîni care au luat parte la îrjtîlnirea cu tinerii din țările co
loniale

Primele rezultate ale Concursurilor Internaționale artistice
MOSCOVA 7 -- Trimișii A- 

gerpres transmit:
Primele rezultate ale Con

cursurilor internaționale artis
tice ale Festivalului au însem
nat șl primele biruințe ale 
artei rommești. La excursul 
internațional de ansambluri 
corale, formația rominească 
corul U.T.M. de sub conduce
rea lui Marin Constantin a 
primit premiul I și Medalia 
de aur. Au fost de asemenea 
distinse cu medalii de aur co
rul studenților din Odesa, 
corul de fete din Bulgaria, 
corul mixt ai studenților din 
Sofia, corul studenților Uni
versității din Leningrad, corul 
tineretului din Pekin, precum 
și ansambluri corale din iugo
slavia, Israel. Ungaria, Fran
ța și alte țări.

La concursul de compoziții 
muzicale, au fost atribuite me
dalii de aur compozitorului 
romîn Radu Palade și compo
zitoarei Ileana Marinescu.

Cu medalii de aur au fost 
distinși compozitorii V. Mura- 
deili, A. Novikov, A. Eșpai, E, 
Tamberg și K. Orbeiian 
(U.R.S.S.), M. Teodorakis 
(Grecia), S. Scrovaci (Polo
nia), P. Eben (Cehoslovacia) 
și Mao Țzi-tzen (China). La ’’ 
concursul de orchestre de 
estradă au fost decernate me
dalii de aur orchestrei de 
estradă de sub conducerea lui 
Teodor Cosma, orchestrei de 
estradă cehoslovace, ansamblu
lui islandez, cvintetului ita
lian.

La concursul de ghitară au 
primit diplome și medalii re
prezentanții Cehoslovaciei, Ja
poniei, R.D. Germane, Iugosla
viei, U.R.S.S. șl Coreei.

La concursul de acordeoniști 
cele mai mari succese le-au 
obținut tinerii sovietici, care 
au cîntat cunoscutul
instrument sovietic „baian“ și 
la acordeon. Au fost de aseme
nea premiați acordeoniști din 
Finlanda, Cehoslovacia, R.D. 
Germană și Franța.

Printre ansamblurile de cîn- 
tece populare s-au remarcat 
în mod deosebit ansambluri 
din U.R.S.S., Finlanda, China, 
Franța, Coreea, Bulgaria, Ce
hoslovacia.

La celelalte concursuri in
ternaționale juriile își continuă 
lucrările.

MILIARDELE MOSCOVEI

din Pireu, Zambetas Antonios, 
președintele sindicatului munci
torilor de la întreprinderile de 
gaz aerian, Anastasiadis Teofa-
nis, președintele sindicatului mun
citorilor brutari din Salonic, 
sent as Antonios, 
Voios,
mocrate de stînga Eda,

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
s», membrii delegației au fost 
întîmpinati de reprezentanți ai 
prezidiului Consiliului Central al 
Sindicatelor, ai comitetelor cen
trale ale sindicatelor, precum și 
de activiști ai sindicatelor.

In numele prezidiului C.C.S., 
tov. Iacob Cotoveanu 
oaspeților un călduros
nit.

A răspuns Tyropolis 
ros.

a urat 
bun ve-

Hristofo-

(CIXEMATOfcHAFE)

Dansez cu tine—PATRIA. BUCU 
REȘTI, GRADINA PROGRESUL. 
ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE, 
ALEX. SAHIA (sală și grădină), 1 
MAI (sală și grădină) ; Melodiile 
festivalului - REPUBLICA; Ca
melia - MAGHERU. I. C. FRI
MU (sală și grădină) ; Intr-un ceas 
bun - GH. DOJA ; Fedra - V. 
ALECSANDRI. ELENA PAVEL 
(sală și grădină) ; Căpitanul din 
Koln - ALEX. POPOV. N. BAL- 
CESCU (sală șl grădină) ; Till Bu- 
hogllndă - LUMINA. MIORIȚA ; 
Povestea unui om adevărat — 
CENTRAL; Ultima întțlnire - DOI
NA, VASILE ROAITA ; Din Ar 
gentlna în Mexic — MAXIM GOR 
KI ; Actorul principal. Viața îndă
rătul gratiilor, Expoziția Internațio 
nală din Kabul, Minuni nu există, 
Peter cel isteț - TIMPURI NOI ; 
Mai presus de dragoste — TINE
RETULUI ; Othello - GRIVIȚA : 
încotro? - CULTURAL; Stan și 
Bran studenți la Oxford - UNI 
REA (sală și grădină), MUNCA.

Cîteva sunete cristaline se re
varsă în Piața Roșie din sfert în 
sfert de oră, noapte și zi. Ra- 
dio-urile răspîndesc în lumea în
treagă glasul vremii ca ceasul din 
Kremlin.

De ori cîte ori ai auzi-o, me- 
tadia clapelor turnului Spaschi 
rămîne mereu nouă, De aceea, nu 
nuinai noi întîrziem adesea minute 
întregi pe podul de peste Moscova, 
sau lingă catedrala Blajenîi, ca să 
ne bucurăm de ea încă odată. Dar 
în colțurile pieții mii de străini, ca 
și tot atîția moscoviți, așteaptă în 
orice zi, anume, să o reasculte, ca 
pe tema principală a concertului 
Favorit.

Nu puțini din cei veniți la Fes
tivalul Mondial, din țări depărtate, 
au pentru viața lor altă călăuză 
decît steaua roșie. Dar centrul și 
simbolul vieții sovietice nu poate 
să nu-i impresioneze.

După o noapte de neuitat petre
cută între săgețile înstelate, în bo
gate grădini la balul de la Krem
lin, iată-ne de astă dată vizitînd în 
plină zi bătrâna cetate, formată din 
palate, biserici istorice și turnuri 
de pază și strânse ca într-un inel de 
înaltele ziduri cu .crenele.

In fața oaspeților, gazdele noa- 
stre sovietice au deschis porțile spre 
cele mai vestite valori de artă și 
materiale. La Ermitaj, acum o săp- 
tămînă, am văzut în pavilionul spe
cial o parte din tezaurul țarilor. 
Aici se dau în lături grilajurile din 
fier forjat și intrăm în Orujein- 
naia PaJata-comoară de neprețuit. 
Am făcut această vizită împreună 
cu o delegație engleză și cu alți 
cîțiva străini. De aceia povestind pe 
scurt cele văzute, voi arăta ce 
ne-au impus ele și nouă și celor
lalți vizitatori.

In săli întregi sînt expuse de 
pildă — cai împăiați acoperîți cu 
narnașamente de aur și potcoviți 
cu copite de argint. Străluce servi
ciul de masă al țarilor în întregime 
de aur. Te uimesc caleștile încrus
tate cu briliante, ca cea cu care îm
părăteasa Elisabeta Petrovna făcea 
drumul de la Petersburg la Mos
cova, în goana a 20 de cai, în trei 
zile și trei nopți fără oprire. Cople
șiți de greutatea hainelor capiloj 
bisericii, ce duce fiecare 20 kg. de 
perle, furați de jocul unor pietre 
uriașe, cum e topazul brazilian, 
mare cît un ou, aflat în șeaua unui 
cal domnesc, nu poți să uiți însă 
o altă strălucire, văzută deunăzi, 
nu departe, la galeriile Tretiacov : 
focul ochilor poporului rus, aprins, 
redat de marele pictor Repin în 
tabloul „Edecarii“, al sărmanilor 
cărăuși de pe Volga. Nu putea, să 
nu răbufnească prin revoluția so
cialistă, imensa contradicție dintre 
milioanele de briliante și milioanele 
de ochi omenești. Nu se putea ca 
aceste averi să nu devină dintr-un 
simbol al prețuirii țarilor, o rezervă 
nu ouțin însemnată a averii celor 
mulți.

O altă semnificație a tezaurului 
din Kremlin îți pare a fi influența 
diplomatică a Rusiei, de-a lungul 
secolelor. Nu puține obiecte de aici, 
sînt daruri făcute de marii împărați 
și sultani, de solii marilor puteri ale 
lumii în momente în care ei toți, 
se vede, aveau multă nevoie de 
„bunăvoința" colosului din răsărit... 
Sultanul Turciei, trimite plocon E- 
eaterinei a Il-a „Steaua" cu faimosul 
topaz. împăratul japonez aduce un 
imens vultur de fildeș. împăratul 
Chinei, dantele de piatră de vefrit, 
care nu se pot lucra decît prin roa- 
dere cu nisip. Ani de-a rîndul re
gele Suediei care a pierdut unele 
războaie, trimite, ca urmare și cele 
mai multe cadouri... Vine primul 
căpitan de vas englez în portul 
Murmansc ? Și de la el rămîne o 
cupă.

Forța armelor ruse răzbate și ea 
prin vreme. Valoarea istorică, bogă
ția încrustărilor interesează, dar nu 
puțini rămîn pe gînduri din alte 
pricini, văzînd armurile complicate, 
incomparabile odinioară, sabia lui 
Petru cel Mare, avînd în geantă, ca 
anexe, compase și instrumente de 
calcule, paloșele de oțel special din 
Tuia, puștile trainice ca și tunul de 
890 mm calibru. Carul — tun — 
ultra modern la vremea lui, acum 
5 veacuri...

în sfîrșit, dar nu în ultimul rînd, 
răzbate în tot ce vezi marele talent 
al poporului. Arta lui este de a face 
lucruri mari, grele, cum e „Carul— 
tun" despre care am vorbit, sau 
„Carul—clopot", de 200 tone. Dar 
el e greu de întrecut și ca obiecte 
de mare precizie și finețe.

Am găsit la Kremlin o inimagina
bilă colecție de vechi ceasuri. Cea
suri mari de lemn, rivalizează cu 
minuscule ceasuri metalice, de for
me curioase... — ceas-briceag, ceas 
— inel. Cînd uriașul „ceas — soa
re “ arăta vremea, bastonașe de 
cristal se învîrteau făcînd să-ți 
joace din ele curcubeul, din pliscul

unui vultur cădeau boabe în gura 
fiului său, iar o muzică plăcută um
plea încăperea. Dacă priveai ora la 
ceasul cu elefant, puteai vede* 
pachidermul mergînd, pe vizitiu 
bătîndu-1 cu biciul, iar pe zeul Ba- 
chus, în careta din spate, încercînd 
zadarnic să mai tragă o dușcă.

Pentru mulți oaspeți străini a 
fost o revelație progresul făcut de 
sovietici în ultimii ani în privința 
produselor electrotehnice de meca
nică de precizie și optice. Cine 
vede ceasurile din Kremlin, își di 
seama că acest progres e doar con
tinuarea firească a unei istorice de
prinderi.

Ieșim din palatul comorilor. Tre
cem prin întunecatele biserici, ve
chile înalte fpruri de viată politică 
și vedem Sovietul Suprem, lumino
sul palat de unde conduce astăzi 
poporul. In stînga ni se arata • 
clădire unde a trăit Lenin.

Discut cu J. B. Harding, jurist 
englez, despre vizita noastră de 
azi.

„Eu de mic am auzit de miliar
dele Moscovei — spune el. E drept, 
ca de o forță ocultă, periculoasă 
pentru Apus. Azi am văzut miliar
dele : există. Dar, atît timp eît 
trăim în pace, nu văd nici un peri
col de pe urma lor".

Iarăși în Piața Roșie. Trec re
pede noile limuzine „Volga". Se 
văd vitrinele marelui magazin 
„G.U.M.", . încărcate cu ultimele 
realizări industriale. Mai ales însă 
vedem mii de tineri sovietici plim- 
bîndu-se cîntînd din acordeoane...

Sînt bogați moscoviții. Au miliar
de de aur...

Dar Moscova e mare, țara e 
imensă. Am văzut numai o grămă
joară din marea ei bogăție. Privim 
coșurile fabricilor, întinsele țarini 
unite și principalul tezaur sovietie: 
cele 200 milioane de oameni.

FILIP CERBU

Tot ce este nou, apare zilnic la 
meniul delegației noastre

gazeta de perete din cantona-

sulcrindu.se


Sosirea delegației de partid 
și guvernamentale 

a U.R.S.S. la Berlin
BERLIN 7 (Agerpres). — La 

7 august populația capitalei Re
publicii Democrate Germane a 
întîmpinat în mod festiv și cu un 
mare entuziasm delegația de par
tid și guvernamentală a Uniunii 
Sovietice care a sosit la Berlin la 
invitația C.C. al P.S.U.G. și a gu
vernului R. D. Germane.

Pentru a-i primi pe membrii 
delegației sovietice de partid și 
guvernamentale pe peronul gării 
de est din Berlin au sosit W. Ul
bricht, prim secretar al C.C. al 
P.S.U.G., O. Grotewohl, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G. primul ministru al R. D. 
Germane, H. Matern, H. Rau, F. 
Elsner, F. Ebert, W. Stoph, K. 
Schirdewan, membri în Biroul Po
litic al P.S.U.G., M. Reimann, 
prim secretar al C.C. al P.C. din

Germania, L. Bolz, F. Selbman, 
O. Nuschke, H. Loch, P. Scholz, 
membri în Prezidiul Consiliului 
de Miniștri al R. D. Germane, J. 
Dieckman, președintele Camerei 
populare, conducători ai celorlal
te partide democratice și organi
zații de masă și alte persoane ofi
ciale.

La ora 11,55, ora locală, trenul 
special cu care au sosit oaspeții 
sovietici a intrat pe peronul gării 
de est. Membrii delegației au fost 
salutați cu căldură dc conducăto
rii de partid și de stat din R. D. 
Germană.

în piața din fața gării tovară
șul N. S. Hrușciov a primit rapor
tul prezentat de șeful gărzii de 
onoare a armatei populare națio
nale. N. S. Hrușciov, W. Ulbricht, 
A. I. Mikoian, O. Grotewohl au

Relațiile noastre se dezvoltă pe 
egalități în drepturi

trecut în revistă garda de onoare, 
în piața gării a avut loc un 

mare miting la care au rostit cu- 
vîntări Walter Ulbricht și Nikita 
Hrușciov.

După încheierea mitingului zeci 
de mii de beTlinezi au salutat cu 
multă căldură pe străzile Berlinu
lui pe oaspeții sovietici și pe con
ducătorii R. D. Germane, care 
s-au îndreptat spre reședința re
zervată oaspeților sovietici.

In aceeași zi N. S. Hrușciov și 
A. I. Mikoian, însoțiți de G. M. 
Pușkin, ambasadorul U.R.S.S. în 
R. D. Germană, au vizitat pe pre
ședintele R. D. Germane, W. 
Pieck.

Oamenii de stat sovietici au sa; 
lutat cordial pe W. Pieck și au 
avut cu el o întrevedere priete
nească.

baza deplinei

Cuvîntarea rostită de W. Ulbricht
Hrușciov I i
Mikoian l 
membri ai dele

In R. D. Vietnam 
înflorește 

o viată nouă
Succese economice
După încheierea victorioasă 

a războiului de eliberare de 
sub jugul colonial, 
vietnamez a realizat 
întreagă de obiective 
strucției economice.

In 1956 producția 
a industriei a depășit de opt 
ori nivelul anului 1955, iar 
producția meșteșugărească s-a 
dublat.

S-a depus o muncă susți
nută în ceea ce privește trans
porturile și comunicațiile care 
au suferit îndeosebi de pe 
urma războiului. Porturile 
Haifong, Hongai, Kamfa, Ben- 
tui, și-au reluat activitatea. 
Au fost refăcute 600 km de 
căi ferate, iar 3.000 km dru
muri au fost redate traficului.

te 
poporul 
o serie 

ale con-

valorică

Campania de alfabe
tizare

TELEGRAME
Cu P'.lejul sărbătorii națio nale a Confederației ^Elvețiene, 

Președinție Prezidiului Marii Adunări Naționale a R. P. Ro
mîne a rimis Președintelui Confederației Elvețiene următoarea 
telegramă .

Excelenei Sale Domnului
HANS STREULI

Preșeintele Confederației Elvețiene

Permiteți-nl, Domnule Președinte, ca de ziua sărbătorii 
naționale a Conederației Elvețiene, să vă transmit dv. și în
tregului popor evețian sincere felicitări și cele mal bune urări 
de fericire și prooeritate din partea Prezidiului Marii Adunări 
Naționale și a me personal.

DR. PETRU GROZA
Președintele Prezidiului Marii 

Adunări Naționale a
Republicii Populare Romîne

La aceasta Președintei» Con federației Elvețiene a răspuns :

Excelenței Sale Donnulul
DR. PEtru GROZA

Președintele Prezidiulu Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne

Foarte mișcat de mesițul de felicitări pe care mi l-a 
adresat Excelența voastră cu ocazia sărbătorii naționale elve
țiene, vă exprim mulțumirile nele pentru el și formulez la 
rîndul meu sincere urări pentru fericirea dv. personală și pros
peritatea poporului romîn.

Conferința U.T.C. 
din Ungaria

BUDAPESTA 7 (Agerpres). — 
La Budapesta s-a dat publicității 
comunicatul oficial în care se a- 
nunță că Comitetul organizatoric 
pe întreaga Ungarie al Uniunii Ti
neretului Comunist din Ungaria 
convoacă pentru 25—27 octombrie 
1957 prima conferință pe țară a 
Uniunii Tineretului Comunist din 
Ungaria.

Pe ordinea de zi a conferinței 
figurează următoarele probleme:

1. Activitatea și sarcinile cu
rente ale Uniunii Tineretului Co
munist din Ungaria (raportor Zol- 
tan Komoczin);

2. Statutul Uniunii Tineretului 
Cognmist din Ungaria (raportor 
Sandor Borbei) ;

3. Alegerea organelor de condu
cere ale Uniunii Tineretului Co
munist din Ungaria (raportor 
Imre Trenczenyi-Waldapfel).

Dragă tovarășe
Dragă tovarășe
Dragi tovarăși 

gației sovietice de partid și guver
namentale !

Dragi tovarăși și prieteni I
Vă salutăm cu căldură în nume

le Partidului Socialist Unit din 
Germania, în numele guvernului 
R. D. Germane, în numele clasei 
muncitoare germane și al tuturor 
forțelor patriotice ale poporului 
nostru, care luptă pentru pace și 
unitate.

Pentru noi este o mare cinste și 
o mare bucurie să salutăm la'Ber
lin — capitala Republicii Demo
crate Germane — pe reprezentan
ții gloriosului. Partid Comunist al 
Uniunii Sovietice, 
cării muncitorești

avangarda miș- 
internaționale,uuernaj.ionaLe,

pe reprezentanții eroicului popor
sovietic.

De la victoria T."_. ~__ “
Socialiste din Octombrie popoarele 
Uniunii Sovietice, manifestînd so
lidaritate frățească, ne acordă un 
ajutor dezinteresat. Nu uităm anul 
1918 cînd guvernul sovietic a 
propus Germaniei înfometate să-i 
livreze cereale și a propus poporu
lui german să stabilească relații 
prietenești în ciuda faptului că 
trupele germane pusliiseră uriașe 
întinderi ale Rusiei.

Marii Revoluții

TVu uităm poziția adoptată de 
guvernul Rusiei sovietice împo
triva tratatului rușinos de la Ver
sailles. Datorăm inițiativei Uni
unii Sovietice încheierea tratatului 
de la Rapallo care a dat posibi
litate Germaniei să ducă o politică 
independentă a spus printre altele 
W. Ulbricht.

Datorită acțiunii hotărîte a re
prezentanților Uniunii Sovietice la 
conferința de la Yalta au fost de
jucate planurile marilor puteri 
imperialiste de a dezmembra Ger
mania. Datorită încheierii acor
dului de la Potsdam a fost creată 
o bază favorabilă pentru formarea 
unui stat german democrat, iubitor 
de pace și suveran.

Datorită ajutorului și sprijinu
lui multilateral și dezinteresat al 
Uniunii Sovietice, oamenii muncii 
din Germania răsăriteană au pu
tut să distrugă dominația monopo- 
liștilor, bancherilor și marilor 
moșieri, care au împins Germania 
la catastrofă. Forțele antifasciste 
democratice au răspuns la politica 
de scindare dusă de puterile occi
dentale și de complicii lor, reac
ționarii germani, prin crearea Re
publicii Democrate Germane ca 
stat german suveran, iubitor de 
pace și democrat.

Relațiile dintre primul stat ger
man muncitoresc-țărănesc și

Prietenia sovietc-germană

U.R.SJS., relații care sa dezvoltă 
pe baza internaționalismului pro
letar și a deplinei egalități în 
drepturi, constituie un exemplu 
strălucit al politicii externe dusă 
de un stat democrat și iubitor de 
pace.

Dragi tovarăși 1 In această pe
rioadă hotărîtoare pentru poporul 
german cînd acesta luptă pentru 
realizarea unei cotituri spre pace 
și progres social în politica Ger
maniei occidentale, vizita dv. ca
pătă o importanță uriașă.

Puteți fi siguri că clasa munci
toare germană și toate forțele iu
bitoare de pace din țara noastră 
a spus printre altele W. Ulbricht 
vor depune toate eforturile pentru 
ca împreună cu popoarele U.R.S.S. 
și ale tuturor statelor socialiste, să 
înlăture primejdia unui război im
perialist și să asigure pacea și un 
viitor socialist.

Hotărîrile istorice ale Congresu
lui al XX-lea al P.C.U.S. ne arată 
calea în această direcție.

Trăiască prietenia germano-so
vietică 1

Trăiască gloriosul Partid Comu
nist al Uniunii Sovietice, avan
garda mișcării muncitorești inter
naționale în lupta pentru pace, 
democrație și socialism ! Salutăm 
pe prietenii noștri sovietici cu U' 
rarea : prietenie 1

Potrivit unor date încă In
complete publicate de Direcția 
învățămîntului public, în pri
ma jumătate a acestui an au 
participat la cursuri de alfa
betizare peste 700.000 de per
soane.

In orașul Halfong aproape 
toate persoanele neștiutoare 
de carte au urmat cursurile de 
alfabetizare.

Grija pentru copil

Comunicatul sovieto-sirian
MOSCOVA 7 (Agerpres). — 

TASS transmite: A fost dat publi- 
citații comunicatul comun cu pri
vire la vizita făcută între 24 iulie 
și 7 august în Uniunea Sovietică de 
delegația guvernamentală a Re
publicii Siria.

In comunicat s-a relevat că gu
vernul sovietic privește cu o sim
patie sinceră eforturile guvernu
lui Siriei îndreptate spre întărirea 
continuă a independenței politice 
și economice a țării, spre o cît mai 
grabnică lichidare a urmărilor co
lonialismului.

Guvernul U.R.S.S. a acceptat să 
examineze cu bunăvoință problema 
acordării de credit Siriei.

In comunicat se arată că partea 
sovietică a declarat că colaborarea 
economică și tehnică se va face 
fără nici un fel de condiții poli
tice sau alte condiții asemănătoare, 
pe bază de egalitate și avantaj eco
nomic reciproc, neamestec în tre
burile interne și respectarea suve
ranității naționale a Republicii

Cuvîntarea rostită de N. S.
Dragă tovarășe Ulbricht, 
Dragă tovarășe Grotewohl, 
Dragi tovarăși și prieteni, 
Sîntem foarte emoționați și miș- 

cați de primirea cordială pe care 
ați făcut-o delegației de partid 
și guvernamentale a Uniunii So
vietice. Vă mulțumim din toată 
inima pentru cuvintele sincere și 
calde la adresa Uniunii Sovie
tice.

Comitetul Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, 
Guvernul Sovietic, Prezidiul So
vietului Suprem al U.R.S.S. și în
treg poporul sovietic ne-au însăr
cinat să transmitem un salut fră
țesc cordial oamenilor muncii din 
Republica Democrată Germană, un 
salut prietenesc întregului popor 
german.

Comitetul Central al P.C.U.S. 
și guvernul sovietic au acceptat cu 
mare bucurie invitația Comitetului 
Central al Partidului Socialist 
Unit din Germania și a guvernu
lui Republicii Democrate Germane 
de a trimite in țara dv. o delega
ție de partid șl guvernamentală a 
Uniunii Sovietice. Pășind astăzi 
pe pămintul german, știin că am 
venit la prieteni și tovarăși de 
idei in lupta pentru pace, demo
crație și socialism.

o uriașă cucerire!

Noi, solii marelui popor sovie
tic, am venit la voi însuflețiți de 
dorința fierbinte de a contribui ia 
o și mai mare întărire a relațiilor 
prietenești dintre țările noastre.

Prietenia germano-sovietică, a 
spus printre altele N. S. Hrușciov, 
legăturile trainice și largi dintre 
statele noastre, constituie o cuce
rire uriașă cu adevărat istorică 
atît a forțelor democratice ale po
porului german, cît și popoarelor 
Uniunii Sovietice. Căci de felul 
cum evoluează relațiile dintre po
poarele noastre depind într-o mă
sură hotărîtoare pacea și securita
tea în Europa.

Popoarele țării noastre manifes
tă un interes viu față de schimbă
rile care au Ioc în Germania. Oa
menii sovietici iau cunoștință cu 
bucurie de fiecare nou succes ob
ținut de muncitorii, țăranii și de 
lucrătorii intelectuali din Republi
ca Democrată Germană în con
struirea noului stat — primul stat 
al muncitorilor și țăranilor din is
toria Germaniei.

Nu pot să nu trezească senti
mente de adîncă satisfacție legă
turile internaționale crescînde ale 
Republicii Democrate Germane, 
prietenia crescîndă a Republicii 
dv. cu toate țările lagărului so-

lată America'*Muzică romînească 
la Buenos Aires

BUENOS AIRES 7 (Agerpres).— 
Recent au avut Ioc la Buenos Ai
res, sub auspiciile Asociației cultu
rale Argentina—Romînia, trei au
diții muzicale în cadrul cărora au 
fost interpretate: Suita în stil an
tic de George Enescu, Suita pentru 
pian de Radu Paladi, Sonata pen
tru vioară și pian de Sabin Dră- 
goi, Sonata pentru corn și pian do 
Edgar Cosma, Sonata pentru flaut 
și pian de Sigismund Toduță, So
nata pentru pian de Ana Severa 
Benția și lieduri de George Enescu, 
Teodor Rogalski, Hilda Jerea, Ana 
Severa Benția și Diamandi Gheciu.

Sub acest titlu ziarul londonez 
„Daily Express'1 se ocupă într-un 
articol de scandalul stîmit în 
S.U.A. în legătură cu comportarea 
funcționarilor americani din străi
nătate. Sîntem informați că psi
hiatrul american dr. Motrram 
Torra, care a vizitat toate misiu
nile americane din străinătate, atît 
cele militare cît și cele ale De
partamentului de Stat, a făcut un 
raport care a determinat acest 
scandal. Ziarul mai arată că cqn-

form declarațiilor Senatorului 
Olin Johnson, șeful Comisiei Con
gresului de cercetare a activității 
americane din străinătate „cel pu
țin jumătate din cei 200.000 de 
funcționari civili americani aflați 
în străinătate trebuie să 
cediați".

Din faptele ă căror 
umple coloanele ziarelor 
keze arată ziarul „Daily Express" 
se pare că aceasta se datorește 
„beției și vieții destrăbălate*4^

fie con-

relatare 
newyor-

La Rangoon
RANGOON 7 (Agerpres). — 

Cu începere de la 2 august docu
mentarul N. Grigorescu a rulat 
timp de o săptămînă la un cine
matograf central din Rangoon.

„Nebunie
Se știe că există diferiți factori 

care determină cazurile de schi
zofrenie. Ele pot influența un oin 
sau altul. Iată însă că aflăm ca 
se pot determina și „nebunii co
lective". Cauza: Rook and roll-ul.

După cum anunță coresponden
tul din Copenhaga al agenției 
„Asociated Press" — marți sea
ra străzile străvechiului oraș da
nez au devenit teatrul unei ade
vărate „nebunii colective" A- 
ceastă nebunie a fost provocată

Săracul secol XX!
Dintr-un anumit punct de vedere slujbă religioasă anglicană âl că- 

secolul nostru va intra în istorie 
ca secolul unor mari originalități- 
O recentă „descoperire" vine să 
complecteze originala „colecție".

Astăzi englezii — anunță în nu
mărul său din 1 august revista 
„Illustre* — își pot cumpăra 
discuri pe care este înregistrată o 

colectivă44

rei text este cîntat pe arii de jazz 
de fox-trot, de vals etc. Aceasta 
se numește liturghia secolului XX, 
iar autorul este reverendul Goof- 
frey Beaunemt, fost capelan al 
ambasadei engleze la Madrid".

HANS STREULI
Președlftele Confederației Elvețiene

INFORMAȚII

1

După cum transmite agenția 
vietnameză de informații în 
prezent în R. D. Vietnam 
școlile sînt frecventate de 
peste un milion de copii. Sta
tul acordă o deosebită grijă 
mamei și copilului. In Vietnam 
s-au deschis sute de case de 
nașteri și dispensare pentru co
pii. Pînă și în cătunele pier
dute există în prezent moașe. 
Muncitorii și funcționarii de 
stat primesc ajutoare pentru 
copii.

Ho Și Min vizitează 
R. P. F. Iugoslavia

de grupuri de tineri „contami
nați" în urma vizionării unui film 
american intitulat „Rock and roll 
cît e ziua de mare“. Coresponden
tul relatează că grupurile de 
„entuziaști" care au organizat 
„dansuri colective de rock and 
roll" au blocat timp de cîteva 
ceasuri circulația pe una din stră
zile principale a'e orașului, bus- 
culindu-i pe trecători și piVvocînd 
scandaluri.

0 nouă victimă
Nu cu multe zile în urmă 

agențiile de presă anunțau 
moartea unui locuitor al Hiroși- 
mei în urma bolii căpătate a- 
cum 12 ani.

O știre sosită astăzi din Hi- 
roșima complectează numărul 
morților. La 7 august a încetat 
din viață J un chichi Furuta, lo
cuitor al orașului Hiroșima în 
urma unei boli provocate de 
urmările exploziei bombei ato
mice lansate asupra acestui 
oraș acum 12 ani.

Hrușciov
cialist, în a căror familie frățea
scă ea ocupă un loc de seama.

Datorită politicii consecvente a 
guvernului Republicii Democrate 
Germane și Partidului Socialist 
Unit din Germania, politică care 
corespunde intereselor naționale 
ale poporului german, a spus prin
tre altele N. S. Hrușciov, tot mai 
mulți germani își dau seama că 
soarta patriei lor, soarta păcii în 
Europa depind de lupta lor acti
vă împotriva reînvierii militaris
mului german. In această luptă 
oamenii muncii din Republica De
mocrată Germană și toate forțele 
iubitoare de pace din Germania 
se pot bizui pe toate forțele de
mocratice.

Factorul hotărîtor al succesului 
în această luptă de importanță vi
tală este coeziunea tuturor forțe
lor iubitoare de pace, unitatea de 
nezdruncinat și vigilența țărilor 
lagărului socialist față de unelti
rile imperialiste. Trebuie să întă
rim fără preget unitatea țărilor 
socialiste. In această unitate re
zidă puternicul izvor de forță a 
fiecăruia din țările noastre, a în
tregului lagăr socialist.

Guvernul sovietic face totul 
pentru stabilirea relațiilor de prie
tenie dintre popoarele sovietic și 
german, și ne bucură faptul că e- 
xistă deplină înțelegere între noi 
și guvernul Republicii Democrate 
Germane. Este regretabil că poli
tica de prietenie și înțelegere re
ciprocă dintre popoarele german 
și sovietic nu a găsit pînă în pre
zent sprijin din partea cercurilor 
guvernante ale Republicii Fede
rale Germane.

Dragi tovarăși și prieteni I
Recent, delegația de partid și 

guvernamentală sovietică a făcut 
o vizită de prietenie prietenului 
și vecinului nostru comun — Re
publica Cehoslovacă. In cursul a- 
cestei vizite care s-a transformat 
într-o emoționantă demonstrație a 
unității frățești a popoarelor 
Uniunii Sovietice și Cehoslovaciei 
ne am putut convinge din nou de 
trăinicia rădăcinilor pe care le are 
în popor prietenia dintre statele 
ale căror relații se întemeiază pe 
principiile egalității în drepturi, 
neamestecului reciproc în treburile 
interne, respectării integrității te
ritoriale și independenței de stat.

Ne am convins de minunatele 
roade ale relațiilor dintre state 
stabilite pe principiile colaborării 
frățești și ajutorului mutual în do
meniul politic, economic și cultu-1 
ral. Pe aceste principii comune 
tuturor țărilor lagărului socialist 
se bazează și relațiile dintre Uniu
nea Sovietică și Republica Demo
crată Germană.

Vă urăm, dragii noștri prieteni, 
noi succese în întărirea continuă 
a Republicii Democrate Germane 
pe calea construirii socialismului, 
în lupta pentru menținerea și în
tărirea păcii!

Trăiască Republica Democrată 
Germană !

Trăiască Partidul Socialist Unit 
din Germania și Frontul Național 
al democraților și patrioților ger
mani 1

Să trăiască și să înflorească 
prietenia germano-sovietică I

BRIONI 7 (Agerpres). — TA- 
N1UG transmite: In seara de 6 
august, Ho Și Min, președintele 
Republicii Democrate Vietnam, și 
cei care-1 însoțesc a sosit la 
Brioni unde a fost salutat de pre
ședintele Tito. O gardă militară a 
prezentat onorurile.

In dimineața de 7 august oa
menii de stat ai Iugoslaviei și 
Republicii Democrate Vietnam vor 
duce la Brioni convorbiri politice.

—•—

Situația din Oman
BAHREIN 7 (Agerpres). — La 

cartierul general britanic de la 
Bahrein s-a anunțat că trupe en
gleze și unități ale sultanului din 
Maskat au înaintat în direcția 
Nizwa — principalul centru de 
rezistență al imamului din Oman. 
Potrivit unei știri publicate de zia
rul egiptean „Al Ahram", coman
da trupelor britanice care au inva
dat Omanul a fost preluată de ge
neralul Glubb, izgonit la începu
tul anului trecut de la comanda 
legiunii arabe din Iordania de 
către patrioții iordanieni. Pînă a- 
cum între trupele invadatoare bri
tanice și forțele imamului nu a 
avut loc nici o ciocnire. Aviația 
engleză continuă să bombardeze 
porturile și localitățile ocupate de 
răsculați. Agenția France Presse a 
transmis un comentariu al cores
pondentului său din Bahrein în 
care își exprimă admirația față 
de soldații imamului care nu s-au 
lăsat intimidați de raidurile a- 
vioanelor cu reacție engleze „deși 
majoritatea lor nu au văzut nicio
dată avioane".

Opinia publică din țările arabo 
a primit cu o profundă nemulțu
mire declarația secretarului de 
stat al S.U.A., Dulles, la ultima sa 
conferință de presă, în cadrul că
ruia a spus că „S.U.A. nu vor să 
provoace neajunsuri englezilor în 
Oman", cu alte cuvinte nu vor în
treprinde nimic împotriva agresi
unii engleze din Oman. Intr-o de
clarație transmisă de postul de 
radio Cairo reprezentantul ima
mului El Harsi a spu9 că decla
rația lui Dulles nu va schimba cu 
nimic hotărîrea populației din 
Oman de a lupta pînă la elibera
rea țării de sub imperialismul en
glez.

Zilele acestea a apărut la Ti
mișoara primul număr al revistei 
literare în limba sîrbă „Novi Ji- 
vot" (Viață nouă), editată de fi
liala Timișoara a Uniunii Scrii
torilor din R. P. Romînă.

Revista, care a apărut în 
de pagini, publică reportaje, 
țe și poezii inspirate din 
nouă a minorității naționale 
din țara noastră.

★
Miercuri după-amiază a 

în Capitală la invitația Uniunii

. 96
schi- 
viața 
sîrbe

■oslt

dl.ZiarUilor din R. P. Romînă 
Jean-A aurice Hermann, președin
tele Organizației Internaționale a 
Ziariștilor. Pe aeroportul Bă- 
neasa oa-.petele a fost întîmpinat 
de membr ai biroului de condu
cere al Uriunii Ziariștilor din 
R.P. Romîni și de redactori șefi 
al unor ziare din Capitală.

Dl. Jean Miurice Hermann își 
va petrece împreună cu familia 
vacanța în țara noastră.

(Agerpres)

0 mare unitate militară 
a primit denumirea de 

Divizia mecanizată 
^Mărășeștte

(Urmară din pag. j-a) 
printre altele: „Astăzi, cînd săt* 
bătorim 40 de ani de la bătălii 
de la Mărășești, marea unitate din 
care faceți parte are cinstea de a 
primi numele de „Mărășești", de
venind urmașa tradițiilor de luptă 
ale Diviziei a 9-a infanterie, care, 
acum 40 de ani, s-a acoperit de 
glorie în bătălia de la Mărășești 
împotriva cotropitorilor germani-j 

Vorbind despre trecutul de lup
tă și despre faptele de arme ale 
Diviziei a 9-a infanterie, vorbito
rul a scos în relief contribuția a-1 
dusă de ea în luptele împotriva 
cotropitorilor hitleriști în cel de-at 
doilea război mondial. Intre 23- 
29 august 1944, divizia a acționat 
cu hotărîre pentru lichidarea tru
pelor hitleriste la Topraisar, Ne
gru Vodă, Mihail Kogălniceanu șf 
Cernavodă. Divizia a luat apoi 
parte la luptele pentru eliberarea 
Transilvaniei și alături de unități 
ale Armatei Sovietice, a adus o 
contribuție prețioasă la eliberarea 
Ungariei și Cehoslovaciei, forțînd 
12 cursuri de apă și eliberînd nu. 
meroase localități importante de 
sub ocupația fascistă.

Ministrul Forțelor Armate a a< 
dresat soldatilor, sergenților șf 
ofițerilor Diviziei mecanizate „Ma- 
râșești" îndemnul de a păstra ne
întinate tradițiile glorioase ale di4 
viziei și de a le îmbogăți cu noi 
fapte de eroism, în apărarea dîrză 
și neînfricată a patriei noastre 
dragi. In încheiere generalul- 
colonel Leontin Sălăjan a felici
tat întregul personal al diviziei 
cu ocazia acordării denumirii Di
vizia mecanizată „Mărășești-.

Militarii au răspuns cu uraie 
prelungi la felicitarea adresată lor 
de Ministrul Forțelor Armate. Oa
menii muncii prezenți la solemni
tate au aplaudat cu multă căldu
ră, manifestîndu-și astfel dragos
tea și încrederea în armata noa
stră populară.

(Agerpres)

Jocurile sportive
prietenești de la Moscova

MOSCOVA 7 (prin telefon de 
la trimisul Agerpres). — Au mai 
rămas trei zile pînă ia terminarea 
celei de-a II l-a ediții a Jocurilor 
sportive internaționale prietenești 
de la Moscova. Pe numeroasele 
stadioane ale capitalei sovietice 
sportivii continuă să se întreacă 
la alte 10 discipline Înscrise in 
programul acestei mari competiții 
internaționale, dornici de a cuceri 
distincțiile de onoare.

I A CANOTAI 
REPREZENTANȚII NOȘTRI 
S-AU CALIFICAT PENTRU 

FINALA
La baza nautică Himki s-au 

desfășurat calificările în probele 
de caiac simplu și dublu (1000 
m.). In ambele probe reprezen
tanții țării noastre au avut com
portări meritorii reușind să se ca
lifice pentru 
vea loc azi. 
caiac simplu 
reprezentată 
iar la dublu 
sescu-Teodorov.

finalele care vor a- 
In finala probei de 
R. P. Romînă va fi 
de Aurel Vernescu, 

de echipajul Anasta-

GIMNASTELE NOASTRE 
AU FĂCUT O SPLENDIDA 

DEMONSTRAȚIE
Un mare număr de spectatori 

au urmărit cu deosebit interes în
trecerea care a avut loc la Palatul 
Sporturilor între cele mai bune 
gimnaste din lume. La ora cînd 
se transmite această știre, după 
desfășurarea celor două serii, 
echipa R.P.R. se află în clasament 
pe locul doi cu 222,858 puncte 
după echipa U.R.S.S. care totali
zează 229,826 puncte. Clasamentul 
urmează să fie definitivat odată 
cu consumarea ultimei serii la care 
participă gimnastele R. Cehoslo
vace, R. P. Bulgaria, R. P. Polo-, 
ne și altele.

O splendidă demonstrație de 
gimnastică a desfășurat campioa
na noastră Elena Teodorescu, în 
cadrul seriei I-a la care au par
ticipat gimnaste din R.P.R., R. P. 
Ungară și Japonia. Ea a arătat 
multă grație și precizie în execu
țiile la sol și mai ales la sărituri 
unde a primit note mari. In cla
samentul seriei Elena Teodorescu 
a ocupat primul loc cu 37,832

BRIONI. In ziua de 6 august 
secretarul general al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, losip 
Broz-Tito, a primit un grup de cu- 
noscuți conducători ai Partidului 
Comunist din Gruzia care se gă
sesc în vizită în Iugoslavia.

CAIRO. In ședința din noaptea 
de 6 august Adunarea Națională 
a Egiptului a adoptat o moțiune 
prin care se cere parlamentelor 
tuturor țărilor lumii să intervină 
pe lîngă guvernele respective pen
tru a obține încetarea agresiunilor 
franceze și britanice din Algeria 
și Oman.

BELGRAD. După cum anunță 
agenția Taniug, la 6 august S. 
Vukmanovici, vicepreședinte al 
Vecei Executive Federative a 
R.P.F. Iugoslavia, a plecat în ță
rile Asiei și în Extremul Orient.

S. Vukmanovici va vizita Indo
nezia, Tailanda, Cambodgia. R. D. 
Vietnam, China, Japonia, Birma- 
nia, India, Pakistan și Etiopia, 
unde va duce tratative politice șl 
economice cu reprezentanții aces
tor țări.

puncte, întrecînd-o pe valoroasa 
gimnastă japoneză Tanaka Keiko 
care a totalizat 37,798 puncte. 
Foarte bine s-au mai comportat 
Emilia Vătășoiu și tînăra debu
tantă Antoaneta lonescu.

p.

cea

ECHIPELE U.R.S.S. Șl R. 
UNGARE FINALISTE 

LA FOTBAL
Urmărită cu mult interes 

de a doua semi finală a turneului
de fotbal a confirmat așteptările. 
Din nou a trebuit să se recurgă 
la prelungiri pentru a putea fi sta
bilită echipa învingătoare dintre 
R. P. Ungară și R. D. Germană. 
După primele 90 de minute de joc 
scorul a rămas alb: 0—0. In pre
lungiri fotbaliștii maghiari au su
pus unui atac neîntrerupt poarta 
echipei germane și au reușit să 
înscrie de două ori prin mijloca
șul dreapta Varga (în minutele 
99 și 115). In felul acesta finala 
turneului de fotbal se va desfășura 
la 10 august, ziua închiderii Jocu
rilor, între echipele reprezentative 
ale Uniunii Sovietice și R. P. 
gare.

probe. La 1500 m. liber bărbați 
victoria a revenit lui Nikitin 
(U.R.S.S.) cu timpul de 18’25 ”2/10. 
Cursa de 400 m. liber femei a 
fost cîștigată de cehoslovaca 
Skupilova cu 5’13”8/10 in timp 
ce probele..de ștafetă combinată 
4x100 m. bărbați și femei au fost 
cîștigate de echipele Uniunii So
vietice cronometrate cu timpurile 
de 4’21’3/10 și respectiv 5’04’2/10.

★
Desfășurat în cursul serii, me

ciul de baschet dintre echipele 
masculine ale Uniunii Sovietice 
și R.P. Romîne a fost cîștigat de 
baschetbaliștii sovietici cu scorul 
de 50—40 (29—20). Echipa R.P. 
Ungare a învins R. Cehoslovacă 
cu 88—71, astfel că pînă în pre
zent numai baschetbaliștii sovie
tici și maghiari au rămas neîn- 
vinși.

ECHIPA FEMININA
DE GIMNASTICĂ A R.PR. 

PE LOCUL II IN CLASAMEN
TUL FINAL

Un-

RECORD MONDIAL 
LA HALTERE 

Un nou record mondial a 
stabilit» in cadrul competiției de 
haltere. Sportivul sovietic Evghe- 
ni Mineaev a cîștigat medalia de 
aur Ia categoria semi ușoară. Re
zultatul său la totalul celor trei 
stiluri — 335 kg. întrece cu 2,5 
kg. vechiul record al lumii 
lit de halterofilul american 
Berger în cursul Jocurilor 
pice de la Melbourne.

★
Modernul bazin de înot 

complexul sportiv Lujniki a găz
duit întrecerile finale Ia patru

fost

stabi- 
Isaac 
Olim-

de la

La închiderea transmisiunii ne 
parvine următoarea știre:

Seara tirziu s-a încheiat la 
„Pa’.atul Sporturilor" competiția 
feminină de gimnastică. Primul 
loc în clasament a revenit gim
nastelor sovietice care au tota
lizat 229,826 puncte. Medaliile 
de argint au fost cucerite de re
prezentantele R.P. Romîne cu 
222,858 puncte. Valoroasa noastră 
campioană Elena Teodorescu 
cucerit două 
individual, 
rile doi ale 
bîrnă. Geta 
gat medalia 
de sol.

a 
medalii de argint la 
clasîndu-se pe locu- 
probelor de sol și 
Hurmuzache a cîști- 
de bronz în proba

BUDAPESTA. La 7 august, Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
R.P. Ungare a dat publicității o 
declarație în legătură cu rapor
tul Comitetului O.N.U. în „pro
blema ungară".

DELHI. După dezbateri care au 
durat două zile Camera Populară 
a Indiei a adoptat la 6 august cu 
226 de voturi contra 51 și 6 ab
țineri proiectul de lege care per
mite guvernului să interzică gre
vele în instituțiile și întreprinde
rile de telecomunicații, transpor
turi, ale industriei de apărare etc.

NEW YORK. După cum anunță 
agenția United Press, la 7 august 
pe poligonul experimental din sta
tul Nevada, Statele Unite au e- 
fectuat cea de-a 11-a experiență 
din seria experiențelor cu arma 
nucleară.

HOLLYWOOD. Celebrul comic 
american Oliver Hardy, cunoscut 
ca partener al lui Stan Laurel în 
numeroase filme, a încetat din 
viață. în septembrie 1956 el a 
avut o congestie cerebrală și a 
rămas aproape complect puralizat.
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