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Pc un drum bun

MOSCOVA (de la trimișii noștri 
speciali).

Iți închinăm din nou cîteva cu
vinte de slavă, Moscovă, oraș de 
lumină. Te îmbrățișăm din nou 
pentru noi, pentru toți care ne-am 
îndrăgostit de tine. Primește ple
căciunea noastră ca semn al celei 
mai adinei mulțumiri. Mai mult 
de două săptămîni ne-ai fost gazdă, 
ne-ai uimit cu tot ce ai tu mai 
înălțător, cu oamenii tăi veseli și 
plini de bunăvoință, cu bulevar
dele și străzile tale uriașe, cu 
iluminația ta splendidă, cu stră
vechea Piață Roșie, unde po
rumbeii se plimbă alături de

ieșit pe străzi să ne vadă. Mîinila 
lor s-au întins înfrigurate spre ațe 
noastre, s-au încleștat intre ele și 
tremurul de o clipă fulgerător a 
transmis minții și inimii emoția 
care ne stăpînea.

— La revedere, Moscovă ! Știm 
că nici tu n-ai să ne uiți. Am lă
sat în tine amintirile noastre. Par
cul Prieteniei sădit de noi va 
înflori în curînd, și va fi sem
nul că serbarea noastră continuă, 
că însăși noi continuăm să trăim 
în inima ta. Numele nostru s-a în
scris pe miile de carnete ale mos- 
coviților, am făcut schimburi de 
insigne, ne-am, plimbat împreună,

Bucurie — pentru tot ceea ce am 
văzut.

Părere de rău pentru despărțirea 
de oamenii sovietici cărora super
lativele nu vor fi niciodată sufi
ciente pentru a le reliefa calitățile. 
Stadionul se umplea. Soseau noi și 
noi delegații. Peste tot eroii repor
tajelor noastre din zilele Festivalu
lui.

— Ce faci Hisakao Nogata ? — 
Am întrebat pe tînăra japoneză ce 
a cunoscut ororile bombardamentu
lui atomic de la Nagasaki.

— Mă pregătesc să plec spre pa
tria mea a răspus Hisakao. Sper să 
ne mai întîlnim la viitorul Festi-

Noutăți
da la hidrocentrala

„V. I. Lenin

al FestivaluluiDeclarația Comitetului Internațional
în întreaga lume. Am înțeles mai clar că pe 
noi, oamenii care trăim in diferite țări ale lu
mii, ne unește năzuința comună de a trăi și 
munci sub un cer țrașnic. Cu prilejul comemo
rării bombardamentului atomic de la Hiroșima 
am organizat o intilnlre grandioasă. Partici- 
panții la întilnire au cerut cu hotărire înceta
rea experiențelor și interzicerea armei atomice 
și termonucleare.

Programul Festivalului nostru a fost vast Și 
variat. El a fost întocmit cu participarea a 

toate țările

„Dragi prieteni din întreaga lume!
Sc apropie de sfîrșit minunatul al V 1-lea 

Festival al Tineretului și Studenților pentru 
Pace și Prietenie. Au fost 15 zile minunate, 
care vor rămîne în amintirea fiecăruia din noi 
pentru întreaga viață. Au fost zile pline de 
conținut profund. ' . "

Noi, cei 34.000 de tineri și tinere — soli ai 
milioanelor de tineri din 131 de țări, ne-am în- 
tîlnit la Festival pentru a discuta în mod prie
tenesc numeroase probleme vitale, care frămin- 
tă pe tineri oriunde s-ar afla ei, orice con
vingeri politice și religioase ar avea, oricărei 
naționalități ar aparține.

Ne-am întîlnit pentru a ne cunoaște și a ne 
înțelege mai bine, pentru a vorbi despre suc
cesele și greutățile noastre, pentru a prezenta 
cultura popoarelor noastre și a ne măsura 
forțele în întreceri sportive prietenești.

Deviza Festivalului nostru este pacea și prie
tenia. Iată de ce Festivalul n-a fost numai 
sărbătoarea acelora care s-au întîlnit aici. LI 
este sărbătoarea întregului tineret de pe glob 
căruia numai pacea și prietenia între popoare 
îi vor asigura un viitor fericit.

Fiecare zi a Festivalului ne-a convins cît 
de puternică poate fi prietenia tinerei gene
rații din toate țările, care luptă pentru pace

peste 1.000 de organizații din 
lumii.

In condițiile unor discuții libere 
legerii reciproce am organizat 
neuitat printre care 24 de întilniri 
15 întllnirii pe probleme, sute de 
tre delegații și numeroase întilniri regionale, 
organizate din inițiativa participanților la Fes
tival. Studenții au organizat 20 de seminarii 
și întilniri.

Evenimente mari în cadrul Festivalului au 
fost mitingul de solidaritate cu tineretul din 
țările coloniale, sărbătoarea muncii, înțilnirea 
tineretului de la sate, ziua fetelor și multe alte

și ale înțe- 
întilniri de 
pe profesii, 
întilniri in-

(Continuare în pag. 3-a)

am cîntat și am discutat. Vom po- val. Șoferul parizian-Nique-Hugo 
vesti prietenilor din patrie despre s . r'L __ _______ ,1-1 —-____
cunoscuta voastră amabilitate 
politețe. 9 • ___ .T________________

La revedere Moscovă! Prin cele i ternațională •— povestește el. Ea 
cuceritoare. 15 gări și aeroporturi ne întoarcem

- __ străzile către patriile noastre. Primește la
tale, ne ești cunoscută și familiară., despărțire * îmbrățișarea noastră 
Prin sălile, parcurile și teatrele fierbinte.

oameni prin fața mausoleului, 
cu turnul Spaski. Gîndurile 
noastre se îndreaptă spre tine ca 
razele luminoase ale soarelui. Nici
odată n-ai fost mai ținură ca acum, 
mai frumoasă și mai 
Ne-am plimbat pe toate

se află în centrul atenției tuturor» 
și Pe cămașa sa se află 101 insigne. 

Cămașa mea este cu adevărat in-

tale, am cîntat și am dansat și tu 
nc-ai zîmbit întotdeauna cu o pri
vire. din care se revărsa peste noi 

‘ o dragoste maternă, fierbinte. Nu 
ne vine să credem că ne vom des
părți de tine, că peste o zi sau 
două plecînd spre patrie, năframele 
noastre vor flutura în semn de 
adio. Să te asigurăm că nu te vom 
uita, dar cine din cei ce te-au văzut 
vteodată le-ar putea uita. Oraș de 
lumină și culoare — așa vei ra- 

. mine, veșnic în amintirea noastră.
Duminică seara ni s-a părut cu 
lumina aceea de pe cerul tău, 
nu o emană doar milioanele 
de becuri și reflectoare prinse" pe 
fruntea ta ca ’o ghirlandă ci se 
revarsă din inimile calde ale 
milioanelor de moscoviți care au

Delegația

La Lujniki — întregul 
glob omagiază Festivalul

Am pășit din nou pe stadionul 
Lujniki. De astă dată totul ni ’• se 
părea familiar. Ne-am descurcat 
ușor în noianul sectoarelor, cunoș
team locurile cu cea mai perfectă 
vizibilitate și ne simțeam ca niște P 
veritabili moscoviți. Degajarea noa- f 
stră, contopirea noastră cu obiceiu- ( 
rile Moscovei erau umbrite de e- f 
moția clipei în care ne vom lua la f 
revedere de la gazdele noastre. [ 
Acum la sărbătoarea închiderii f 
Festivalului era multă bucurie 
tot atîta părere de rău.

tineretului

consacră istoria a trei festivaluri : 
Cel de la Berlin, București și Mos
cova. Eu am făcut cu aceste prile
juri'cunoștință cu reprezentanții ti
neretului din aproape . toate’ țările

I. BAIEȘU, E. OBERST, 
D. MIHAIL, F. CERBU

La festivalul

♦

în drum spre patrie
MOSCOVA 12 AUGUST (Prin 

telefon de la trimișii noștri spe
ciali).

A sosit clipa despărțirii. In 
permanență străzi’e marelui oraș 
sînt străbătute de o mulțime de 
autobuse purtînd drapelul Festi
valului. Moscoviții salută cu 
căldură și-și iau „Ia revedere** în 
forme emoționante. Pe peroanele 
gărilor, flutură batistele. 34 000 
de oaspeți părăsesc ospitaliera 
Moscovă. Astăzi, băieții și fete.e 
noastre au luat masa de prinz 
mai devreme. Apoi, tovarășii 
care ne-au servit cu atîta ama
bilitate, aproape .trei săptămîni 
în frunte cu bucătarul, ne-au 
condus la autobuse. Utimele au
tografe, ultimele schimburi de 
daruri. Autobusele s-au pus în 
mișcare. Pe bulevarde oamenii 
se opresc și ne salută.

Călătoria prin oraș se termină 
la gara Kursk. Aici ne așteapta 
sute de comsomoliști. Și ! — 
— flori, enorm de multe 
Flori ale prieteniei.

In fața gării are loc un entu
ziast miting. Comsomollștll din 
raionul Sverdlovsk ne salută 
prin glasul tovarășului Zamislov

iarăși 
flori.

prim-secretar al comitetului 
ional de Comsomol.

Răspunde tovarășul MironRăspunde tovarășul Miron Ol- 
teanu din partea conducerii dele
gației R.P.R.

Tinerii romîni s-au suit în va
goane. Mcscoviții ii petrec pe 
peroane. In ochii unor fete des
coperim lacrimi șterse pe furiș.

Marele artist sovietic Serghei 
Obrazțov a venit și el să condu
că delegația romînă.

Un șuierat și locomotiva a 
pornit.

La revedere dragi tovarăși 
moscoviți!

Dasvidania !
★

200 de tineri romlni au rămas 
la Moscova. Ei vor face o vizită 
la Cliișinău, la invitația Comso- 
molului. In același timp, un grup 
aparțlnlnd Ansamblului U.T.M. 
va pleca pentru Un scurt turneu 
in Kaăahstan cu ocazia Decadei 
culturii rom’nești organizată în 
această republică sovietică.

In seara aceasta ansamblul 
„Ocina" va prezenta un specta
col in fața muncitorilor fabricii 
dc rulmenți uiu Moscova.

s și^ tinerilor
idin București
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La uzina de la Stejarii a hidro
centralei „V.I. Lenin** Bicaz a în
ceput montarea primelor patru 
distribuitoare de apă spre paletele 
celor 4 turbogeneratoare. Aceste 
utilaje, în greutate de pînă la 30 
tone fiecare, au fost livrate de 
Republica Cehoslovacă. Mărimea 
lor, de pînă la 6 m în diametru, 
nu a permis transportul pe calea 
ferată, prin tunele, poduri etc.; ele 
au fost aduse cu vaporul pe Du
năre pînă la Brăila iar de aici au 
fost transportate la Bicaz cu pu
ternicele tractoare „Stalineț**.

Pînă acum din aceste agregate 
au fost transportate și coboriVe pe 
fundațiile uzinei de la Stejaru 
peste 250 de tone utilaje.

Chemarea Comitetului regional 
P.M.R. și a Comitetului executiv al 
sfatului popular regional Oradea că
tre toți oamenii muncii din agricul
tură din regiune ne-a atras atenția 
cu privire la ritmul scăzut al 
treierișului. Pentru a ne edifica 
însă mai pe deplin într-o serie de 
probleme am luat un interviu to
varășului Tiberiu Braun, șeful 
secției agricole a Sfatului popular 
regional Oradea.

ÎNTREBARE: Regiunea Oradea 
se numără printre cele din urmă 
pe țară la treieriș. Care au fost 
cauzele care au determinat aceas
tă situație ?

RĂSPUNS : Vdi căuta să vă 
plic mai pe larg. Recoltatul 
ioaselor a decurs bine. Față 
planificare, noi am terminat
cerișul cu 7-8 zile mai devreme. 
A fost o victorie. Se pare că a- 
ceasta ne-a cam amețit. O confir
mă proasta situație a treierișului. 
în primul rînd, căratul păioase
lor la arie nu s-a făcut paralel cu 
secerișul. Au căzut apoi ploile 
zilnice care ne-au stînjenit. După 
aceasta, cele peste 900 de batoze 
ale regiunii au început să treiere. 
Dar cum ? încet de tot, pentru că 
nu av^au ce. între 15 iulie și 1 
august viteza zilnică la treieriș 
abia a atins 38 la sută față de

ex- 
pă- 
de
se

plan. în raioanele Șăcuieni, Ora
dea, Șimleu și Aleșd — raioane eu 
mari posibilități — procentele au 
fost mai mici. Un număr de 57 ba
toze din S.M.T.-uri au fost concen
trate la G.A.S.-uri pentru ca aces
tea să termine la vreme treierișul. 
Deplasările fără rost ale agrega
telor au dus Ia goluri în produc
ție. Trebuie arătat că din cauza 
defecțiunilor dese, din pricina 
nepriceperii multora dintre bato- 
zări, în prima perioadă a treieri- 
șului stăteau zilnic cîte 12-16 ba
toze. Slaba mobilizare a cetățeni
lor din comune și sate a făcut ca 
unele arii ca cele din comunele î 
Liumeghin, Ale«d. Batir, Tr.lpoș 
și altele să nu aibă ce lucra ore 
în șir. Batozarii așteptau după 
fiecare căruță cu snopi. Așa a în
ceput treierișul — anemic de tot.

— Față de aceste lipsuri ce 
măsuri au fost luate ?

— în primul rînd, s-a trecut la ac
celerarea căratului păioaselor la 
arie. S-au numit tovarăși la fiecare 
arie în scopul de a urmări reali
zarea vitezei zilnice la fiecare ba
toză. Tot personalul de la S.M.T.- 
uri a fost împărțit la batoze ca 
în cazul unor defecțiuni aceștia 
să fie chemați în timpul cel mai 
scurt. S-a desfășurat mai larg

N. BARBU

(Continuare in pag. 3-a)

Pregătirea tehnico-economică
a tinerilor muncitori

Cînd a venit în uzină tînărul 
Gh. Blaj presta munci necalifi
cate, la transporturi în secția I 
mecanică universală. Cînd avea 
o clipă de răgaz alerga lingă un 
strungar și privea îndelung cum 
cuțitul mușcă din metal așchii 
albastre. Observîndu-1 de mai 
multe ori maistrul secției, comu
nistul Iosif Nagy, deputat în 
Marea Adunare Națională și in
ginerul utetnist Alexandru Aro- 
minesei l-au dat pe lîqgă un. 
muncitor priceput să-l învețe me
serie. Blaj,' un tînăr isteț, a în- 

: ceput să se deprindă repede cu 
strungul. Lucra la început șu
ruburi, buloane, retezări. Atunci 
cînd a văzut că poate stăpîni 
singur mașina i-a venit o poftă 
marc de învățătură.

A început șă învețe parametrii 
geometrici ai sculelor în funcție 
de materialul de prelucrat, regi
murile de așchiere rapidă apli- 
cînd metoda Kolesov, a învățat 
să caîcuîeze conicitătea, să-și as- 
cuță singur toate sculele. A în
ceput'să-l* viziteze tot mai des 

(pe inginerul Aromînesei, rugîn- 
I du-1 să-i' dea • reviste 1 și broșuri 
[ tehnice..
( Acum, cînd maistru are o lu- 
j crare mai grea i-o încredințează 
(cu încredere lui Blaj. Robineții 
t de la. subansamblul de încălzire, 
J șurubul cuplei'de-la aparatul de 
( legare și alte" piese grele strun- 
f garul Blaj le execută cu precizie. 
[ In aproape doi ani Blaj a deve- 
f nit unul din iscusiții strungari

tineri ai secției și i-au fost încre
dințate mașini moderne ca strun
gul „Iosif Rangheț** strungul 
german V.D.F.

Asemenea exemple sînt multe 
la uzinele de vagoane „Gheorghi 
Dimitrov......................."".................
dornici să cunoască cit mai mul
te lucruri noi în ..
să-și sporească calificarea profe
sională pentru a deveni tot mai 
utili. Și cum era și firesc comi
tetul U.T.M. al uzinei a țjat a- 
tenția cuvenită, pregătirii econo-

din Arad. Tinerii sînt

meseria lor,

Din experiența 
organizației U.T.M. 

de la Uzinele 
„Gh. Dimitrov"-Arad

mice și tehnice a tinerilor mun
citori.

Este îndeobște bine cunoscut 
faptul că tineretul - este acela 
care îmbrățișează cu elan me
todele noi, îndrăznețe. Pentru a 
stimula îndrăzneala tinerilor 
strungari, rabotori, frezori etc. 
s-a inițiat un ciclu de demonstra
ții practice cu metodele avansate 
de muncă. S-a ținut, de pildă, 
nu de mult, o demonstrație asu
pra metodei de rabotare rapidă. 
Mai întîi s-a făcut o expunere 
teoretică apoi o demonstrație 
practică. S-a lucrat cu 40 mm. 
adîncime și cu l,5.și 2 mm. avans

Aspect de la Carnavalul tineretului din București
(Citiți reportajul în pagina 3-a)

? 6.594.252

1956

In anii democrației

O O

populare, ext racția de țiței cunoaște o creștere 
nemaiîntîlnită in trecut.

fi

și mașina n-a avut trepidații nici 
ca atunci cînd se lucra cu 10 mm. 
adîncime. S-au mai ținut demon
strații cu cuțitele lui Kulaghin 
cu metoda lui Titov de prelucra
rea pieselor în pachet și urmea
ză acum demonstrația cu metoda 
de frezare rapidă a iui Makeev. 
In vederea demonstrației a fost 
pregătit și dispozitivul. Aceste 
demonstrații care sînt urmărite 
simultan de cel puțin 14-15 ti
neri sînt foarte utile întrucît se 
pune mare accent pe explicarea 
metodei, pe descrierea geometriei 
sculei, a modului de ascuțire etc. 
După demonstrații sînt luate mă
suri ca la magazia de materiale 
muncitorii să poată găsi cuțitele 
de care au nevoie pentru apli
carea acestor metode. Tînărul ra- 
botor Petru Zaharia folosind cu
țitul Nikiforov în urma demon
strației a reușit să lucreze o can
titate dublă de scule pentru pre
sat fată de cîte lucra cu un cu|it 
obișnuit.

Tinerii nu se așteaptă rugați 
să folosească aceste metode și 
nu greșesc dacă spun că se simt 
atrași ca de un magnet. Traian 
Catrinescu a observat că sînt 
cîțiva strungari vîrstnici care fo
losesc, atunci cînd lucrează în 
fontă, un cuțit special, cuțit pe 
care îl cam tăinuesc. A mers la 
inginerul Aromînesei să-l lămu
rească ce fel de cuțit e, cum tre
buie să lucreze cu el. Văzîndu-i 
dorința inginerul i-a dăruit un 
cuțit Kulaghin. Tot în vederea 
răspîndirii experienței î 
au fost organizate și 
schimburi de experiență atît 
tre brigăzile din uzină cît și 
alte întreprinderi. Au mers 
pildă tinerii de aici la fabrica 
strunguri „Iosif Rangheț** 
tr-un schimb de experiență. •

Aceste acțiuni au deschis gus* 
tul tinerilor pentru învățătură.

^...Străzi înguste, case frumoa
se, magazine, grădinițe cu flori, 
ogrăzi cu ramuri grele de poa
me — toate acestea păstrează 
parcă intactă înfățișarea de odi
nioară a Fălticenilor Sucevei. Și 
totuși nu este așa. Hoinărești pe 
străzi. Deodată, la marginea ora
șului, un edificiu așezat pe cinci 
hectare jumătate te atrage cu 
putere de magnet. Pătrunzi în 
incinta „uriașului** cu ziduri de 
cărămidă roșie și turn înalt. Auto
camioane într-un continuu dute- 
vino. Fete bălane și băieți cu 
vorbă domoală, toarnă ciment 
pe alei, fixează o linie de decovil, 
urcă țiglă pe un acoperiș. In a- 
ceeași parte, mai devale, alte 
cîteva fete stropesc iarba care 
împunge țarina cu subțiri și gin
gașe cornițe. Patru flăcăi aduc 
un cărucior cu baloturi de cînepă 
fuior. Nu știi unde să te oprești, 
ce să privești mai întîi. Las’ că 
nici nu-i timp de așa ceva. Ni
meni nu șade aici. Nici Dali 
Vestler, inginer, nici Vasile Acri- 
ții, secretar de U.T.M., nici 
Marcu Manașcu, utemist strun
gar și pasionat artist amator. 
Toată lumea are treabă. Nespus 
de multă treabă. Mai sînt cîteva 
zile pînă la 23 August. Filatura 
trebuie să fie gata, pentru a in
tra în funcțiune. Nu la 1 octom
brie cum era planificată, la 23 
August cum au dorit-o arzător 
tinerii constructori.

Slăvită fio mina constructoru
lui pașnic. Slăvită să fie puterea 
populară. Pînă mai ieri Fălticenii 
era „locul unde nu se întîmpla 
nimic**. Pînă mai ieri petecul a- 
cesta de pămînt era o împărăție 
a bălăriilor și leagăn al cîtorva 
fire de nutreț. ...In ianuarie 1954 
a fost răscolită zăpada și săpată 
prima casma d? lut. S-au turnat 
fundații de beton. S-au înălțat 
ziduri trainice de cărămidă.

Prietenii sovietici ne-au trimis

utilajul, apoi 
Astăzi după 
a răsărit o filatură ce nu-și are 
pereche în republică, nici ca 
mărime nici ca tehnică modernă. 
In ziua de 1 iulie 1957, Vitea 
Isaev, și Ion Borșa, prieteni buni, 
și-au zîmbit reciproc și s-au îm
brățișat. Prin zdrobitoarele fila
turii au trecut primele fuioare 
de cînepă. La 14 august vor ieși 
din mașinile de tors, primele fi
re. In decursul fiecărui an de 
producție fabricile noastre de 
încălțăminte vor primi cite 2.200 
tone ață cismărească, fabricile de 
confecții sute de mii de metri de 
pînză pentru haine de vară, iar 
magazinele de desfacere nume
roase baloturi de olandină.

Am fost pînă să ajung la Făl
ticeni și prin alte filaturi din ta
ră. Am văzut condiții bune de 
muncă, filatoare la mașină în 
halate maron sau albe ca farma
cistele și am rămas plăcut im
presionat. De la Fălticeni însă 
nu poți să nu pleci uimit, chiar 
emoționat în fata tehnicii moder
ne. Hale largi, luminate fosfo
rescent .Instalație de condițio
nare pentru lucru normal: vara 
cu umidificare și iarna cu aer 
cald. Ventilație aeriană și subte
rană ; un fir de praf să nu în
ghită filatoarele. Instalația 
pneumatică suge impuritățile (le 
la mașini în anumite camere de 
unde sînt apoi evacuate automa
tizat. Dispozitive de prevenire a 
accidentelor, semnalizare optică ; 
nu vezi o rotită, o curelușă — 
toate sînt ascunse.

Noua filatură de cînepă este o 
mîndrie nu numai pentru Fălti
ceni, nu numai pentru Moldova 

la viața cea 
întreaga econo- 
patriei noastre

specialiști montori. 
trei ani și jumătate

ceni, nu numai 
care se trezește 
nouă, ci pentru 
mie națională a 
dragi.

C. SLAVIC

CREIONĂRI IA MINUT

„POLITICOSUL"

înaintate 
i cîteva 

în- 
cu 
de 
de 

în-

C. BUCUR
Corespondentul „Scînteii tinere
tului" pentru regiunea Timișoara

(Continuare in pag. 4-a)
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l Fruntaș pe țară
j In cadrul unui miting festiv, ti- 
J nerii brigadieri de pe șantierul 
j național al tineretului din Uri- 
j câni au primit drapelul de șantier 
j național fruntaș pe țară pentru 
j succesele înregistrate in trimestrul 
J 11 al acestui an. Tinerii brigadieri 
J de pe acest șantier au muncit cu 
I multă însuflețire. In perioada 1 
J aprilie — 1 iulie planul de pro- 
J ductie a fost îndeplinit în propor- 
j ție cu 101 la sută, productivitatea 
1 muncii planificată a crescut cu 1 

* la sută, iar prețul de cost al lu- 
I crărilor a fost redus cu 4,86 la

-»—J sută.

Mă aflam într-o 
duminică seara la 
Vaslui singur în în
vălmășeala aceea 
necontenită de oa
meni ce se plimbau 
de la un capăt la 
altul al străzii prin
cipale. Deodată mă 
aud strigat. In fața 
mea se oprise un tî- 
năr scund pe care 
l-am recunoscut l- 
mediat.

— Poenarulc, ce 
mai faci frățioare ?

— Ce sa fac dra
gul meu, bine, iu ?

Și am pornit a- 
mîndoi de-a lungul 
străzii. Deși nu tre
cuse multă vreme 
de cînd nu ne mai 
văzusem Poenaru se 
schimbase. Parcă era 
cu mult mai voinic 
și grăsuț, iar burta 
i se rotunjise ca un 
pepene. Din cînd 
în cînd se oprea pe 
loc și devenea ab
sent la ce-i spu
neam, rotindu-și pri
virea în toate păr
țile. Apoi aplecîn- 
du-se cu oareca
re greutate, saluta 
zîmbind, extrem de 
jovial:

— Vă salut, tova
rășe inginer. 11 vezi, 
mi-l arăta el cu un 
semn discret pe cel 
care trecuse. E vi
cepreședinte la sfat. 
Inginer, bagă 
seamă, ținea el să 
sublinieze. Intram 
iarăși în discuția 
noastră, dar n-apu
cam să continui 
mai ca lumea, că 
Poenaru meu, se
oprea

tntoreîndu-se într-o 
parte și făcînd ple
căciuni :

— Vă salut, 
salut tovarășe...

vă 
____ E 

de la cadre,, mă in
forma cl, aproape 
gîfîind și pășirînd 
pentru multă 
me un zîmbet 
pe față.

Ț in minte 
povesteam o 
tîmplare foarte 
teresantă în legă
tură cu un amic pe 
care-l cunoscusem 
amîndoi. Mă aștep
tam ca auzind-o să 
se prăpădească de 
rîs, dar Poenaru 
parcă nici n-auzise. 
Sr uita mereu în 
toate părțile și ochii 
îi jucau ca la o pă
pușă mecanică.

— Cum a mers 
cu școala anul ăsta? 
l-am întrebat cu 
vrind să-i distrag 
din plictiseala pe 
care bănuiam că i-o 
produsesem cu po
vestirile mele.

— Care școală ?
— Păi, nu ești 

învățător ?
— A, ba da, a 

vorbit el oarecum 
în șoaptă, dar am 
fost repartizat la 
țară... Mi-am găsit 
aici un loc de con
tabil. Sînt mai liniș
tit. Apoi deodată ca 
și cum ar fi fost 
așezat 
sort 
sucit 
tind 
mine 
șapca, 
plecăciune 

dintr-odată dreptul

vre- 
larg

că-i 
in- 
in-

pentru burta lui 
tundă.

— Vă salut, 
varășe președinte, să 
trăiți... Și a rămas 
multă vreme așa 
în poziția asta cara
ghioasă și periculoa
să, incit din teama 

nu cumva să 
venit în- 
țin'cndu-l

de
pe un re- 

Poenaru s-a ra
pe călciie ui- 
cu totul de 
și, scoțîndu-și

a făcut o 
de-a 

riscantă

ro-

to-

ca 
cadă i-am 
tr-ajutor 
de mînă.

— Știi, 
fost P mi-a 
abut trăgîndu-și su
fletul. Președintele 
sfatului popular... A 
vrut să mai adauge 
ceva, dar extrem de 
obosit ș!-a scos ba
tista 
fața asudată.

eing a 
șoptit el

să-și șteargă
Mă 

uitam la el cum 
gîfîie, apoi cum li- 
niștindu-se își p.'es- 
căia buzele, mulțu
mit, In clipa asta 
a trecut pe lingă 
noi un tmăr ca
re l-a salutat pe 
Poenaru într-un fel 
foarte vini. Dar 
spre surprinderea 
mea Poenaru nu i-a 
răspuns.

— Cine-i ? L-am 
întrebat, în timți ce 
Poenaru mă luase 
de braț.

— A, un coleg de 
la birou. Contabil 
necalificat.

Trebuie să măr
turisesc că atunci 
cînd ne-am despăr
țit, m-a cuprins un 
fel de milă șl mi 
părea rău că Poe
naru, fostul meu 
prieten, a ajuns în
tr-un asemenea hal.

V. BARAN

A
0
0

/)

0



D/N dormitoare i 

dormitoare j

"Al-

Pregătiri pentru insilozarea furajelor 
hn Dobrogea socialistă 

* 15 000 tineri dobrogeni vor însiloza 150.000 tone furaje * Au fost 
pregătite peste 1000 gropi pentru siloz

sint pe punctul de a termina li
nele acțiuni, la comitetul regio
nal U.T.M. se desfășoară aceeași 
activitate intensă. Cind nu sînt 
pe teren, activiștii de aici defi
nitivează ultimele măsuri nece
sare desfășurării in cele mai bune 
condiții a campaniei de însilozare, 
pentru că această acțiune va fi 
o adevărată campanie. Planurile

Hota

DE MODĂ VECHE

Satul Chieitr. este situat 
vale frumoasă -împrejmuită de 
munți împăduriți! aColo unde dru
mul Vălenilor urcă în serpentine 
spre Muntele Roșu și mai departe 
spre pasul Bratocea. într-o zi, jos, 
de pe ulița mare au răsunat deo
dată sunete de trompetă și răpăit 
de tobe.

...Copiii de cum s-au instalat în 
tabăra au îweput să-și arunce pri
virile, tocmai către crestele mun
ților. Unii urmăreau tînjind pa- 
mătufurile de norișori .
înconjuraseră ca un șirag original 
pisțyl Ciucașnlui. alții porniseră 
deja cu gîndul pe serpentine, către 
muntele Roșu. încă din lima mai 
un covor de flori colorează mun
tele în roșu aprins ; de aici și nu
mele. Cîțiva copii aflaseră că în 
munți la Suzană se află smeură și 
afine. Smeură și afine, ba și mure, 
se găsesc și mai pe aproape prin 
văingj, în capul salului, dar parcă 
mai bune vor fi cele din munți.

Deocamdată, insă, copiii abia au 
sosit în tabără. Vor veni ele și 
zilele excursiei. Pină atunci insă 
cazarea, împărțirea pe detașamen
te. înscrierea în cercuri...* E puțin 
parcă să organizezi’ activitatea a 
500 de copii vehifi din diverse re
giuni ? Se pare însă că instructorii 
de pionieri (toți din Baia Mare, 
și toț-i eu calificare superioară) 
știu să se descurce bine. Ca-
zarea s-a făcut (copiii au OCUpat 
vreo 14 vile confortabile) detașa
mentele s-au constituit, cercurile
și-au început activitatea. Pînă la
ora actuală cercul de geografie e 
cel mai numeros : peste 150 de 
pionieri și școlari,..
- Tabăra republicană de la Cheia 

s-a deschis în iunie. Acum se află 
deja la a doua serie de copii. A 
trăcut mai bine de o lună de zile 
în care timp s-a desfășurat o acti
vitate frumoasă. S-au învățat zeci 
și zeci de jocuri pe diverse teme- 
Dar cea mai interesantă acțiune a 
taberei a fost excursia la muntele 
Roșu cu tema: „Pe urmele lui Mi
hai Viteazu". Faptul e consemnat 
și în jurnalul unității.

Excursia a început de dimineață, 
după careu,. Copiii au traversat ia
zul pe podețul de lemn șl luînd 
drumul mare s-au îndreptat către 
munte. Curind au începui să urce

îwpet, încet, panta străjuită de 
pomi. La a patra cotitură a ser
pentinei s-au oprit o clipă să pri
vească înapoi. Satul revărsat pe 
mulurile Teteajenului, era. mic cît 
o machetă, rîul și iazul păreau de 
argint, numai munții mai crescu
seră, se făcuseră uriași. Pe micii 
turiști ii cuprinse bucuria, un 
fel de vrajă înălțimilor care 
face și dintr-un om în toată ținea 
un copil. Drumul deveni apoi mai 

t . plăcut. Peste puțin bradul luă
albi care complect locul fagului, și aerul de

veni mai tare. Urcușul era parcat 
mai anevoios, dar promitea desfă- i 
țări deosebite, lată în sfirșit și Io- 
cui numit „stinca lui Mihai**. Aci 
are loc popasul. ...Cu trei sute și 
cincizeci de ani în urmă, Mihai P i- 
teazu, trecînd cu oastea sa spre 
Transilvania, a făcut și el popas 
chiar pe locurile acestea. Se lu- | 
sase noaptea, luna strălucea „ca 
un glob de aur**, iar în valea verde 
dormeau ostile lui Mihai. Aici, 
lingă stinca, ,.pe-un vîrf de munte" 
era cortul domnesc. înăuntru, stînd 
„în capul mesei între căpitani'* 
Mihai se sfătuia asupra bătăliei 
care urma să se dea. Vă amintiți ?

Copiii ascultă și sînt de-a drep
tul impresionați. Aci pe locul unde 
a călcat Mihai cu oastea sa de țară 
filele istoriei capătă semnificații 
deosebite. Anii glorioși 
dinioară sînt rechemați 
fondul acelor vremi tulburi se con
turează uriașă, figura lui 
Viteaza, eroul de la Călugăreai și 
cel care pentru prima dată în is-, 
torie a încercat să creeze un stat, 
centralizat. Mihai vedea într-un 
asemenea stat o pavăză puternică 
împotriva imperiului otoman. Dar 
abia urmașii lui aveau să-i reali
zeze visul... Iată, în vale, se vede 
minăstirea. Acolo era și schitul ri
dicat de oierii fugiți de peste 
munți din cauza asupririi feudali
lor unguri. De două ori au ajuns 
turcii pină aici și de două 
ars schitul.

De la ștînca lui Mihai
au mai mers o bucată de

de 
{ă

o- 
pe

Mihai

f La Canalul Litcov (km. 9) ! 
[ din Delta Dunării unde altă J 
I dată nu exista nici o așezare j 
f omenefafccă astăzi s-au con*- j 
f struit cantine și dormitoare i 
( pentru muncitorii care lucrea- I 
( ză la slut. Noile dormitoare j 
[ și cantine au o capacitate de j 
f 150 de Jocuri.
l In fotografie: vedere de pe j 

canalul'Litcov din Delta Du-j
I nării.

Vizite prietenești
★ Timp de 3 zile orașul Con

stanța a găzduit o delegație de 
activiști din cadrul C.C. al sin
dicatului muncitorilor din agri
cultura și silvicultura R. P. Un
garia, care se află de mai multe- 
zile într-o vizită prietenească în 
țara noastră.

Delegația condusă de Kovacs- 
Ștefan, vicepreședinte al C.C. al 
sindicatului muncitorilor din a- 
gricuitura și silvicultura R. P. 
IXngaria, a vizitat orașul și por-- 
tul Constanța, stațiunile de pe li
toral, termocentrala Ovidiu II și 
stațiunea experimentală Murfat- 
lar, unde s-a interesat de condi
țiile de muncă și de viață ale oa
menilor muncii.

★ Delegația de activiști ai 
sindicatelor din Grecia, care se 
află în'{ara noastră la invitația 
Consiliului Central al Sindicate
lor, a făcut în ultimele zile mai 
multe vizite.

In capitală oaspeții au fost în 
mari întreprinderi și instituții, 
au asistat la spectacole și alte 
manifestări artistice șd au avut o 
întrevedere cu conducătorii di
recției asigurărilor sociale din 
C.C.S.

Ultimele trei zile oaspeții le-au 
petrecut în Constanța, unde au 
vizitat orașul și instalațiile por
tuare, stațiuni balneare de pe li
toral, precum și unități socialiste 
ale agriculturii din regiune.

(Agerpres)

Anul trecut, cam tot în vremea 
cînd se băga griul in hambare, 
de la gospodăria de star Clarii 
Vii, din preajma Jimboliei a por
nit o acțiune care a . Țc-at apoi 
îmbrățișată de nnnumărați ti
neri din patria noastră: insiloza
rea furajelor. Bilanțul a reliefat 
rezultate frumoase : au 
servate mii de tone de 
pentru ca vitele să fie mai gra
se șl vacile să dea lapte mai 
mult.

Dobrogea a obținut cele mai 
bune rezultate, cu toate că ac
țiunea nu s-a organizat decit lo
cal, pe unități- și; centre mici și 
n-a căpătat amploarea cuvenită. 
La încheierea socotelilor, într-un 
capitol aparte au fost consem
nate următoarele :

„Din totalul cantităților de fu
raje însilozate în întreaga regi
une, 70.000 tone au fost realiza
te de cei peste 5.000 tineri care 
au participat la această acți
une..."

...In Dobrogea socialistă se pe
trec în fiecare ?i, neîncetat mari 
transformări, se continuă cu per
severență munca pentru întări
rea sectorului socialist al agri
culturii. Unui din punctele prin
cipale ale acestei acțiuni uriașe 
este dezvoltarea creșterii anima
lelor, mărirea șeptelului, sporirea 
producției zootehnice. In com
plexul acestei munci sint angre
nați mulți, foarte mulți tineri. 
Despre uncie rezultate și planuri 
ale lor în legătură cu asigurarea 
hranei animalelor, cu insilozarea 
furajelor, vor afla cititorii 
rlndurile care urmează.

Mai întîi citeva informații in
teresante.

Ne-am adresat tovarășului 
Teodor Coman, primul secretar 
al Comitetului regional U.T.M. 
Constanța:

ÎNTREBARE: In planul de 
măsuri aprobat de C.C. al 
P.M.R. și Consiliul de Miniștri 
cu privire la pregătirea și execu
tarea recoltărilor de vară și a 
însămînțărilor de toamnă este 
prevăzută o sarcină importantă 
pentru tineretul din patria noas
tră, insilozarea nutrețurilor. Cum 
răspund tinerii din regiunea Con
stanța acestei încrederi ce li s-a 
acordat ?

RĂSPUNS: Printr-un angaja
ment a cărui .traducere in viață 
a început cu nțult timp în urmă- 
Din cele peste 250.000 tone furaj 
care vor fi infilozate In întreaga 
regiune, tineretul și-a propus să 
insilozeze pesȚe 150.000 tone.

fost ccn- 
nutrețuri,

in

ÎNTREBARE: Numărul acesta 
este impresionant. Sînt necesare 
multe forte pentru ca să poată fi 
realizat. Cîți tineri vor fi mobi
lizați să participe ia această ac
țiune ?

RĂSPUNS: 15.000. Unii din ei 
au raportat primele rezultate...

★ _
...Cu muită vreme in urmă, clnd alcătuite încă din iarna, cu oca- 

dcasupra bălților se țesuse o nai- zia prelucrării documentelor ple
na deasă de stuf cu frunza tra- narei C.C. al P.M.R. din 27—29 
gedă și paiul crud, tinerii din ci- ‘ 
teva gospodării de stat și colec
tive din preajma Deltei și a băl
ților au format echipe, au recol
tat stuful și l-au însilozat în gro
pile pregătite din vreme. Afai tir- 
ziu a venit rîndul secarei și 
borceagului. Pînă acum în întrea
ga regiune tinerii au însilozat 
643 tone furaje. Bine înțeles că 
nutrețul de bază pentru siloz 
este porumbul. De aceea, acestei 
culturi i s-a dat importanța cu
venită, iar suprafețele rezervate 
ei au fost respectate cu strictețe. 
Acum lanurile, mai bine zis pă
durile de porumb pentru siloz, 
care se întind pe nenumărate 
hectare adună lapte în boabe; 
peste cltăva vreme gropile și si
lozurile sistematice vor primi 
primele cantități de nutreț pe care 
trebuie să-l păstreze bine toată 
iarna, pînă-n primăvara viitoare. 
La amenajarea acestor magazii 
subpămintene lucrează mulți ti
neri și munca lor se intensifică 
in fiecare zi. Pină acum au fost 
curățate 932 gropi vechi, cu o ca
pacitate de 3—4 vagoane fiecare, 
șl s-au făcut alte 300 gropi noi- 
Cei mai vrednici s-au dovedit ti
nerii din gospodăriile de stat Ba- 
sarabi și Peștera și colectiviștii 
din Topraisar, Mircea Vodă, Cuza 
Vodă.

In zilele acestea tinerii din re
giunea Constanța sint foarte ocu
pați. Dacă nu fae parte din cetele 
de treier, atunci precis ii găsești 
ia strinsul spicelor, iar dacă și 
această treabă a fost terminată, 
fac pregătiri pentru insilozarea 
furajelor. Se muncește cu rîvnă, 
cu pasiune ; nimeni nu'și îngă
duie prea multă odihnă. Activiștii 
utemiști sînt pretutindeni. Pe ori
care din ei l-ai întreba acum 
care-i sint sarcinile actuale cele 
mai importante, fără să stea pe 
ginduri nici o fracțiune de se
cundă, îți răspunde ;

„Strîngerea spicelor și însilo- 
zarea“.

în timp ce pe teren utemiștii, 
tinerii, activiștii fac pregătiri sau

decembrie 1956, sînt treepte de 
acum treptat la rubrica „realb 
zări".

împreună cu trustul regional 
Gostat și cu direcția agricolă re
gională s-a stabilit pe fiecare uni
tate agricolă in parte ce cantități 
trebuie însilozate șl ce forțe sînt 
necesare. Legătura dintre U.T.M. 
și organele agricole regionale șl 
raionale este foarte strînsă și 
permanentă. Comandamentele 
sînt in curs de organizare. Jos, 
in teren, sarcinile sint cunoscute. 
In curind campania însilozării 
porumbului va fi declanșată și 
atunci 15.000 tineri din orașele șl 
satele Dobrogei vor traduce în 
fapte angajamentul pe care și 
l-au luat: 150.000 tone de furaj 
însilozat.

N. S1MIONESCU

Hori a Mermezan ți 
Criclevici Alexandru, 
elevi in anul / la 
Școala profesională 
de construcții a Trus
tului 4 din Deva des
coperiseră un nou sis
tem de jucat tenis de ' 
masă, în focul mingii 
obișnuite, așa cum ° 
cunoaștem fiecare din
tre noi, experimentau 
o cameră de cauciuc. 
Nici unul din ei nu-și 
mai amintește care 
era scorul cind ft 
intrat in club peda
gogul loan Bota.

Ce faceți mă, der
bedeilor ? întrebă a- 
cesta năpustindu-se ca 
un uliu asupra lor,

— Don — pedagog
— îndrăzni Mertne- 
fan, jucam... Nu a- 
pucu să-și termine cu- 
vîntul căci pedagogul 
și începuse să-l sgil- 
țîie. Se opri însă și îl 
pofti în camera lui. 
Să nu aibă martori.

— Ai dat-o dracu
lui Mermezane. te 
cheamă la „cabinet".
— ii spuse un elev, 
cînd pedagogul ieși 
din club.

Cînd Mermezan a 
ieșit de la „cabinet** 
avea obrajii roșii pe 
care se mai cunoșteau 
incă unnefp palmelor 
pedagogului.

— Cum tc-a „ana
lizat" au întrebat 
cîțiva șlevi pe cole
gul lor, care avusese 
din nou cinstea săi 
viziteze pe Don-peda- 
gog la .domiciliu",

— M-a alintat cu 
trei palme — a spus 
acesta.

Asta înseamnă 
că ți le-a dat rar. 
dacă ai avut timp să 
le numeri — a glu
mit unul.

— De asta ai să le 
convingi cind ți-o veni 
riiidul — răspunse 
Mermezan bosumflat.

...Ar fi inutil să mai 
amintim și de alte 
fapte cînd, pedagogul 
Ion Bota. face e- 
ducație in felul acesta 
Nu putem spune că 
de la el a învățat și 
pedagogul V ane Vir
gil, sau invers. încă 
nu am putut afla cure 
dintre ei a pus pri
mul în aplicare a-

cearta meZorfa, care 
nu aparține vremuri
lor noastre. Cert este 
insă că fiecare dintre 
ei se străduiește să 
„obțină" cele mai 
bune rezultate. Și in- 
țr-adevăr 
două ori in 
loc.

Elevul Gh Cledca- 
nu a fost bătut pen
tru „grava abdțerc** 
ci a stins lumina, iar 
Teodor Mâni nț, pen
tru că a rîs. După 
vechea metodă, cei 
doi pedagogi bat fără 
discernămînt. Acesta 
fiind unul din prin
cipalele lor mijloace 
de educație.

Atunci cînd direc
torul școlii le-a atras 
atenția asupra acestor 
grave greșeli, pedago
gul Bota s-a simțit 
grav lezat în, tțmotul 
de „educator" și și-a 
prezentat demisia.

Credem că n-ar fi 
rău. să i se aprobe 
atît lui cît și celor
lalți care mai cred 
în asemenea soi de e- 
ducație cu bîta.

AL. STOIAN

nu dă de 
ttcelași

O STAFIE umblă prin Europa«*)

Retrospectiva istorică pare a fi 
una din pasiunile artei scriitoru
lui olandez progresist Theun de 
Vries. Mai mult de jumătate din 
volumele sale de proză sînt în
chinate evocărilor. Două lucrări 
de acest gen au cucerit aprecie
rea deosebită a criticii și a citi
torilor : „Libertatea poartă haine 
roșii" și „Botezul focului", ulti
ma tradusă în romînește sub tit
lul de „O stafie umblă prin Eu
ropa". ...Primul dintre aceste două 
romane reprezintă o încercare ine
dită de a fixa momentul istoric 
al Revoluției Franceze, valorifi- 
cînd ecoul pe qare l-a avut în 
rîndul coloniilor fostului regat 
francez. Acțiunea romanului șe 
desfășoară în Guadelupa, insula 
pe care debarcă un detașament 
militar al convenției revoluționa
re. Eroul principal, pictorul negru 
Daxid sintetizează în concepția 
autorului ansamblul de calitati 
civice, etice și artistice ‘ pe care 
revoluția le-a făcut să înflorească 
în rîndul popoarelor,

„O stafie umblă prin Europa..." 
cel de al doilea roman de mare 
succes al lui Theun de Vries îm
brățișează tematica revoluționară 
a anului 1848. Tehnica acestui 

roman istoric este oarecum dife
rită de aceea folosită de epicul 
care abordează contemporaneita
tea. Apariția de-a lungul romanu
lui a unor figuri istorice cu
noscute, nararea unor episoade și 
întîmplări reale, care au solicitat 
și cercetarea oamenilor de știin
ță, se îmbină cu fabulația artis
tică a romancierului. Justa echi
librare a elementelor Imaginative 
cu cele oferite de materialul fap
tic devine, în acest caz, una din 
legile de bază ale creației.

Acționînd în cadrul unor situa
ții tipice autorul este obligat să

jaloneze narațiunea sa cu perso
nagii, eroi, caractere care într-un 
anumit moment istoric au acțio
nat după cum le-au dictat inte
resele de clasă.

în ceea ce îl privește pe Theun 
de Vries acest lucru i-a reușit cu 
prisosință. Cele trei volume al ro
manului său alcătuiesc una din

ori au

copiii 
drum 

către pusul Bratocea pe unde a 
trecut oastea de țară, apoi s-au în
tors la tabără ducînd cu ei im
presiile călătoriei.

GABRIEL ARGHIR
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_____________ au adus de 
la G.A.C. Urleasca, regiunea 
Galați la baza de recepție din 
comuna laita un nou trans
port de grîu.

Personalul ce deservește 
baza, face înainte de încăr
carea griului analizele res
pective pentru stabilirea greu
tății hectolitrice.

In fotografie : 
Tudor Mucea ia 

robă din griul 
Urleasca.

muncitorul 
cu sonda o 
adus de la

Vă serie un fidel cititor al zia* 
rului. Intre multele probleme des
pre eare‘ aș fi vrut să vă scriu, mă 
opresc la una singură, care m-a in
teresat ' îndeosebi. Este vorba de 
discuția din coloanele „Scînteii ti- 
neretnlui", referitor la problemtie 
literaturii șțiintifi®o-fanta»tice. 80- 
cot însă de datoria mea, să vă îm
părtășesc cele ce cred eu. Profesiu
nea mea este aceea de profesor de 
științe naturale și nu pot invoca 
nici un fel de competență deose
bită pentru cele ce urmează...

★

Literatura științifico-fantastică, 
prin minunatul său șpecific—acela 
de a întrezări viitorul — constituie 
o literatură aparte, o literatură care 
își are tocul său între* genurile li
terare. și care este foarte pecesafă. 
Ea șe adresează tuturor, adultilor 
deopotrivă ca șj tineretului — acea
sta prin simplul fapt că constituie 
încercări de ă răspunde plastic la 
mulțimea de întrebări asupra so
cietății viitorului, întrebări pe care 
și le pune oricine, âu atît mai mult 
astăzi, cînd omul are un rol actp; 
și copștient în construirea, acestei 
societăți. • j4 - Au

De aceea cred că literatura șțiin- 
țîfico-fantasțică pu poate fi con
fundată cu literatura de aventuri- 
Literatura științifico-fantastieă exis
tă alături și independent de restul 
genurilor literaturii contemporane’, 
fiind xieopotrviji de gustată de o- 
mul de litere; de savantul inițiat 
sau de tînărul dornic de cunoștințe.

Am urmărit cu atenție — și u 
neori cu plăcere — maipritatea pro
ducțiilor autohtone pe tărîmul li
teraturii științifieo-fantastice. iar de 
curînd, am avut prilejul fă citesc 
și interesantele dezbateri din „Scîn- 
teia tineretului", asupra probleme
lor acestei literaturi, pe marginea 
cărora mă încumet sa adaug aceste 
modeste rtoduji. „Punctelor de ve
dere". semnate în majoritatea ca
zurilor de scriitori pe tărîmul lite- toată literatura de aventuri — căci 
rar în. cauză, li se adauga un. in ușa cum știm și pe bună dreptate,

Cu privire la Iliteratura științifico-fantastică

Păre rea
tov.

— a 
care, 
în a-

teresant articol publicat de tovară
șul Victor Vîntu în „Contempora- 
nul“.

Declar de Ia bun început că îm
părtășesc în general părerea 
I. M Ștefan și — în parte 
tov. Max Solomon — păreri 
în linii mari se complectează
numite privințe — dar socotesc că 
șansele creării unei literaturii știin- 
țifico-fantastice conform punctului 
de vedere profesat de dînșii vor 
fi «u atît mai mari, cu cît vor 
creea literatură în sensul adevărat 
al ei — așa cum o cere și părerea 
majorității celor ce și-au spus pînă 
acum euvîntul. Insă chiar și arti
colele tov. M. Solomon și I. M. 
Ștefan, lasă — după părerea mea 
— o mulțime de lucruri nespuse, 
despre care voi încerca să amintesc 
pe alocuri.

Mai întii, „polemica" dintre tov. 
M. Solomon șî A. Rogoz. Aceste ar
ticole m-au pus — atunci cînd 
le-am citit întrucîtva pe gînduri 
pentrucă după părerea mea, au și 
nu au dreptate amîndoi- Sînt de 
acord de exemplu, cu ceea ce în
suși tov. A. Rogoz apreciază ca 
„observații teoretice juste" în ar
ticolul tov. M. Solomon. Este co
rectă de asemenea și afirmația tov. 
Solomon după care tineretul nostru 
are nevoie de o literatură științi
fico'fantastică pare să-i dea o ima
gine a viitorului societății și că 
„aventura pentru aventură nu-și 
mai găsește nici o justificare, chiar 
dacă mai găsește cititori".

Așa cum însă apare clar și din 
articolul tov. Victor Vîntu și din 
articolul Iov. I. M. Ștefan — prin 
aceasta n-ar trebui să se înțeleagă

unui cititor
literatura (ca și filmul) de aven
turi ounoaște o deosebită dezvol
tare în Uniunea Sovietică și în 
țările de democrație populară și 
— citind întîmplările prin care trec 
savanți și apărători ai patriei în 
lupta împotriva vicisitudinilor na
turii sau mașinațiilor dușmanilor 
poporului — nimeni nu va putea 
spune că aceasta constituie „aven
tură pentru aventură". Aceasta 
este o literatură bună și sănătoa
să. Dar literatura 
aceasta este un 
termen consa
crat, deci nu e 
nevoie de insis
tențe) nu consti
tuie după păre
rea mea literatură 
tastică.

Aș vrea să mă opresc și asupra

de aventuri (și

științifico-fan-

Sroblemej „tirajului" prin care tov. 
. Rogoz, vrea să demonstreze că 

ceea ce tov. M. Solomon califica 
drept „povestiri de aventuri” se 
bucură de un tiraj împătrit față 
de povestirile științifieo-fantastice. 
După părerea mea, tirajul nu con
stituie totdeauna un argument. In 
primul rînd, pentru că din nenoro
cire mai sînt încă destui cititori 
cate ar citi — dacă prin absurd 
s-ar publica — și romanele de a- 
venturi de tristă faimă de odinioa
ră. Din argumentul „tirajului" 
rezultă însă altceva și anume, pe 
de-o parte că genul povestirilor 
de aventuri este foarte căutat (și 
asta nu e rău de loc) și pe de altă 
parte, că povestirile științifico-fan- 
tastice trebuie încă mult îmbună
tățite.

Mai departe. Cred că literatura 
științifico-fantastică, nu este și nici 
nu poate fi doar fantastică. Nu 
vreau să supăr pe nimeni, dar se 
pars că optica unora este viciată

în această privință de consideren
tul că literatura științifico-fantas- 
tică e un gen „minor" și că în 
mod natural — dacă ea va rămîne 
în viitor — se va confunda fie cu 
literatura fantastică, fie cu cea de 
aventuri. Punctul de vedere exclu
siv științific (mai degrabă tehnic) 
sau punctul de vedere exclusiv li
terar nu vor cuprinde niciodată tot 
ce trebuie pentru a sezisa bogăția 
care trebuie cuprinsă de o bună 
lucrare științifico-fantastică.

In fine, vreau 
să amintesc că 
sînt alături de 
tov. A. Rogoz 
cînd cere înlătu
rarea „tehnicis

mului" excesiv, de tov. I. M. Ște
fan care sezisează just primejdia 
schemelor care înlocuiește eroii via
bili. Țin să va spun că apreciez de 
asemenea părerea tovarășului Ov. S. 
Crohmălniceanu care remarcă fap
tul că lucrările apărute nesocotesc 
aproape complect viața sufletească 
a eroilor. Consider ca foarte im
portante și foarte juste observațiile 
tov. V. Vîntu asupra primejdiei 
„noii literaturi" și sublinierile re
petate asupra aspectului literar.

Cred că, mai presus de orice cla
sificare, mai presus de orice accep
țiune teoretică — cheia căutată de 
actuala discuție asupra literaturii 
științifieo-fantastice constă tocmai 
în aspeotul literar al realizărilor 
noastre în acest domeniu.

Vorbind de lucrările apărute tre
buie să vă spun că interesantă mi 
se pare povestirea de aventuri .„Me
teoritul de aur" de O. Sava. Oprin- 
du-ne doar la genul științifico-fan
tastic, amintesc printre cele bune 
„Inimă de ciută", „A douăspreze
cea variantă" și „Sahariana". Ulti-

ma mi se pare mai realizată. La a- 
ceasta adaug romanul (apărut deja 
în două ediții) „Drum printre aș
tri Mai ales aceste două lucrări 
din urmă le socotesc mai izbutite.

Mie și multora dintre tovarășii 
cu care am discutat mi-au plăcut 
aceste lucrări. Dar am mai vrea 
un lucru. Am dori ca din roma
nele apărute să desprindem în prv- 
mul rînd oameni. Am vrea oameni 
și nu scheme goale. Literatură ști
ințifico-fantastică trebuie să fie tot 
atît de închegată ca și marea lite
ratură beletristică. Am citit unde
va, că esențialul în literatura fan- 
tastico-științifică, este prezentarea 
omului în noile condiții, prezenta
rea gîndurilor și reacțiilor sale în 
lumea viitorului.

Are dreptate tov. Solomon (dar 
eu voi referi acestea doar la genul 
științifico-fantastic) cind spune că 
„aventura trebuie să servească ști
ințificul" de asemenea cînd afirmă 
că „dramaticul, sensibilul care ca
racterizează literatura, trebuie să 
caracterizeze și genul științifico- 
fantastic". La fel, tov. I. M. Ștefan 
cînd spune : „Și ea (literatura ști
ințifico-fantastică) — trebuie să 
vehiculeze idei, să înfățișeze eroi 
cu o viață sufletească bogată, să 
nu anticipeze numai știința și teh
nica viitorului ci și viața, morala 
omuluj’de mîine, profilul lui, și să 
militeze pentru idealurile înain
tate ale omenirii. Cred că ambii 
scriitori, trebuie să pună și mai 
bine în aplicare aceste idei. Ce 
minunat roman științifico-fantastic 
ar fi lucrarea lor comună „Saha- 
riana" dacă lotul nu s ar petrece 
într-o asemenea goană neverosimilă 
de-a lungul a zeci de aparate și 
mașinării. Ne luăm îndrăzneala de 
a sugera cu toată sinceritatea — 
autorilor „Saharianei" reluarea te* 
mei și tratarea ei mai pe larg. Au-

torii să nu se sperie de dimen
siuni.

De același păcat suferă și „Drum 
printre aștrj“... Timpul se scurge 
repede, prea repede, zilele sînt să
race.

în concluzie, după părerea mea:
1) Literatura științifico-fantasti- 

că este un gen aparte, cu specific 
și profil propriu. Ea nu poate fi 
confundată nici cu literatura de 
popularizare științifică, nici cu li
teratura de aventuri, nici cu litera
tura fantastică, deși se înrudește cu 
ele. Ea constituie un gen calitativ 
diferit, care cu toate că își are 
„clasicii" săi în literatura mondială, 
poa|e fi lotuși numit nou, căci dez
voltarea și epoca de aur nu poate 
fi cu adevărat decît în era socia
listă.

2) Științificul constituie un ele
ment șine qua non. El nu trebuie 
să fie doar un mobil, un pretext 
pentru acțiunea literară.

3) Convenția — trebuie să fie 
cît mai acceptabilă, cît mai vero
similă — „să se sprijine pe sensul 
tipic al dezvoltării științei și teh
nicii (A. Kazamțev) și în orice caz 
să nu contrazică ceea ce este sta
bilit de știință.

4) Făuritorii literaturii științifieo- 
fantastice trebuie să creeze o ase
menea literatură, îneît atunci cînd 
viitorul descris va deveni trecut, 
contemporanii să aibă impresia că 
citesc nu previziuni eronate — nu 
în cel mai bun caz schematice — 
ci elemente de istorie.

5) Cred că literatura științifico-
fantastică trebuie să fie în primul 
rînd o dezvăluire a viitorului, și 
pentru aceasta ea se va baza pe 
știință și tehnică. Dezvăluirea vi
itorului și însăși lumea viitorului 
comportă și aventură, e firesc, dar 
ea trebuie subordonată specificu
lui genului. Scriitorul care abor
dează acest gen, trebuie să fie teh
nician iscusit, artist desăvîrșit, fi
lozof înaintat. Esențialul, scopul, 
trebuie să rămînă omul, viața sa, 
cu gîndurile și realizările sale, fie 
că e vorba de omul de astăzi, fie 
— în cazul nostru — de omul viito
rului. , I

cele mai complecte scrieri închi
nate revoluției de la 1848. Im- 
binînd expozițiupea materialului 
faptic cu. analiza psihologică deo
sebit de fină, romancierul olan
dez a izbutit șă proiecteze în 
fața cititorului secvențele zbuciu
matelor zile din prima jumătate 
a anului 1848. De la agitația pri

smelor șuvoaie care se adună în 
matca revoluției, zilele și orele 
luptei revoluționare sint urmărite 
pas cu pas. In centrul tumultului 
simți în permanență doi oameni. 
Fie că firul acțiunii se deapănă 
în îndepărtatul St. Petersburg, 
fie că el se desfășoară șub cețu
rile Lopdrei,■. cei doi oameni se 
află in inima acțiunii.

Pe drumurile emigrației, hăr
țuite de poliție, de adversarii po
litici și,de propriile lor căutări, 
cei doi prieteni, cei dintîi condu
cători ai proletariatului mondial: 
Marx și Engels, trăiau în tumul
tul revoluției botezul focului**.

Marx și Engels ne sînt înfăți
șați în roman în viața lor de 
toate zilele. Infruntînd cu aceiași 
dîrzenie necazurile cotidiene cît 
și marile probleme pe care le ri
dică viața, cei doi prieteni nu pot 

ifi comparați ca integritate morală’ 
și perspicacitate politică cu nici 
unul din reprezentanții claselor 
suprapuse.

Romanul conține o sumedenie

de eroi și zeci de planuri diferite 
pe care se desfășoară acțiunea. 
Toate Insă converg spre nucleul 
epic, spre sensul istoric al anului 
1848 : revoluția. Alături de perso- 
nagiile istorice de prim rang 
(Marx, Engels, Turgheniev. Her
ten etc.), autorul conturează fres
ca societății care ți-a imprimat 
amprente pe anii de cumpănă ai 
veacului trecut. Cind imaginea 
se referă la cartierele muncito
rești ale Parisului, De Vties re
coltează deosebite succese. Ofițe
rul revoluționar Deflotte. studenții 
Julien Thibaud, Hippolitte Papu, 
Qijillemette fiica fobourgurilor 
parisiene sau muncitorul Albert 
sint doar cîtiva dip cele mai 
pregnante figuri ale romanului. 
Personalități obișnuite, nici unul 
dintre ei nu cunoaște tarele eroi
lor realizați prin juxtapunerea 
schemelor apriorice. Piecare are 
o dinamică sufletească internă, 
proprie care se desfășoară pe o 
arie deosebit de întinsă. Ingus'i- 
mea și platitudinea le stnt stră
ine.

Romanul ,,O stafie umblă pr,n 
Europa" ridică interesante pro
bleme de construcție. Epicul se 
desfășoară !n condițiile unei per
manente destrămări a unității 
temporare. Capitolele se desfa- 
șoară in cadrul unor interstttii de 
timp foarte concentrate ți proiec
țiile de secvențe care se succed 
cu frecvența rafalelor se articu
lează succesiv pe un singur fir 
logic, conducător.

Finalul romanului, care se do
vedește a fi de fapt un început 
constată : ,,Acl, Ia Paris grindina 
a bătut grinele Dar undeva mai 
dorm holde nesocerate. undeva 
Încolțește griul, se pregătesc se- 
cerătorii să-l adune". „O stafie 
umblă prin Europa" dovedește 
incă odată ce ' 
spiratie. oferă 
proletariatului 
bună.

bogat izvor de in- 
creatorilor lupta 
pentru o lume mai

*) Roman —

H. FABIAN

E.S.P.L.A.-4937

Cercetări arheologice în R. A. M
Un colectiv în frunte cu dr. Sje- 

keiy Zoltan, directorul muzeului 
din Sf. Gheorghe, a întreprins a- 
nul acesta noi cercetări arheologice 
în Regiunea Autonomă Maghiară 
Printre altele, îq urma săpături|or 
executate la nord-est de Tg. Mu
reș, s-au găsit obiecte din cera
mică cu încrustații în aur datînd 
din epoca titnpurie a bronzului. 
Aceste obiecte constituie un niate-

rial arheologic extrem de rar și 
prețios. Tot aci cercetătorii au d**t 
de urmele unor așezări neolitice, 
seoțînd la iveală fragmente de vase 
din ceFamică. Obiecte din ceramică 
aparținând epocii timpurii a bron
zului și din timpul migrațiunii po
poarelor au mai fost descoperite și 
la Petrilaca de Mureș, raionul Re-

ALEX. GR. DIMA
Ocna Mureșului 
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La uzinele „Progresul" din Brăila, întrecerea tinerilor în 
cinstea zilei de 23 August, este în plină desfășurare.

„Atelierul Tineretului" are și el fruntașii lui. lată-i ie exem
plu in fotografia de mai sus» pe utemistul Lăzăreanu Sergiq 
de la secția strungărie, cure are cele mai bune rezultate Pe 
lingă însemnatele economii realizate de el, zilnic are o de* 
pășire de normă de 30 la sută. .

Foto; N. SCARLET
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La revedere iubită MOSCOVA!
(Urmare din păg. l-a)

Răspunderea personală
Din cele trei teme ale discuției: 

tinerele, educație, răspunderi 1 — 
mă voi referi îndeosebi la cea de 
a treia. Și iertat să-mi fie daca 
voi poyni și eu de la un fapt con
cret din viată.

Cu 7-8 ani în urmă m-am îm
prietenit cu tînărul Fărcădean 
Ștefan, elev și el pe atunci. Fap
tul că eram și consăteni mi-a 
dat posibilitatea să-l cunosc bine, 
să-i știu toate necazurile și bucu
riile, toate frământările iar el să 
nu se păzească să-mi destăinuie, 
cum se spune „tot ce avea pe 
suflet". Pe atunci era un băiat 
bun, silitor la învățătură, cu o 
comportare frumoasă în afara 
școlii, în societate. îndrăgise via
ta, cartea, meseria pe care și-o 
alesese. Intr-un cuvînt, nimic din 

mportarea lui nu fi-^r fi indi
cat pe viitorul om ajuns la 
un pas de ruină morală.

Cîțiva ani n-am maț aițzit de 
prietenul meu, munca reținîn- 
du-mă prin alte colțuri ale țării. 
In toamna trecută înapoindu-mă 
acasă am fost surprins. Tot sa
tul vorbea de vechiul mep prie
ten : că a ajuns cel mai destră
bălat băiat din sat, că s-a căsă

Pe un drum 
bun

(Urmare din pag; l.a)

m-unea politică de la om Ia om, 
’uițiindu-se întreceri patriotice în- 

e cetățeni.
— La ce rezultate au dus aces

te măsuri ?
— în primul rînd gospodăriile 

de stat din regiunea noastră au 
terminat pînă la 7 august treieri- 
?ul, siluîndu-se primele pe țară, 
n unele raioane ca Beiuș, Gura- 

honț, Ineu și Secuieni, viteza zil
nică la treieriș a fo6t depăfită cu 
10-70 la siită. Batozele gospodă
riilor de stat au fost repartizate 
în sectoarele cooperatist și indivi
dual. De la 38 la sută, viteza zil
nică a ajuns la 91 la sută față de 
plan.

— Totuși sub plan, de ce?
— Gîndiți,vă că s-a făcut un 

salt uriaș. E drept că sîntem încă 
nemulțumiți. Chemarea comitetu
lui regional de partid și a comi
tetului executiv al sfatului popu
lar regional cred că ii va însufleți 
mai mult pe muncitorii ogoarelor 
noastre. Colectiviștii au și hotărît 
să termine treierișul în cîteva zile 

Batir, Bicaci, Belfir, Giorac și 
.iele au terminat deja treierișul. 

Sigur că de la 28,3 la sută cît am 
realizat pînă la 5 august și pînă 
la 100 la sută este distanță. Cu 
toate acestea, noi vom termina 
treierișul pînă la 23 August.

— V-am ruga să ne spuneți 
cîteva cuvinte despre felul cum 
muncesc tinerii regiunii Oradea 
în campanie ?

— Un răspuns exact este cam 
greu. Topiși cîteva aprecieri pot 
să fac. Mai întâi e vorba de o mare 
lipsă, atît a oomitetului regional 
U.T.M, cît și a cejor raionale, că 
n-au mobilizat pionierii Și școlarii 
să strings spicele de pe cîinp. în 
calculele arătate de chemarea co
mitetului regional de partid și a 
comitetului executiv al sfatului 
popular regional se arată că pier
derile de producție socotite la nu
mai 20 kg. la hectar ar duce la 
4.000 tone pe regiune dacă nu 
s-ar treiera la vreme. E clar că-n 
'easts cifră s-ar include în pri
ll rînd boabele rămase în spi

cele de pe cîmp. în raionul Criș, 
unde am stat mai mult, pot spune 
că tinerii muncesc cu însuflețire. 
Tractoriștii de la S.M.T. Criș, de 
exemplu, au mobilizat familii în
tregi la treieriș, mergînd pe la cei 
ce urmau să treiere. Bine ar fi ca 
acum, cînd se dă o bătălie încor
dată pentru terminarea treierișu- 
lui în regiune pînă Ia 23 August, 
comitetul regional U.T.M. să ia o 
serie de măsuri în vederea activi
zării tineretului, care constituie o 
forță considerabilă în regiunea 
noastră.

torit „din disperare'* cu o femeie 
care nu-i de dînsul, că și-a uitat 
complect părinții etc. Chiar ma
ma sa, plingînd mi-a povestit o- 
dată toiql. Toate acestea mi se 
păreau de necrezut șj de aceea 
am dorit cu ardoare să-l reîntîl- 
nesc. Și cu aproape o lună în ur
mă l-am întilnit. Era într-un hal 
fără de hal. în stare de ebrietate 
și’ complect decepționat. „Cu 
mine n-o să se sfîrșească bine**, 
mi-a spus el printre altele. „Văd 
și eu că am ajuns rău, dar nu 
știu ce să fac. Pe părinți nu-i 
pot asculta, să mă însor cu cine 
vor ei, iar „asta de acum** nici 
mie nu-mi place. Dar ce să fac, 
sînt uitat de toți și oricum tot 
prost o s-o sfîrșesc**.

Faptul este deci incontestabil: 
Fărcădean Ștefan de odinioară 
nici nu mai poate fi recunoscut 
în omul deprimat, dezgustat de 
viață, pe care l-am întîlnit. Fireș
te, m-am întrebat: care e cauza, 
cine sînt vlnovați de situația în 
care se află ? E drept că decă
derea prietenului meu a început 
din momentul în care părinții 
săi i s-au amestecat brutal în 
viață, pentru a-i impune vo
ința lor, în problema căsăto
riei. Dar am stat și am analizat 
și din cîte îl cunosc eu pe prie
tenul meu nu pot fi de acord cu 
această singură explicație a că
derii sale.

Răspunderea principală pentru 
faptele săvîrșite cred că o poar
tă în primul rînd fiecare tînăr 
în parte, și în cazul de față to
varășul Fărcădean.

Prietenul meu fusese pregătit 
de viață să fie în stare să«și fie 
el însuși stăpîn, să aibă respon
sabilitatea persoanei sale. Școa
la, organizația, tovarășii și prie
tenii săi, îl înzestraseră cu ele
mentele necesare- ștăpînirii de 
sine, responsabilității sale.

Auzim adesea pe cîte unul 
văicărindu-se r „Cum nu mi-am 
dat seama de asta pînă acum ?“

Eu mă întreb de ce pui această 
întrebare după săvîrșirea răului 
și de ce să nu te întrebi la în
ceput : „Oare e bine ce vreau să 
fac ?“ Cred că dacă fiecare ac
țiune importantă a omului — și 
în deosebi a tinerilor — ar fi 
precedată de această întrebare, 
multe greșeli ar fi omise, am 
scăpa de la multe neplăceri adu
se de ușurința cu care unii pri
vesc viața. E drept că tinerețea 
se caracterizează printr-un elan 
deosebit, printr-un optimism fără 
margini dar e rău că acest «Jan 
și optimism duc uneori la prea 
multă înfumurare, la neglijarea 
auto-analizei, la pierderea pers
pectivei, duc la slăbiciune și 
nehotărîre în momentele cruciale 
ale vieții. Bineînțeles că în ca
zul prietenului meu răspunderea 
revine și părinților săi.

De ce părinții să impună copi
lului împotriva voinței lui, cu 
cine să se căsătorească ?

Fac această remarcă nu pen
tru a micșora din vina, din răs
punderea ce-i revine prietenului 
meu pentru situația de plîns în 
care a ajuns. Dimpotrivă, fiecare 
trebuie să se simtă răspunzător 
el în primul rînd pentru viața sa 
și pentru tot ceea ce face în via- 
fă.

Și pentru că e vorba de discu
ția ce se poartă în coloanele 
„Seînteil tineretului" — după 
părerea mea extrem de utilă edu
cației tineretului — închei cele 
ee aveam de spus, cu o propu
nere.

Cred că ar fi interesant să a- 
pară la rubrica „Să discutăm 
despre: tinerețe, educație, răs
punderi 1“ mai multe materiale 
din partea acelora care au mai 
multă experiență de viață, arti
cole care prin autoanaliza lucidă 
a unor momente din viață ar fi 
deosebit de convingătoare și pli
ne de învățăminte pentru tineret.

NICOLAE DUMITRESCU 
Lugoj

globului. Ei mi-au dăruit aceste 
insigne.

Iată-i pe tinerii romîni. Un dra
pel de mătase cu tricolorul nostru 
flutură deaswfra tribunei în care 
se află delegația R.P.R. Reprezen
tanții tineretului romîn au arătat 
tineretului lumii tot ceea ce este 
mai caracteristic vieții noi pe care 
o trăim. In cantonamentul romîn 
avea circulație largă gluma că tre
nului nostru i se va adăuga un va
gon în plus. Pentru ce ? veți în
treba. Ca să transporte marele nu
măr de medalii cucerite în între
cerile Festivalului.

Intr-adevăr la concursurile ar
tistice tinerii romîni au cucerit pre
mii importante.

Timpul trece. Cadranul fosfores
cent al uriașelor ceasornice arăta 
orele 2K27 minute. In tribuna ofi
cială sosesc conducătorii sovietici. 
Un grup numeros al organizațiilor 
de turiști din lumea întreagă se 
îndrepta spre centrul terenului. 
Aici a fost construită o tribună 
originală în forma insignei Festi
val. Au trecut trei minute. Sute 
de trompetiști îmbrăcați în alb a- 
nunță începerea festivității. Ei 
poartă drapelele tuturor statelor 
participante la Festival. Iată și stea
gul nostru. Din tribune băieții și 
fetele noastre salută. Stegarii, în
conjură tribunele și se aliniază pe 
covorul verde. In clipa aceasta, 
sute de mii de baloane de toate 
culorile acoperă cerul. Parcă o 
mînă nevăzută a tras o perdea 
uriașă, multicoloră peste înaltul 
cerului. Spectacolul este greu de 
imaginat și în orice caz este de 
neuitat. Vorbește reprezentantul 
tineretului sovietic Serghei Ro- 
manovski, exprimîndu-și dorința 
ca totdeauna și peste tot în lu
me să răsune cuvintele „PACE ȘI 
PRIETENIE”.

De microfon se apropie Bruno 
Bernini. El dă citire declarației 
Comitetului Internațional al ! Festi
valului. Cînd Bemini mulțumește

tineretului sovietic pentru căldură 
și ospitalitate, stadionul vuiește de 
aplauze. Simțim nevoia să ne a- 
propiem de cîțiva tineri sovietici 
și să le strîngem mîna. Era un gest 
multiplicat, spontan în toate tribu 
nele. Stringerile de mîini au o pro 
fundă seinnificație. Apoi se de
clară închis Festivalul. Se declan
șează o .furtună de aplauze. Minu
tele trec și mîinile nu obosesc 
aplaudînd.

...Globul întreg omagiază Festi
valul. Globul întreg rostește: 
„PACE ȘI PRIETENOS**. Globul 
întreg spune Moscovei: Mulțu
mesc.

Tinerii vor duce în fările 
lor spiritul Festivalului
Ce ecou va stârni acest Festival 

în inimile milioanelor de tineri de 
pe glob ? Care este semnificația 
Iui ? Pentru a răspunde la aceste 
întrebări considerăm cel mai nime- • 
rit să-i ascultăm pe unii dintre 
participanții la marea sărbătoare a 
păcii și prieteniei. Pe cîțiva din 
oaspeții dintre personalitățile mar
cante ale vieții culturale și sociale 
din diferite țări.

Scriitorul CEZAR PETRESCU, 
președintele comitetului Festivalu
lui din țara noastră, a declarat:

— „Defilarea solemnă, de la în
chiderea Festivalului de pe Luj- 
niki, toate manifestările și întâlni
rile prietenești de pe străzi au pur
tat caracterul unei mari solidari 
tați, au arătat dragostea tineretului 
pentru pace. In acest timp tinere
tul și-a manifestat dorința de pace".

Declarația conducătorului dele
gației tineretului japonez SANO 
SUSUMU scoate în evidentă unele 
aspecte în acest sens. Prețuiesc fap
tul că niciodată n-a existat un Fes
tival așa de reprezentativ ca cel 
de al Vl-lea Festival Mondial al 
Tineretului și Studenților. Mem
brii delegației japonere au avut po
sibilitatea să se întâlnească nu nu
mai cu tinerii din țările vecine Ja
poniei dar de asemeni cu numeroși

tineri din țările Europei, Africii și 
Americii. Festivalul de la Mos
cova va fi o etapă importantă în 
întărirea prieteniei dintre tinerii din 
lumea întreagă. Noi ne gincjim de 
acum la necesitatea și. importanța, 
unor noi întâlniri, de exemplu, ti
nerii din Japonia cu tinerii din 
China, Coreea, Vietnam, Cambod 
gia, Filipine...

DAN O’KONNEL, membru al 
comitetului delegației tinerilor din 
S.U.A. ne declară la rîndul-său ;

— Festivalul de la Moscova a 
stârnit în S.U.A- un interes mult 
mai mare dceît cele precedente. 
Eu însumi și alți membri ai dele
gației sîntem foarte mulțumiți de 
călătoria la Moscova.

A fost foarte interesant pentru 
noi să luăm cunoștință de modul 
de viață ai poporului sovietic. Tre
buie să spun că am văzut tot ce 
am dorit. Sovieticii sînt fericiți și 
doresc pacea.

Spre cer jîșnesc 
noi lumini,..

Spre cer țîșnesc noi lumini — 
jeturi de rachete roșii și albastre.

Tinerețea nu vrea să se despartă. 
Mîinile vecinilor se leagă pe dea
supra capetelor și freamătă ca un 
ogor plin de roade.

De pe teren se retrag stegarii 
dar, flamurile reapar imediat, în 
tribune.

Reflectoarele s-au stins. Totuși 
nu s-a făcut întuneric. Zeci de mii 
de licurici s-au aprins in mîinile 
băieților și fetelor, sau poate, e 
inima fiecăruia care, asemenea le
gendarei inimi a lui Danco, se 
mistuie și se dăruie.

Numai că azi jarul unei inimi 
care arde pentru binele oamenilor 
nu se mai pierde în vînt.

Începe o simfonie a luminilor. 
Prinde să ne uluiască un straniu 
balet artistic, în care flori de foc 
și fulgere se amestecă intr-o mare 
de flăcări.

In centrul terenului apare si
lueta albastră a globului pămin-

tesc. Lingă noi, un învățător din 
Krasnodon, ne șoptește: „Voi po
vești ce vedem mamei lui Oleg Co- 
șevoi,: eroul din „Tînăra Gardă". 
Sîntem prieteni..."

N-a fost în zadar jertfa celor 
inai buni dintre tineri. N-a fost za
darnică jertfa omenirii, ducă azi 
.se poate jucq în jurul lumii un 
dans al aripilor ■ tinereții.

Ar fi păcat să cadă întunericul 
peste asemenea frumusețe. Ar fi 
păcat amarnic să redăm' pămîntul 
flăcărilor unui război.

Apare cuvîntul „Pace" în en
gleza și în arabă, în germană și 
în chineză, în toate limbile mult 
vorbite ale pămîntului. Pace — cu 
roșul fierului încins, al muncii, 
pace — cu verdele grădinilor, pa
ce — cu galbenul boabelor, pace 
— cu violetul iubirii. Și mocnește 
un jar nefiresc sub liniștitorul 
cuvînt.

Și idtă că se aprinde cununa re
flectoarelor. A. dispărut mirajul cu
lorilor vii. Crainicul anunță „gata". 
Dar nimeni nu se mișcă. Poate un 
sfert de oră, poate mai mult, oa
menii rămîn pe locuri. Au uitat o 
clipă oboseala acestor zile, S-a

terminat Festivalul ? Cum adică 
s-a terminat ? Așa repede? Ple
căm? , •

In jurul stadionului, tineri te 
prind în dansuri

Tîrziu tn noapte ne luăm rămas 
bun

Nu spunem nimănui „adio". 
Vom auzi curind unii despre alții, 
vom povesti milioanelor de tineri 
ce a însemnat Festivalul. Vom 
afla despre noi acțiuni închinate 
strîngerii unității organizațiilor ti
nerei generații. Știm că mulți vor 
avea de întîrnpinat noi greutăți, 
dar cauza păcii și prieteniei va în
vinge. Și peste cîțiva ani ne vom 
întîlni iarăși la un nou Festival.

De aceea spunem doar •
„LA REVEDERE",!

Dasvidania 1
Au revoir I
Auf wiedersehen 1
Mașinile pornesc rînd pe rînd 

prin imensul șir de moscoviți. Ti
nerii oaspeți trec încet, încet strîn- 
gînd mîini, sute de mîini.

LA REVEDERE. Dasvidanla. 
Dar mai ales, mulțumire vouă, 
dragele noastre gazde. La reve
dere l •

„Sînt fericit c-am avut ocazia să-mi reîntâlnesc aceste două prie
tene — pe care le-am cunoscut U Festivalul de la Varșovia — 
reprezentante ale Africei Negre fruntașe în lupta împotriva jugu
lui colonial, pentru pacea și prietenia popoarelor".

MIHAI CIUCA
• student — Institutul de artă tea

trală și cinematografie, „I. L. 
Caragiale"

Declarația Comitetului Internațional
(Urmare din pag. l-a)

La festivalul
tinerilor din București

între 8 șl 11 august, tinerii 
din Capitala și din regiunea 
București s-au întîlnit la primul 
lor festival organizat în cinstea 
grandioasei sărbători a tinere
tului lumii de la Moscova. In 
ziua deschiderii pe stadionul 
Republicii, în ritmul vibra
țiilor înălțătoare ale .imnului 
F.M.T.D, ei au arborat drapelul 
Festivalului și au aprins făclia 
care a rămas nestinsă în toate 
aceste zile de neuitat. Pe stră
zile Bucur ești ului, în piața Re
publicii, în parcuri și grădini, 
în pădurile din împrejurimi 
zi de zi, seară de seară, tine
rețea s-a revărsat plină de frea
măt, ca un fluviu. ,

La festivalul lor, tinerii s-au 
întrecut pe linie artistică și 
sportivă, au întreprins acțiuni 
de folos obștesc, iar sutele de 
delegați din regiune au vizitat 
în grupuri mari muzee și edifi
cii de .cultură din Capitala pa
triei. Fiecare zi a festivalului a 
adus cu ea noi cunoștințe și noi 
prietenii. Duminică, tinerii par
ticipant la festival au petrecut 
apoi o seară minunată la car
navalul din Parcul de cul
tură și odihnă „I. V. Stalin'*, 
cu care s-a încheiat tinereasca 
lor sărbătoare.

Carnavalul a fost într-adevăr 
o petrecere de basm. încă îna
inte de orele 8 seara valuri de 
tineri se revărsau spre intrările 
parcului și curlnd, sub cupolele 
multicolore ale rachetelor ce-și 
despleteau luminile pe cer, a 
început parada costumelor. Des
prinși parcă din file de cărți, 
pe alei, în mijlocul coloanelor

haine de 
și zeci de 

culorile 
îneîntau

de tineri îmbrăcați în costume 
din cele mai diferite au apărut 
eroi de mult cunoscuți : Albă 
ca Zăpada și cei șapte pitici, 
Don Quijotte, care umbla că
lare, țanțoș ca întotdeauna, 
poate în căutarea unor mori de 
vînt, uriașul Setilă cu un butoi 
în spinare pe care tocmai îl 
golise și tot striga că moare de 
sete, Harap Alb în 
prinț, în sfîrșit zeci 
costume, de toate 
curcubeului, care-ți 
privirea.

Toată întinderea parcului era 
o mare de oameni peste care 
domnea entuziasmul izvorî t din 
inimile tinere. Pretutindeni 
dans și muzică. Un reflector 
uriaș ca un soare pămîntean 
descoperea cu fîșiile lui de lu
mină fețele vesele ale celor ce 
petreceau. Totul te atrăgea : și 
ringurile de dans și scrinciobul 
și divanul fermecat și labirintul 
și oglinzile miraculoase. în mij
locul lacului o scenă plutitoare, 
puternic luminată, adunase pe 
mal grupuri mari de spectatori. 
S-au perindat aici, ore în șir, 
echipe artistice de amatori, fie 
din întreprinderile Capitalei, 
fie din regiune care, alături de 
actori profesioniști, au făcut să 
se reverse în parc ropote ne- 
sfîrșite de aplauze.

Carnavalul — această minu
nată manifestație tinerească — 
s-a prelungit pînă noaptea tir- 
ziu. Pînă noaptea tîrziu parcul 
a clocotit de entuziasmul mii
lor de tineri.

PETRE VEDEA

cJw-ut o CURÎ

(8-2-1 - 8 )
10 puncte

Informații
La invitația Comitetului națio

nal pentru apărarea păcii, în Ca
pitală au sosit noi oaspeți care 
ne vor vizita țara tn cadrul „Va
canțelor păcii".

Din Argentina au sosit: dr. 
Gregorio Berman, președintele 
Comitetului păcii din Cordoba, 
doctorul neurolog Elvira Berman 
— Terento și scriitorul Martinez 
Estrada, împreună cu soția; din 
Italia —avocatul Ettore Tedesco, 
membru al Comitetului național 
al partizanilor păcii și deputatul 
Giacomo Calandrone, secretar al 
Comitetului păcii din Sicilia.

*
Muncitorii din întreprinderile 

de construcții și montaj ale De
partamentului construcțiilor au 
terminat in semestrul 1 al acestui 
an 1764 de apartamente cu o su
prafață totală de 59.571 m. p. Au 
fost de asemenea construite nu
meroase cămine muncitorești cu 
o capacitate totală de 3.694 locuri.

In preajma zilei de 23 August 
vor fi date In folosință noi apar, 
tamente ți cămine muncitorești.

fAgerprea)

manifestări. Admirația unanimă a stîrnit-o par
tea artistică a programului Festivalului, înal
tul său nivel. Aproape 700 de spectacole ți 21 
de concursuri artistice au avut loc in zilele 
Festivalului. Am cunoscut admirabile talente 
și aptitudini. Cele mai bune din ele au fost 
distinse eu titlul de onoare „Laureat al celui 
de-al Vl-lea Festival". 3.800 de tineri sportivi 
din 46 de țări ți.au încercat forțele, partici- 
pind la programul sportiv al Festivalului.

Festivalul ne-a dat prilejul să înțelegem mal 
bine că există căi spre înțelegere ți reglemen
tarea problemelor nerezolvate, că se poate 
ajunge la un acord și înlătura astfel primejdia 
unui nou război pentru ca omenirea să meargă 
pe calea dezvoltării pașnice.

Succesul Festivalului a fost succesul activi
tății noastre comune.

Comitetul internațional, in care sînt repre
zentate forțe ți organizații diferite, care au 
sprijinit și organizat Festivalul, a făcut ca 
Festivalul să fie o măsură care a oglindit toate 
aspectele vieții tineretului, accesibilă tuturor 
tinerilor din orice organizații ar face parte, de 
orice rasă ți naționalitate ar aparține.

Tineretul din toate țările a finanțat el însuși 
pregătirile pentru Festival, drumul și întreține
rea delegațiilor, iar prin fondul mondial al 
Festivalului în spiritul colaborării reciproce a 
acordat sprijinul său tineretului din țările a- 
flate in condiții grele.

Dorim ca flecare din acei care au văzut 
acest Festival să difuzeze în întreaga lume 
vestea despre succesul lui, să năzuim pretu-

al FESTIVALULUI
tlndenî ca ideile mărețe ale Festivalului •— 
ideile păcii și prieteniei intre popoare — să 
trăiască în veci în inimile milioanelor de ti
neri și tinere.

Dorința noastră de pace este mai puternică 
ca bomba atomică. Năzuința noastră spre fe
ricire nu poate fi oprită. Noi înșine am înțeles 
acest lucru mai bine ca oricînd !

Am vizitat la Moscova și în alte regiuni ale 
Uniunii Sovietice uzine, fabrici, cooperative 
agricole, șantiere de construcție, instituții de 
învățămînt, instituții publice. Tinerii și tine
rele sovietice, precum și1 oamenii sovietici din 
vechea generație, ne-au primit cu o ospitalitate 
care ne-â mișcat pe fiecare din noi pînă în 
adîncul inimii. Ei ne-au povestit despre viața 
și munca lor și ne-au arătat tot ce ne-a in
teresat. Părăsind Moscova, despărțindu-ne de 
prieteni, mulțumim cordial tineretului sovietic 
ospitalier, locuitorilor Moscovei, care ne-au ofe
rit o primire atît de admirabilă, de neuitat.

In momentul solemn al închiderii Festivalu
lui nostru salutăm pe toți ținerii și tinerele, 
întregul tineret din lume și le spunem :

Pacea și viitorul fericit pot fi construite dacă 
popoarele și tineretul vor trăi întotdeauna în 
prietenie, așa cum s-a întâmplat la Festivalul 
nostru. în prietenia popoarelor și tineretului 
rezidă chezășia păcii. Vom întări întotdeauna 
și pretutindeni prietenia noastră pentru ca prin 
eforturi comune sa clădim pe pămînt o lume a 
fericirii și bucuriei!

Intr-un ceas bun, dragi prieteni! Vă urăm 
mari succese, o viață și un viitor fericit 1“.

Sărbătorirea
„ZILEI MINERULUI *

Tn Valea Jiului, a Trotușului, tn 
Moldova, în masivii Banatului ți 
Ardealului, au avut loc sîmbătă 
și duminică manifestări consacra
te „Zilei minerului".

Minerii Văii Jiului au sărbăto
rit ziua lor mindri de faptul că 
în primele 7 luni ale anului au 
livrat industriei noastre, peste 
pian, 42.000 tone de cărbune coc- 
sificabil și energetic .

La festivitatea care a avut loc 
la clubul miner din Pctrila au 
participat peste 1000 de munci
tori, tehnicieni și ingineri.

Sărbătoarea minerilor bănățeni 
a avut loc la clubul muncitoresc 
din Anina. Localnicii, împreună

cu oaspeții lor veniți de la Reși
ța, Oravița, Timișoara ți alte lo
calități din împrejurimi au petre
cut o zi plăcută, După-amiază în 
pădurea din apropierea lacului 
Buhui a avut loc o serbare cim- 
penească.

La sărbătoarea minerilor din 
Comănești, au participat în afară 
de mineri, petroliști din schelele 
regiunii, muncitori forestieri.

Cu prilejul „Zilei minerului" 
117 mineri. ■ tehnicieni șl Ingineri 
din (ară au fost decorați cu Ordi
nul Muncii și 693 cu Medalia 
Muncii. Alți numeroși mineri au 
primit insigna de „Miner frun
taș",

(Agerpres)
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Victorii 
Internaționale 

ale fotbaliștilor 
noștri

C. C. A.

0 și...
Vorwărts Berlin

o concluzie
Ceea ce nu

care nu se pot 
lucruri. Doar 

de fotbal entu-

Un meci despre 
spune prea multe 
treizeci de minute _ 
ziasmant, cînd C.G.A. luîndu-și în 
serios partenerii la început, a 
creat veritabile arabescuri fotbalis
tice, faze excepționale și a înscris 
de două ori prin Constantin minu
tul 2 și Alexandrescu minutul 26. 
După care, un rest de repriză în 
care echipele „svîcnesc" pe rînd, 
cu preferință atacanții C.C.A. și 
în special Tătaru și Zavoda I. 
Apoi o repriză de studiu pentru 
C.C.A. Repetate încercări de a 
scoate din apărare o echipă care 
și-a chemat opt oameni „înapoi", 
încercări care în mare majoritate 
au rămas fără rezultat.

Și ...în sfîrșit după marea plicti
seală care a stăpînit tribunele 
toată repriza doua un divertisment .:declara acum cîteva zile Apolzan, 
plăcut: maniera puțin obișnuită în căpitanul echipei C.C.A. — discu- 
care a executat Apokan penaltiul tînd tocmai d această ble. 
acordat in minutul 90 la un fault 
comis asupra lui Alexandrescu.

Militarii bucureșteni, chiar în 
fața unei echipe care aproape nu 
i-a solicitat, au demonstrat o formă 
bună. Li se pot reproșa scăderile 
de ritm în joc și... obligațiile față 
de publicul care a venit duminică 
să-i vadă și pentru care n-au jucat 
la valoarea cuvenită.

Despre oaspeți. Așa cum s-au 
prezentat au făcut poza unei e- 
chipe modeste, străduindu-se să 
„scoată" un rezultat onorabil în 
fața unor adversari cu mult supe
riori. Lipsa titularilor le-a scuzat 
Oarecum slaba comportare.

Jocul de duminică mai ridică 
însă o problemă. Este vorba de 
jocurile internaționale ale echipei 
campioane care peste cîtva timp 
va primi „botezul" Cupei Campio
nilor Europei, Vorwărts Berlin a:

venit la București să ofere o re
vanșă. în privința revanșei, con
ducătorii echipei bucureștene au 
motive să fie mulțumiți.

în această perioadă C.C.A. 
are nevoie de întâlniri „tari*, de 
adversari puternici care să-i obli
ge să-și verifice posibilitățile, tech
nic și tactic. Are nevoie, de ase
menea de jocuri disputate Tn con- 

. dițiile în care se vor desfășura me
ciurile din Cupa Campionilor Eu
ropei (jocuri în deplasare, public

■ străin, arbitri străini etc. etc.).
De ce nu se organizează ase

menea jocuri. Să fie oare vorba de 
etema teamă față de eventualele 
înfrîngeri ?

— Din necazuri învățăm ■— ne

‘ mă. Spectrul înfrîngerii — este în
tr-adevăr neplăcut — dar are une
ori efecte utile. Nu... 2

După 30 de minute partenerii 
echipei Dinamo București, Spartak 
Sofia cîștigaseră simpatiile publi
cului datorită unor acțiuni de fot
bal clare, frumoase ți „pe poartă1'. 
Fotbaliștii bulgari clasați pe locul 
10, dădeau o replică viguroasă, 
neașteptată chiar, wței echipe ro- 
mînești cu mari pretenții. Și clacă 
în prima parte a meciului porta
rul dinamovist Uțu a scos doar o 
singură dată 
min. 19, un 
periculoasei 
se datorețte 
unei lipse de calm, de precizie și 
chiar de ghinion a atacanților 
oaspeți. De două ori bara a. fost 
zguduită de șuturile puternice ale 
fotbaliștilor bulgari.

Putem spune că dinamoviștii au 
trecut cu bine peste prima repri
ză, care a aparținut aproape în 
întregime oaspeților, numai cu un 
singur punct.

în cea de a doua parte a jocu
lui, rolurile s-au inversat. Dina
mo joacă mai decis iar fotbaliștii 
bulgari sufocați de căldură,

fcaZonwZ din plasă 
cap bine plasat 
extreme Nicolov 

nu atît apărării,

kl

cît

VALENTIN PAUNESCU

Portarul bulgaf respinge tn extremîs

arată scorul
mai reușesc să închege nicio ac- 
țiyne.

In această situație asistăm la un 
adevărat asalt la poarta bulgară 
care se soldează cu goluri înscri
se de R. Lazăr (min. 57), Nicușor 
'(ițțitt. .73), și Kbszegi (min. 85). 
Deci scor final 3-1 in favoarea 
buctfreștenilor.

Cu toate că Dinamo București 
și-a înscris în palmaresul ei o 
nouă victorie, jocul practicat în 
ânsamblu de echipă nu a mulțu
mit de loc. Dinamoviștii au mun
cit mult în cea de a doua repri
ză pentru a pleca veseli de pe te
ren, însă nu același lucru îl pu
tem spune despre spectatori, 
înainte cu o săptăminu de începe
rea campionatului republican, Di
namo s-a prezentat cu multe lacu
ne. în primul rînd vrem să sub
liniem faptul că echipa nu are 
mcă o concepție clară de joc, 
dimpotrivă încă confuză. Atacan
ții înghesuie jocul mult timp pe o 
suprafață mică, iar vîrful lor o- 
fensiv, Ene, se mișcă greu. La a- 
ceasta s-a adăugat și slaba com
portare a lui V. Anghel. Acest tî
năr fotbalist, membru al echipei 
noastre reprezentative a fost de 
nerecunoscut, dind dovadă de un 
dezinteres total pentru joc. Boian, 
care l-a înlocuit pe Anghel în cea 
de a doua repriză, a muncit mult 
și a dat o contribuție serioasă la 
victoria echipei.

Din partea echipei Dinamo, om 
fi așteptat mai mult. Așa cum se 
prezintă acum, dinamoviștii nu 
vor putea să se mențină in frun
tea viitorului campionat, care se 
anunță a fi foarte disputat.

R. LUCIAN

Un nou record
al Măriei Diți

Stadionul Republicii a găzduit 
luni ultimele întreceri d’n cadrul 
concursului de verificare al atle- 
tilor noștri fruntași în vederea 
apropiatelor Jocuri Balcanice de 
la Atena.

După N. Rășcănescu care cu o 
zi înainte corectase recordul tării 
in proba de aruncare a ciocanu
lui cu un rezultat de 62.46 m.. 
tabela recordurilor republicane a 
suferit o nouă modificare de 
data aceasta in p.obare de arun
care a sulijei fentei. Confirmir.d 
excelenta forma in care se' »țțâ, 
Maria Diți a reaiiza; o splendidă 
performanța aruncind 5979 m. 
Rezultatul Măriei Dill ;orOclta- 
ză cu 64 cm. vechiul record care 
fusese stabilit in cadrul locuri
lor de la Moscova.

♦ In cadrul campionatelor fe
minine do atletism ale S U A. des. 
fășurate la Cleveland, la 10 au
gust. tînăra atletă Marjorie Lar- 
ney a bătut recordul mondial în 
proba de aruncare a suliței reali- 
zind o performantă de 57.19 m. 
Vechiul record mondial aparținea 
Nadeidei Koneaeva (U.R.S.S. și 
era de 55,48 m.

★ Turneul internațional de țah 
de la Ssezawno Zdroj a continuat 
cu desfășurarea partidele, din run
dele a 10-a, ll-a și 12-a. Din cele 
trei partide juca\”i reprezentantul 
nostru Victor Ciociltea a terminat 
numai una. în runda a 12-a el a 
(\edat în fața marelui maestru so
vietic Gheller, partidele cu Sliwa 
(R.P. Polqnu) și Nachlik (R. P. 
Polonă) fiind întrerupte. Marele 
maestru maghiar Szabo, neînvins 
pînă acum, a suferit sfuuă înfrîn
geri în fața lui Bogdanotic (R.PJ\ 
Iugoslavia) și Fichtl (R. Ceho, 
slovacă).



Vizita lui Ho Și Min 
în R. P. Albania

T1RANA (Agerpres). — A.T.A. 
transmite: La 10 august, preșe
dintele R. D. Vietnam, Ho Și Min 
și persoanele care îl însoțesc . în 
vizita sa în R. P. Albania au avut 
o întrevedere, la sediul Comitetu
lui Central al Partidului Muncii 
din Albania, cu conducătorii de 
partid și de stat ai R. P. Albania 
— Bekir Baluku, Husni Kapo, Li,ri 
Belisova, Manuch Muftiu, Mehmet 
Șehu, Hadji Leși și aljiî-

Seara, președintele Prezidiului 
Adunării Populare a R. P. Alba
nia, Hadji Leșî, a oferit o recep
ție la Palatul Brigăzilor din Ti
rana, în 
Și Min.

cinstea președintelui Ho

★
12 (Agerpres). — ATR 
august președintele R.D. 
Ho Și Min, sosește la

SOFIA
La 13

Vietnam,
Sofia, intr-o vizită de prietenie.

Liga Arabă discută 

situația din OMAV

re
pa
int-

CAIRO 12 (Agerpres). — Por 
tul de radio Cairo anunță că 
Consiliul Ligii Arabe s-a întrunit 
în dimineața de 12 august în șe
dință extraordinară pentru a dis
cuta problema agresiunii britani
ce împotriva Omanului. In unani
mitate Consiliul a adoptat o 
zoluție în care se arată că 
gresiunea militară britanică
potriva populației din Oman cons
tituie o agresiune îndreptată îm
potriva suveranității și indepen
denței unui stat și este cu totul 
contrară principiilor „Cartei Na
țiunilor Unite". In dimineața de 
luni secretariatul Ligii Arabe a 
transmis această rezoluție repre
zentantului său la New York ce- 
rîndu-i să intervipă pe lingă Con
siliul de Securitate pentru a lua 
în discuție imediat problema in
tervenției militare engleze în re
giunile Oman și Maskat.

Vizita oaspeților sovietici in R.D.G
A. I. MIKOIAN: Pop»™1sovietic 

este un prieten credincios al 
oamenilor muncii din R. D. G.
ROSȚOCK (Agerpres). — TASS 

transmite : în seara zilei de 10 au
gust in piața Ernst Thălman din 
orașul Rostock a avut loc un mare 
miting în cinstea delegației de 
partid și guvernamentale sovietice, 
în cinstea prieteniei germano-sovie- 
tice. La miting au luat cuvîntul 
A. I. Mikoian, vice-pre.ședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
și O. Grotewohl, primul ministru 
al R.D. Germane.

A. I. Mikoian a spus printre al
tele : Adversarii noștri au sperat 
că între popoarele german și so
vietic nu poate exista prietenie de
oarece în decursul unei singure 
generații poporul german a pornit 
de două ori războaie sîngeroase 
împotriva poporului nostru. Aceste 
războaie au adus nenumărate ne
norociri și distrugeri ambelpr țări. 
Popoarele noastre, a spus în con
tinuare A. I. Mikoian, s-au convins 
din experiență amară că dușmănia 
și războaiele nu aduc nimic afară 
de durere și nenorocire.

Pășind pe calea militarizării și 
revanșei, a spus printre altele A. I. 
Mikoian, cercurile guvernante din 
Germania occidentală împiedică 
prin toate mijloacele stabilirea bu
nelor relații cu Uniunea Sovietică. 
Aceasta o dovedește cit se poate 
de concret poziția adoptată de de
legația guvernamentală a R.F. Ger
mane care a sosit pentru tratative 
la Moscova. în loc de examinarea 
concretă a problemelor, guvernul 
R.F. Germane a încercat să pună 
în centrul acestor tratative pro
blema imaginară a repatrierii. Ei 
știu prea bine că la noi nu mai 
există nici un fel de cetățeni ger
mani. Toți germanii care au ajuns 
în Uniunea Sovietică ca urmare a 
războiului au fost de mult repa- 
triați, în conformitate, cu dorința 
lor, în R.D. Germană sau R.F. Ger
mană. Și dacă se găsesc cetățeni 
germani izolați ei pleacă neîmpie
dicați din Uniunea Sovietică, dacă 
doresc acest lucru.

Cercurile conducătoare 
germane, a spus A. I. Mikoian, au 
pornit o largă propagandă antiso- 
vietică punînd-o î,n centrul politi-

vest-

cii lor, Adenauer și cei din antu
rajul său răspîndesc minciuna că 
Uniunea Sovietică ar urzi planuri 
agresive împotriva Germaniei. Ei 
vă calomniază și pe voi cei din Re
publica Democrată Germană.

In continuare A. I. Mikoian a 
subliniat că problema principală 
care frămîntă în zilele noastre în
treaga omenire este problema de
zarmării.

Mușina de propagandă a S.U.A., 
u spus A. I. Mikoian, încearcă să 
prezinte Uniunea Sovietică ca ad
versar al dezarmării. Faptele urată 
însă că în timp ce Uniunea Sovie
tică dorește în mod real dezarma
rea, puterile occidentale, inclusiv 
S.U.A., nu fac decît să se joace 
de-a dezdrmarea. Ce-i drept șt ele 
au făcut unele propuneri, dar în
dată ce noi le acceptam ele se de
ziceau de propriile lor propuneri.

Din presa occidentală și din eu- 
mutările diferifilor oameni politici 
occidentali, a spus printre altele 
A. I. Mikoian, reiese că între pu
terile ocidentale există divergențe 
serioase și fricțiuni în problemele 
dezarmării. Ele depun însă toate 
eforturile pentru a ascunde aceste 
divergențe de opinia publică, te- 
mîndu-se că rolul lor urît va fi 
demascat. Dar, a spus în continua
re A. /. Mikoian. dezarmarea pri
vește interesele maselor largi mun
citoare. Nu este oare timpul ca fie
care guvern să-și spună însfirșil 
punctul său de vedere în această 
problemă de importanță vitală ?

Pentru realizarea dezarmării este 
necesară în primul rînd îmbunătă
țirea situației internaționale și în 
această privință un rol serios ar 
trebui să revină comerțului inter
național.

După ce a vorbit dpspre succe
sele realizate de oamenii muncii din 
Rostock și din regiunea Mecklen
burg, A. I. Mikoian a declarat la 
sfîrșitul cuvin tării sale că poporul 
sovietic este un prieten credincios 

• al oamenilor muncii din R.D: Ger
mană și, dacă va fi necesar, nu va < 
întîrzia să'le vină în ajutor pentru 
a apăra cuceririle lor. u ,

O. GROTEWOHL:
Vrem ca Marea Baltică să poată 

deveni o mare a păcii
ROSTOCK 11 (Agerpres). — 

TASS transmite: Luînd cuvîntul 
la 10 august la un mare miting 
al oamenilor muncii din Rostock, 
cu prilejul vizitei membrilor de
legației sovietice de partid și gu
vernamentale, Otto Grotewohl, 
primul ministru al Republicii De
mocrate Germane, a dat o înaltă 
apreciere succeselor obținute de 
locuitorii orașului.

Tot ce facem și creăm, a spus 
O. Grotewohl, va căpăta deplină 
importantă numai în cazul cind 
vom învinge scindarea patriei noa
stre și vom putea înfăptui unifi
carea ei democrată și pașnică.

O. Grotewohl a amintit că Ca
mera Pcpulară a R. D. Germane a 
propus săptămîna aceasta o cale 
înceată, dar de nădejde, de uni
ficare a Germaniei, și anume calea 
confederației.

Luînd cuvinîul în Camera Popu
lară, N. S. Hrușciov ne-a spus; 
„Puteți fi convinși că dacă va li 
necesar Uniunea Sovietică și cele
lalte țări socialiste își vor înde
plini datoria față de Republica

★
(Agerpres). TASS 
după-amiaza zilei 

membrii delegației 
guvernamentale a

BERLIN 12 
transmite : In 
de 11 august 
de partid și 
Uniunii Sovietice, N. S. Hrușciov, 
A. I. Mikoian, A. A. Gromîko, P. ( 
N. Kumîkin, I. V. Spiridonov, V. 
V. Grișin, Z. V. Mironova, V. E. 
Semiceastnîi și G. M. Pușkin, pre
cum și W. Ulbricht, O. Grotewohl 
și alți conducători ai Republicii 
Democrate Germane au vizitat „ .. 
grupul de trupe sovietice din Re- varașii 
publica Democrată Germană. Oas- Ulbricht.

Democrată Germană și vor ajuta 
la apărarea cuceririlor ei demo
crate. a libertății și independenței 
ei". Acestea, a spus O. Grotewohl, 
sînt cuvinte extrem de serioase, 
adresate tuturor acelora din Occi
dent care cred că Republica De
mocrată Germană trebuie lichi
dată, iar teritoriul ci inclus in or
ganizația Uniunii Atlanticului de 
nord. Cred, a continuat el. câ a- 
ceasta trebuie să readucă la rea
litate capetele înfierbîntate care 
născocesc asemenea planuri cri- 
minale.

Vorbind in încheiere despre pro
blemele întăririi păcii în bazinul 
Mării Baltice, O. Grotewohl a de
clarat că R. D. Germană ar vrea 
să intensifice relațiile de prietenie 
cu toate țările situate pe coasta 
Mării Baltice.

Vrem ca Marea Baltică să poată 
deveni o mare a păcii.

în încheierea cuvîntării sale. O. 
Grotewohl a vorbit despre sarci
nile oamenilor muncii în întărirea 
continuă a R. D. Germane și în 
construcția socialistă

★

peții au fost însoțiți de mareșalul 
Uniunii Sovietice A. A. Greciko, 
comandantul suprem al grupului 
de trupe sovietice din Germania. 

In cadrul mitingului ce a avut 
loc, A. A. Greciko a salutat căl- 

' duros în numele militarilor sovie
tici delegația de partid și guver
namentală a Uniunii Sovietice și 
pe conducătorii R. D. Germane.

La miting au luat cuvîntul to- 
N. S. Hrușciov și W.

Cuvîntarea lui 
W. Ulbricht 

la Magdeburg
Luînd cuvîntul în cadrul mitin

gului din Magdeburg, W. Ulbricht, 
prim-sfteretar al C.C. al P.S.U.G., 
a spus printre altele :

Faptul că popoarele german și 
sovietic împreună cu aliații lor 
sînt în stare să împiedice un 
război, impune clasei muncitoare 
din Germania o mare răspundere. 
Paralel cu îndeplinirea conștiin
cioasă a sarcinilor de producție și 
întărirea vigilenței tuturor oame
nilor muncii față de planurile im
perialiste. trebuie să arătăm în 
primul rînd fraților noștri de cla
să din Germania occidentală cit de 
rapid progresează clasa muncitoare 
cînd hotărăște singură de soarta ci.

Referindu-se la propunerea gu: 
vernului R. D. Germane privitoare 
la crearea unei confederații a ce
lor două state germane, W. Ul
bricht a subliniat că acesta este 
drumul cel mai scurt spre unitatea 
Germaniei.

„Cînd în septembrie se va forma 
un nou guvern al Republicii Fe
derale. — a spus printre altele 
W. Ulbricht — el va putea să se 
așeze imediat, împreună cu noi. 
în jurul aceleiași mese pentru a 
discuta viitorul Germaniei. Dacii 
ar depinde de noi, uniunea state
lor germane ar putea să devină 
realitate chiar în ianuarie 1958".

La Schwaneberg
MAGDEBURG If (Agerpres). — 

După cum transmite agenția TASS 
în diniineața zilei de 11 august 
membrii delegației sovietice de par
tid și guvernamentale, care au so
sit la 10 august la Magdeburg, au 
vizitat gospodăria de stat Schwane
berg. Oaspeții sovietici au fost în
soțiți de W. Ulbricht.

Oaspeții au fost primiți cu căl
dură de către muncitori, funcțio
nari, precum și de familiile lor. Di
rectorul gospodăriei i-a salutat pe 
oaspeții sovietici, iar N. S. Hruș- 
ciov a mulțumit pentru caldele cu
vinte de bun venit.

La centrul 
de televiziune

BERLIN 11 (Agerpres). — TASS 
transmite: Un grup de membri ai 
delegației de partid și guvernamen
tale a U.R.S.S., in frunte cu A. I. 
Mikoian, ti sosit în dimineața zilei 
de 11 august la Berlin, venind din 
Rostock. De la gară oaspeții sovie
tici au plecat direct împreună cu 
O. Grotevșohl, primul ministru al 
Republicii. Democrate Germane, la 
centrul de televiziune Adlershof din 
Berlin.

în clădirea centrului de televi
ziune a avut loc o întilnire a mem
brilor delegației sovietice de partid 
și guvernamentale cu reprezentații 
intelectualității berlineze, la care au 
participat personalități de seamă 
din domeniul culturii și artei ger
mane. La această întilnire J. Be
cher, A. i. Mikoian, O. Grotewohl 
și Stephan Heim au rostit scurte 
cuvintări.

Dulles fi „ajutorul"
WASHINGTON 12 (Agerpres). 

La 10 august a fost dată publici
tății declarația făcută de secreta
rul de stat Foster Dulles în ca
drul ședinței secrete din 18 iunie 
a comisiei pentru alocații a Ca
merei reprezentanților în chestiu
nea programului ajutorului pen
tru străinătate.

în cursul acestei declarații 
Dulles a spus că „puțin îi pasă 
dacă Statele Unite își fac sau nu 
prieteni" prin aplicarea progra
mului de ajutor și a subliniat că 
obiectivul Departamentului de 
Stat este de „a păzi interesele 
Statelor Unite indiferent de senti
mentele pe care această politică 
le-ar inspira țărilor beneficiare 
ale ajutorului american".

Membrul Camerei Reprezentan
ților democratul Winfield Denton 
făcînd observația că politica acor
dării de împrumuturi pe termen 
lung rambursabile în monedă lo
cală ar putea duce la creșterea 
sentimentelor antiamericane în 
străinătate, Dulles a răspuns că 
dacă aceste împrumuturi vor reuși 
„să salveze de comunism o țară, 
un popor sau o regiune... îmi este 
indiferent dapă sintem iubiți sau 
urîți... Noi ne vom fi atins obiec
tivul?.

. Secretarul de Stat a mai preci-

Declarația delegației P. C. Italian 
care a vizitat Uniunea Sovietică

ROMA 12 
Ziarul „Unita” 
august în. prima pagină Declara
ția delegației Partidului Comu
nist Italian care s-a înapoiat din 
călătoria făcută în Uniunea So
vietică.

„Experiența Uniunii Sovietice, 
se spune în declarație dovedește 
în mod incontestabil superiorita
tea sistemului socialist asupra ce
lui capitalist și face ridicole toa
te născocirile delirante vechi și 
noi ale reacționarilor și oportuni
știlor despre criza" Uniunii So
vietice și a socialismului.

în cei 40 de ani de existență 
orînduirea sovietică a transfor
mat o șesime a lumii în bastio
nul unei civilizații mărețe, impri- 
mind statului multinațional so- 
viet’c o excepțională vitalitate 
economică și culturală. Și este 
absolut evident că în fața acestui 
stat se deschid astăzi posibilități 
practice nelimitate pentru pro
gresul continuu în toate domenii
le industriei, agriculturii și civili
zației in general.

Fără îndoială se spune printre 
altele, că unitatea poporului so
vietic și coeziunea sa in jurul 

partidului s-au întărit considera
bil 
rice 
lea 
lor 
pul 
ții socialiste, îmbunătățirii condi
țiilor de trai ale poporului și in

(Agerpres). 
a publicat la 11

în urma hctărîrilor isțo- 
ale Ccngresului al XX- 
al P.C.U.S. și măsuri- 

importante adoptate în sco- 
restabilirii depline a legalită-

primul rînd în scopul dezvoltării 
continue a sistemului democrației 
socialiste.

Delegația relevă că o mărturie 
a acestei situații noi din Uniunea 
Sovietică o constituie participa
rea activă a Comitetului Central 
și a întregului partid la lupta 
împotriva încercării grupului an
tipartinic Malenkov, Kaganovici 
și Molotov de a împiedica tradu
cerea în viață a noii orientări 
economice și politice a cărei bază 
a fost pusă la cel de-al XX-lea 
Congres al P.C.U.S. aplicind în 
mod creator principiile marxism- 
leninismului.

Partidul Comunist Italian, — 
se spune printre altele — spriji
nind fără rezerve hotărîrile Con
gresului al XX-lea al P.C.U.S. și 
căutînd la cel de-al VIll-lea Con
gres al său să-și aducă contribu
ția la rezolvarea problemelor care 
stau în fața mișcării muncito
rești italiene în această nouă pe
rioadă istorică pentru a conduce 
poporul nostru pe calea italiană 
spre socialism, este profund in
teresat nu numai in deplinul suc
ces al tovarășilor sovietici #în în
deplinirea noilor sarcini grandioa
se care le stau în față, dar și în 
faptul ca mișcarea muncitorească 
și întregul popor italian să cu
noască mai bine cuceririle mărețe 
existente
Uniunea 
forță a

și cele viitoare din 
Sovietici — principala 
lagărului socialist.

47 tineri americani 
vor vizita R. P. Chineză

WASHINGTON 12. (Agerpres. 
•— Agenfiile americane de presă 
relatează dela corespondenții lor 
din Moscova că 47 de tineri ame
ricani participanți la Festivalul 
Mondial al Tineretului și Studen
ților au acceptat invitația de a 
vizita R. P. Chineză în ciuda îm-

potrivirii oficialităților americane 
care au încercat fără succes să-i 
„descurajeze" în această acțiune. 
Printre acești tineri se află juriști, 
studen(i, ziariști, fotografi, func
ționari comerciali, precum și pas
torul Warren Mc Kenr.a din Bos
ton.

VA ■
STOCKHOLM. Comitetul Uni

unii Internaționale împotriva pe
ricolului venerian și a trepone- 
matozelor, a cărei conferință are 
loc la Stockholm, a ales în șe
dința din 8 august pe academi
cianul romin Ștefan Gh. Nicolau 
membru în Comitetul permanent 
al Ligii Internaționale pentru 
profilaxia bolilor venerice și tre- 
ponematozelor.

NEW DELIII. Agenția France 
Presse anunță că la cererea pri
mului ministru Nehru, președin
tele Republicii India a anulat 
la 12 august legea adoptată nu 
de mult de parlamentul indian în 
care se declarau ilegale grevele 
muncitorilor din servidile pu
blice.

DAMASC. — Potrivit unei de-

pentru străinătate
zat în cursul declarației sale 
Statele Unite se străduiesc 
mențină relații de prietenie „cu 
anumite state, dar nu cu toate".

Este demn de menționat faptul 
că Buletinul de știri al Casei 
Albe, anunțînd depoziția lui Fos
ter Dulles în fața Subcomitetului 
Camerei Reprezentanților, a tre
cut sub tăcere în relatarea sa 
sentimentele de „nepăsare" expri
mate de secretarul de stat ameri
can față de țările „beneficiare" 
ale ajutorului american.

că 
să

clarații a cercurilor oficiale ale 
Siriei, la invitația președintelui 
Republicii Cehoslovace in sepfem- 

Șm- 
ofi-

brie a. c. președintele Siriei, 
kri Kuatli, va face o vizită 
cială în Cehoslovacia.

PRAGA 12. (Agerpres). 
După cum transmite agenția 
legrăfică Cehoslovacă, zilele 
cute organele securității de 
cehoslovace au demascat pe un 
agent al serviciului de spionaj 
american, cetățeanul elvețian Bo- 
drich Jegerlehner, care de repe
tate ori a vizitat Cehoslovacia și 
sub pretextul tratativelor comer
ciale a desfășurat o activitate de 
spionaj.

TOKIO. La 12 august se des
chide la Tokio cea de-a II l-a 
Conferință internațională pentru 
interzicerea armelor atomică și 
cu hidrogen. în capitala japoneză 
au venit delegați din peste 20 de 
țări ale lumii.

ROMA. — După cum anunță 
agenția ANSA, la 9 august au luat 
sfîrșit în regiunea Veneția mane
vrele militare pentru „studierea 
posibilităților de folosire a armzi 
atomice în războiul defensiv și 
ofensiv modern".

HAVANA. Poliția 
arestat șapte tineri 
parte din „Mișcarea 
condusă de Fidel Castro și urmă
rind răsturnarea dictaturii lui 
Batista.

Cinismul d-lui Dulles"
CAIRO 12 (Agerpres). — Pre

sa egipteană își exprimă indigna
rea în legătură cu declarația fă
cută de secretarul de stat 1 oșter 
Dulles în subcomitetul pentru a- 
locații al Camerei Reprezentanți
lor în chestiunea ajutorului ame
rican pentru străinătate.

Ziarul „Al Șaâb" scrie : „Dl. 
Dulles afirmă deci cu toată. fin- 
ceritatea că ajutorul american 
pentru țările străine constituie în 
realitate un mijloc de corupere a 
guvernelor în scopul de a le sub
ordona imperativelor politicii Sta
telor Unite. Acest lupru. ar trebui

Te- 
tre- 
stat

cubană a 
care făceau 

26 iulie“

să determine statele arabe să re
flecteze asupra pretinselor bine
faceri ale ajutorului american".

Ziarul „Al Ahbar*‘ 
de asemenea 
ceea ce el 
d-lui Dulles", 
piile generoase 
Roosevelt, ale Cartei Națiunilor?" 
„Cum se mai poate crede astăzi 
că Statele Unite sînt favorabile 
dreptului popoarelor de a dispu
ne de viitorul lor sau îmbunătă
țirii nivelului de trai al țărilor 
slab dezvoltate ?" — se întreabă 
ziarul egiptean.

își exprimă 
indignarea față de 
numește „cinismul 

„Unde sînt prind- 
ale lui Wilson,

Mesajul adresat de N. A. Bulganin 
primarului orașului Nagasaki
MOSCOVA 12. (Agerpres). — 

TASS transmite : Cu prilejul îm
plinirii a 12 ani de la distrugerea 
orașului Nagasaki cu o bombă 
atomică, N. A. Bulganin, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a adresat un mesaj 
d-lui Ț. Tagava, primarul orașu
lui Nagasaki.

N. A. Bulagnin subliniază im
portanța contribuției aduse de lo
cuitorii orașului Nagasaki la lupta 
poporului japonez pentru interzi
cerea armei nucleare și încetarea 
experințelor cu această armă, pen
tru menținerea păcii în întreaga 
lume. In continuare N. A. Bulga
nin arată că guvernul sovietic a 
prezentat în repetate rînduri spre 
examinare altor state propuneri 
privitoare la încetarea experimen-

tării armelor atomice și cu hidro
gen.

N. A. Bulganin amintește ca 
Sovietul Suprem al U.R.S.S. s-a 
pronunțat în sprijinul rezoluții
lor parlamentului japonez în pro
blema interzicerii armei nucleare 
și a încetării imediate a experien
țelor cu această armă.

Guvernul sovietic — scrie N. A. 
Bulganin — a propus recent in 
subcomitetul Comisiei O.N.U. pen
tru dezarmare să se sisteze expe
riențele cu arma nucleară pe un 
termen de 2—3 ani. instituindu-se 
un control internațional corespun
zător, ceea ce ar crea posibilități 
reale pentru încheierea neîntirziata 
a unui acord. Acum — subliniază 
N. A. Bulganin — este rîndul pu
terilor occidentale să-și spună cu- 
vîntul.

Dintre filmele artistice regizate 
de tinerii cineaști au fost dis-

MOSCOVA 11 (Agerpres). —
TASS transmite: La 10 august __ __
s-a închis Festivalul internațional tinse cu medalii de aur filmele
al filmului, consacrat celui de al „Curtea noastră" — regizat de
VLlea Festival Mondial al Tine- Rezo Ciheidze (U.R.S.S.), „Cana- 
retului și Studenților, care a durat 
11 zile.

La închiderea festivă a Festiva
lului filmului, președintele juriu
lui Festivalului filmului Anton 
Brousil, rectorul Academiei ce
hoslovace de Arte Plastice, a su- 
bilinat că prin numărul filmelor 
artistice. (53) prezentate, Festi
valul filmului de la Moscova este 
cel mai mare din toate festivalu
rile internaționale ale filmului.

Dintre filmele artistice consa
crate tineretului au fost distinse 
cu medalii de aur filmele „întu
neric în plină zi", al regizorului 
Tadasi Imai (Japonia), „Acoperi
șul", regizat de Vittorio de Sica 
(Italia), J 
Zoltan Fabri 
mi“ (regizor 
U.R.S.S.).

.Călușeii" regizat de 
(Ungaria), „înălți- 

Aleksander Zahri —

Iul" — regizat de Jîri Vaida (Po
lonia), „Moartea se apropie pe 
furiș" — Marcel Camus (Franța), 
„Dispăruții" — Milos Makovec 
(Cehoslovacia). Premiul special al 
juriului — medalia de aur — a 
fost decernat filmului cehoskvac 
de popularizare a științei „CI 
torie în trecut".

Dintre filmele de popularizare a 
științei și documentare au primit 
medalia de aur „Start în stratos- 
ferl" (U.R.S.S.), „Lumea tăcerii" 
(Fran(a), Vînătorii din mările su
dului" (U.R.S.S). „In laranga 
arde un foc" (U.R.S.S.) și filmul 
rominesc „Farmecul adincurllor". 
Filmul romînesc de desene ani
mate „Scurtă istoric" a primit 
medalia de argint.

împotriva unor complotiști egipteni
(Agerpres). — La 
început la Cairo 

participant- 
antiguverna- 

recent. Proce- 
de Tribunalul

Procesul
CAIRO 12

12 august a 
procesul împotriva 
lor Ia complotul 
mental, descoperit 
sul este judecat 
militar suprem special. Pe banca 

persoane 
miniștri.

acuzaților se află 13 
printre care doi foști

In actul de acuzare. se arată 
că complotiștii .au urmărit răs
turnarea orînduirii de stat exis
tente. asasinarea președintelui 
republicii, Nasser, precum și a 
membrilor guvernului, pentru 
aduce la putere forte reacțio 
nare antipopulare.

Pregătirea tehnico-economică
a tinerilor

(Urmare din pag. l-a±

Responsabilul bibliotecii tehnice 
mi-a mărturisit cu bucurie că 
cei mai mulți din cititorii cărți
lor tehnice sînt tineri. De pildă, 
în luna iulie a.c. din cei 121 de 
cititori, ai cărților tehnice împru
mutate de la bibliotecă, 90 sînt 
tineri. Tinerii Ferdinand Cîmpea- 
nu de la centrala termică, Mihai 
Dobrescu de la vagonaj, Burtea 
Gavrilă, Bologan Dumitru și 
mulți alții vin să se intereseze 
aproape zilnic la cabinetul teh
nic de noutățile tehnice în dome
niul meseriei lor. li mai pasio
nează și curiozitățile tehnice.

Dorința de a învăța a tinerilor 
i-a făcut să' urmeze școli supe
rioare. Soliu Nicolae, de pildă 
este de acum și un bun elev al 
cursurilor fără frecvență a școlii 
tehnice de maiștri din Reșița iar 
Anton Schwali și Mircea Cheve- 
reșan studenți ai facultății de me
canică la cursurile fără frecven
ță.

Toate acestea au făcut
sporească numărul rațicnalizato- 
.rilor și’al inovatorilor din rîndul 
tineretului.

Cum a reușit comitetul U.T.M. 
al uzinei, birourilor organizați
ilor de secție U.T.M. să obțină 
aceste rezultate ? Răspunsul e 
simplu : pregătirea tehnico-eco- 
nomică a tinerilor muncitori este 
o problemă de căpătîi în munca 
ds organizație în această mare

să
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c a n i c u I a
este influențată de junkeri, mono- 
poliști, imperialiști și bancheri".

Of. doamne, doamne, cine nu 
știe de conducerea R.F.G: că e în 
întregime alcătuită din muncitori 
și „pacifiști. Cine nu știe cit de mult 
Muncește bietul Krupp șă-și refacă 
pozițiile! Șt are el oare vreo in
fluență în politica R.F.G.?'Dar vi
zita lui in Turcia ridată cu cea a 

■ cancelarutui Adenauer a fost cu to
tul întîmplătoare ! Și poate fi oare 

; acuzat de militarism Strauss, Spei- 
iiel. Heusinger ? Oh, cit se sbat ei 
pentru pace, pentru o pace dictată 
'de Germania occidentală bineînțe
les. Și bancherii! A. bancherii nu 
rupi sînt mulți la vedere pentrucă 
s-du strins în dosul unei singure 
firme: Banca federală germană. Iar 

: t
nu afli. „Piața comună", pătrunde
rea capitalului german în Africa și 
Asia sînt simple opere de binefa
cere în două faze : ponosul la băș
tinași, folosul la oaspeții nedoriți.

Dar ce să faci ? Caniculă' Tot 
din caniculă a eșit și afirmația a- 
gențiel Reuter, care spune nici mai 
mult nici mai puțin că declarația 
R.D.G. este un amestec in alegerile 
din Germania și anume un sprijin 
acordat lui... Adenauer. Mare pă
cate își face canicula asta cu oa
menii.

Tot o victimă a căldurii e și re-

Oh, vară, vară, cumplit de meș
teră ești cu bieții gazetari occiden
tali. Ești plină de evenimente poli
tice. de efervescență, de activitate 
diplonțalică dușă în toate părțile 
lutnii. Și pe deasupra constant to
ridă. O. doamne unde 'sînt ferici
tele vremuri, c'hd. politica se făcea 
pe sezon,' vara fiind rezervată pen
tru curarișirea reumatismelor. Dar 
acum. în epoca energiei atopiice. 
politica a devenit dinamică, cu 
mai multe neprevăzute ca nicio
dată, cu cererea’ expresă de d pune 
creerul la contribuție. Și colac pesto; 
pupăză...

Canicula, o dublă caniculă. Una 
pricinuită de eveninienle care te si
lesc să glridești la problemele ac
tuale, alta a soarelui. Nenorocirea ---------------- , . ......... _
e că preafericita slujbași ai presei • imperialiști, nici să tragi cu tunul 
capltali'ite se lasă inspirați și ‘con- — "ț,! 
duși de catv.cuiă.

Și atunci dă doamne bine și co
mentarii. In virtutea inerției și cu 
durerile de cap pricinuite de cani
culă, oamenii scriu. Așa i s-d tn- 
timplat redactorului buletinului de 
informații, al R.F.G. Onoratul! Re
dactor nu vrea să y recunoască nici 
în ruptul capului iustețed afirma
ției lui N. S Hrușciov despre fap
tul că Germania Occidentală este 
condusă de o mină de militar iști. 
Din pricina caniculei suspomenitul 
redactor n-a văzut că „politica țării

doctorul lui „Manchester Guar
dian" din ale cărui afirmații reiese 
că cei ce se opun reunificării Ger
maniei sînt comuniștii. „Statul est- 
german se va menține pînă va fi 
asigurată instaurarea comunismu
lui in întreaga Germanie", spune 
ziarul. Din toată această* inspira
ție... caniculară, nu rămîne decit 
o singură afirmație scăpată fără 
voie: „statul est-german". Prin, 
urmare sînt două state și nu unul, 
cum afirmă cercurile politice apu
sene al căror viș e distrugerea 
R.D.G..

Caniculă ! Arde domn’le de pus
tiește mințile.

AL. G.

muncitori
uzină constructoare de vagoane 
de clasă, marfă și speciale.

După cum mi-a mărturisit tov. 
Povel Cimpoiaș secretarul comi
tetului U.T.M. cotitura în muncă 
au făcut-o după cel de-al doilea 
Congres al partidului.

— Am simțit și noi mari răs
punderi pe umerii noștri, a spus 
dînsul cind am citit în ziare ho- 
tărîrea Congresului ca . în al 
Il-lea cincinal producția de ma
terial rulant să fie dublată. In 
consecință noi am trecut la o 
muncă mai temeinică, înlăturln * 
superficialitatea și ocupîndu 
de problemele mai grele ale mun
cii in producție a tineretului.

Intr-adevăr, la fiecare șase 
luni fiecare organizație de secție 
U.T.M. analizează temeinic pro
blema muncii în producție a ute- 
miștilor și tinerilor in special pe 
lima sporirii prin toate mijloa
cele posibile a calificării lor pro
fesionale. Dacă este nevoie ase
menea adunări se organizează și 
mai des așa cum s-a intîmplat la 
secția sculărie sau la secția me
canică. A intrat în obișnuința u- 
temiștilor ca la fiecare adunare 
generală să dezbată și această 
problemă.

Mai mult încă, atunci cînd este 
nevoie se convoacă adunări gene
rale și sînt puși în discuție anu- 
miți tineri care dovedesc delă
sare în muncă. Așa au fost puși 
în discuție strungarii Cornel Su- 
ciu și chiar Alex. Nicoară care 
este membru al biroului organi
zației de secție U.T.M. pent’ 
faptul că au rebutat piese, că 
lucrat superficial sau nu și-au în
deplinit norma.

Pentru ridicarea nivelului teh- 
nico-economic al muncitorilor 
s-au ținut atît pe secții cit și la 
clubul uzinei conferințe, pe teme 
tehnice sau economice ca de pil- JX — 2 . cost. a

econo-

întreaga 
oamenii 

luptă

Populația
Varșoviei

Potrivit ultimelor statistici sosite 
din R. P. Polonă, la 31 iunie popu
lația Varșoviei număra 1.061.837 
locuitori, majoritatea acestora, a- 
dică 571.785, fiind femei. In pri- 

Prin mele șase luni ale anului curent 
au avut loc 5.542 căsătorii. In a- 
ceeași perioadă s-a înregistrat un 
număr record de nașteri —10.882. 
In aceeași perioadă 3.664 persoane 
au încetat din viață.

Intr-adevăr „popular
Vreți să știți cum este certificată 

în practică năstrușnica teorie >a 
„capitalismului popular" ?

Comparați datele de mai jos și 
veți vedea sub un anumit aspect 
raportul dintre veniturile capita
liștilor și cele ale poporului. Co- 
mentînd bilanțurile a 2.279 de so
cietăți britanice publicate în ulti
mele șapte luni, ziarul „Financial 
Times" subliniază că profiturile 
lor continuă să crească. Potrivit

ziarului profiturile acestor societăți 
se ridică la 2.047.217.000 lire ster
line față de 1.940.527.000 de lire 
sterline în exercițiul financiar tre
cut.

Totodată în Anglia continuă 
creșterea scumpetei. Conform da
telor revistei lunare de femei „La
bour Womer" editată de partidul 
laburist, din 1951 prețul alimente
lor, în special la carne, unt, zahăr, 
ceai și ulei au crescut cu 50 la
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Komics—Kultur

cinstiți 
împotriva celor 
ce încearcă să 
arunce omeni
rea intr-un bes
tial război ato
mic.

In fotografie: 
O demonstrație 
la Londra 

împotriva expe
riențelor cu ar
me. nucleare.

Se pare că în istoria literaturii 
germane cuvintele titanului de la 
Weimar: „Licht, mehr licht“ (lu
mină, mai multă lumină) au avut 
interpretări diferite. Mulți dintre 
propovăduitorii „culturii" din 
Germania occidentală spun că au 
drept lozincă această chemare.

Vreți să cunoașteți și realizările 
lor ?

Iată o ultimă știre sosită din 
Koln.

De la sfîrșitul anului 1949, 20 
de edituri au publicat un număr 
de 600.000.000 publicații obscene 
și comicsuri pentru tineret. Cifra 
bineînțeles poate fi cu mult mărită 
adăugind publicații importate din 
S.U.A.

Pașaportul ți petele 
de pe obraz

Recent, Viena a primit un oas
pete de care nu s-ar putea spune 
că i-a fost dor. E vorba de fostul 
cancelar Kurt Schuschnigg, care a 
servit Austria pe tavă lui Hitler 
Este prima vizită în propria-i țară 
după aproape douăzeci de ani, a- 

: dică de la isprava cu predarea 
Austriei în brațele hitlerismului. 
Poate că dl. ex-eancelar n-ar fi în
drăznit să intre în Viena nici după 
trei decenii, dacă în buzunar n-ar 
fi avut pașaportul de cetățean 
american.

De unde se vede odată în plus 
că cetățenia americană e suficientă 
ca să acopere petele de pe obra
zul fasciștilor.

STAS 3453 -0

dă pe tema prețului de 
productivității muncii, a 
miilor etc.

Participînd la acțiunileParticipînd la acțiunile de ri
dicare a nivelului de pregătire 
tehnico-economică tinerii 
avut putința să lucreze mai 
bine, să economisească ~.z 
tai, materii auxiliare, să desco
pere noi posibilități de economii.

au

me-

Ce poate fi mai convingător de
cît faptul că anul acesta pină la 
Festival, tinerii uzinei au făcut 
economii echivalente cu prețul de 
cost a patru vagoane de clasă 
de 77 de locuri depășintlu-și an
gajamentul cu mai bine de 
200.000 lei.

Pe linia dezvoltării acestor 
realizări, comitetul U.T.M. al u- 
zinei și în special resortul pro
ducției (responsabil inginer A- 

"lexandru Aromînesei) va trebui 
să dea în toate secțiile un carac
ter de masă acțiunilor întreprin
se, să organizeze cursuri de mi
nim tehnic în special acojo unde, 
se simte nevoie mai ’mare ca de 
pildă la vagonaj. Va trebui să in- 
tărească colaborarea cu A.S.lj- 
ul, în momentul de față destul 
de firșvă. tocmai pentru a inibu- 
năfăți munca de educație econo
mică, unde realizările sînt mai 
mici față de cele din munca de 
instruire tehnică. Tot în acest 
sens șă folosească mai mult in
ginerii tineri din uzină care pot 
da un ajutor de preț datorită 
pregătirii lor profesionale înalte.


