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Fabrica de piese de schimb C.F.R. „Gh. Apostol" Galați construită In anii regimului de demo
crație populară

A 10-a aniversare 
a independenței 

Indiei
Excelenței Sale

Domnului RAJENDRA PRASAD 
Președintele Republicii India 
Excelenței Sale

Domnului
JAWAHARLAL NEHRU 

Prim Ministru al Republicii 
India

New Delhi

DELEGAȚIA TINERETULUI DIN R.P.R. LA FESTIVAL
S-A ÎNAPOIAT ÎN CAPITALA

BUN SOSIT, TOVARĂȘI I

Duminică 
la Năvodari

Un nou succes al constructorilor 
hidrocentralei Sadu — V

Cu prilejul celei de-a X-a ani
versări a proclamării indepen
denței Indiei, vă rugăm să pri
miți din partea Prezidiului Âla- 
rii Adunări Naționale, a Guver
nului Republicii Populare Romî
ne și din partea noastră personal, 
cordiale felicitări și călduroase 
urări pentru continua înflorire a 
Republicii India, pentru fericirea 
și bunăstarea marelui popor in
dian prieten, pentru noi succese 
în eforturile sale nobile de a- 
părare a păcii în lume și de în
tărire a colaborării internațio
nale.

(De Ia corespondentul nostru)
Duminică dimineața, pe șantie

rul național al tineretului de la 
Năvodari o sărbătoare puțin obiș
nuită i-a strîns pe brigadieri la 
Teatrul de vară amenajat de ei.

Despre ce era vorba ? Brigadie
rul Constantin Nicolae care se 
întorsese dintr-o vizită făcută Ia 
Moscova avea să le împărtășească 
impresiile de la cel de al VI-lea 
Festival mondial al tineretului ? 
>e bună seamă ! Dar nu numai 
aceasta aștepta acolo mulțimea de 
brigadieri. La masa prezidiului re
prezentantul C.C. al U.T.M., toy. 
Cîrțînă avea sa vestească victoria 
pe care o obținuseră brigadierii 
de la Năvodari la sfîrșitul etapei 
de întrecere de pe trimestrul îl 
al anului 1957. Locul II pe țară 
nu-i puțin lucru. Cine nu s-a 
bucurat, cine n-a bătut din palme?

Tinerii distinși cu diploma de 
onoare nu sînt niște brigadieri 
oarecare. Gheorghe Lăduncă cu 
echipa sa, a turnat zile și nopți 
de-a rindul fără întrerupere u- 
neori, zeci de tone de beton la 
cejitraîa termică și la stația de 
coborire, iar brigadierii din echipa 
Iui Grigore "Ion au înălțat la* lo
tul nr.

N-a 
Andrei 
numai 
cat pe 
uriașa

In inima munților Sibiului, la o altitudine de peste 1.200 m., 
constructorii de pe șântierul hidrocentralei Sadu-V închină zilei de 
23 August un nou succes: montarea conductei care leagă rtul Sădurel 
cu tunelul de aducțiuhe al hidrocentralei Sadu-V. Se apropie de sfîr- 
șit construcția noului baraj pentru captarea- apelor acestui riu.

Pînă la 7 noiembrie toate lucrările vor fi terminate. Prin captarea 
apelor rîului Sădurel producția de energie a hidrocentralei Sadu-V 
va fi mărită cu 30 la sută. (Agerpres)

Produc rulmenți în contul zilei 
de 20 septembrie

Dr. PETRU GROZA 
Președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare 
Romîne

CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii 

Populare Romîne

in

1 zeci de metri de zidărie, 
fost cat uitării nici Ion 
brigadierul în vîrstă de 

17 ani, cel care s-a califi* 
șantier ca macaragiu. Cu 
sa macara care-1 întrece 

tn înălțime dc 37 ori și in greu- 
ite de 4.000 ori el a făcut ade

vărate minuni pe șantier.
Producția realizată pe trimes- 

trul II de către șantierul național 
al tineretului de la Năvodari este 
de 104.6 la sută, iar productivita
tea realizată se cifrează la 109,60 
la sută, s-au dat în folosință ur
mătoarele obiective: 16 camere
în blocurile de tineret, 2 locuințe 
cu 4 apartamente, 4 puncte sani
tare. S-au dat liber spre montare 
depozitul de piatră, subsecția de 
spălare, pavilionul principal, cen
trala termică etc. S-a accelerat 
ritmul lucrărilor la linia de acid 
sulfuric, centrala termică și sta
ția de coborire. Sarcina reducerii 
prețului de cost a fost realizată 
in procent de 14 la sută realizîn- 
du-se totodată o economie globa
lă de circa 2 milioane lei.

REȘIȚA 
în pragul

IAȘI (de la corespondentul 
nostru).

Sînt mulți utemiști la fabrica de 
rulmenți Bîrlad. De altfel mai 
mult de 90 la sută dintre sala- 
riațîi de aici, nu trec, în medie, 
vîrsta de 30 ani. E tînără fabrica, 
sînt tineri muncitorii săi. Cu toții 
muncesc cu spor pentru a întîmpi- 
na cu succese deosebite ziua elibe
rării țarii. Angajamentele au fost 
îndeplinite încă de pe acum aproa
pe în întregime.

Banda rulantă pentru extragerea 
rulmenților Ia presa de 800 tone 
funcționează de mai bine de o lună, 
în loc de 25 la sută cu cît se pre
văzuse că va spori productivitatea 
muncii, după intrarea în funcțiune 
a benzii ea a sporit cu 31 la sută. 
Spre a se obține rulmenți de o ca
litate superioară se prevăzuse ca în 
ziua de 22 august să se facă expe
rimentarea și probele de laborator 
ale realizării 
lectropoleire, 
lor manual, 
însă cu mult 
stabilit.

încă de 
pe porțile 
iasă masiv 
electropoleire. Prin punerea în 
funcțiune a turnătoriei de neferoa
se se prevăzuse o reducere a pre
țului de cost în valoare de 250.000 
lei. Pînă în prezent e întocmită 
situația contabilă numai pînă la 
1 iulie, economiile provenite de la 
turnătoria de 
la 110.000 lei.

Dacă tinerii 
întîmpină ziua 
asemenea succese remarcabile, nici 
conducerea fabricii nu se lasă; mai 
prejos în ce privește grija pe care 
o manifestă pentru condițiile de 
viață ale tinerilor muncitori și

î J • •

pentru petrecerea timpului lor 
liber. Așa după cum se angajase, 
conducerea fabricii a dat în folo
sință în cinstea zilei de 23 August 
un. nou bloc cu 
un cinematograf 
cu 500 locuri.

în cinstea 
pe baza creșterii 
muncii cîștigul mediu al muncito
rilor a crescut și el cu 11 la sută. 
Astăzi la Bîrlad se produc rul
menți în contul zilei de 20 sep
tembrie.

44 apartamente și 
în incinta fabricii

lui 23 August 
productivității

Deschiderea expoziției 
gazetelor de perete 
de satiră și umor

Miercuri seara s-a deschis
Capitală in sala „Centrocoop" din 
Calea Victoriei Expoziția pe țară 
a gazetelor de perete de satiră ți 
umor ți a suplimentelor satirice 
ale gazetelor de perete.

Deschizînd expoziția, tov. Aurel 
Baranga, redactor șef al revistei 
„Urzica"* a vorbit despre rolul 
criticii principiale în înlăturarea 
lipsurilor ți greutăților din mun
că.

Expoziția cuprinde un mare nu
măr din cele mai bune gazete de 
perete de satiră ți umor ți supli
mente satirice din întreaga țară- 

(Agerpres)

Aseară cu mult înainte de ora 
anunțată pentru sosirea trenului 
care avea să aducă în Capitala 
patriei noastre pe solii tineretu
lui nostru la Festivalul Mondial 
al Tineretului de la Moscova și la 
cea de-a II I-a ediție a Jocurilor 
sportive internaționale, peroa
nele gării Băneasa erau înțesate 
de lume. Veniseră mii de ti
neri din întreprinderile ți insti
tuțiile Capitalei., veniseră rudele, 
prietenii, cunoscuții multora din
tre delegații noștri la Festival.

In întâmpinarea celor două de
legații au sosit tovarășii P. Lupu, 
Paul Niculescu-Mizil și Ion Pas, 
membri ai C.C. al P.M.R., Ion 
Cîrcei, Al. Kopândi ți Petre 
Gheorghe, secretari ai C.C. al 
U.T.M., I. Vaida ți Marcel Vlaicu, 
vicepreședinți ai C.C.F.S., Vasila 
Bene, oameni ai artei și culturii.

...Ora 20 și 15 minute. Prima 
garnitură lunecă maiestuos de-a 
lungul peronului în sunetele im
nului FJH.T.D. și în aclamațiile 
entuziaste ale celor prezenți. Tre
nul încă nu oprise bine ți cei ve- 
niți să-i întâmpine pe festivalițli 
intraseră de-acum în vorbă cu ei 
căutindu-ți nerăbdători, plini da 
emoțiile revederii, prietenii, cu
noscuții, rudele. Atmosfera de en
tuziasm avea totuși ceva deosebit. 
Poate faptul că se întorceau suta 
de tineri care au petrecut mai 
bine de două săptămîni împreună 
cu solii tineretului din lumea în
treagă a imprimat revederii nota 
de entuziasm aidoma celui de la 
Festival.

încă de la sosirea pe teritoriul 
romînesc, delegația a trimis Co
mitetului Central al P.M.R. șl 
Consiliului de Miniștri al R.P.R. 
o telegramă în care se spune 
printre altele: „însuflețiți de un

înputernic sentiment patriotic șl locurile noastre de muncă, 
Internaționalist, tinerii din deie- uzine, pe ogoare, în școli și fa- 
gația Republicii Populare Rbmine cuități, să continuăm cu forțe in- 
și-au adus aportul lor la succesul zecite lupta noastră alături de 
celui de al VI-lea Festival, con- întregul popor, pentru întărirea 
tribuind la întărirea legăturilor 
de prietenie cu tineretul iubitor 
de pace din toate țările, ia întă
rirea păcii și colaborării între 
popoare.

Succesele obținute de delegația 
noastră la Festivalul de la Mos
cova sînt rezultatul educării șl 
creșterii tineretului nostru de 
către partid, a condițiilor mate
riale și culturale create tineretu
lui din țara noastră de către 
partid și guvern, condiții pentru 
care tineretul nostru este și va fl 
Întotdeauna profund recunoscă
tor. Ajunși pe pămintul scumpei 
noastre patrii ne angajăm ca la

și înflorirea patriei noastre, pen
tru cauza păcii și prieteniei între 
popoare1*.

tn numele Comitetului Central 
al. Uniunii Tineretului Muncitor, 
ți al tineretului patriei noastre 
delegații au fost salutați de tova
rășul Ion Cîrcci, secretar al C.C 
al U.T.M.

întregul tineret a urmărit cu 
viu interes desfășurarea zilnică 
a marii sărbători a tineretului 
lumii cit și participarea delega
ției noastre la toate manifestă-

S. STELIAN

(Continuare in pag, 4-a)

CRONICA 
DE CAMPANIE Pe ogoarele

rulmenților prin e- 
excluzîndu-se rodajul 
Aceasta s-a 
înainte de

jumătatea .

înfăptuit 
termenul

lui iulie, 
să

la
fabricii au început 
rulmenți realizați prin

neferoase se ridică

se țin de cuvînt și 
de 23 August cu

sărbătorii

r
Regiunea Oradea a rămas în urmă Ia treieriș. De ce ? O serie 

de răspunsuri la această întrebare au fost cuprinse în interviul a- 
cordat recent unui redactor al ziarului nostru de către tovarășul 
Tiberiu Braun, șeful secției agricole a regiunii. Multe alte lipsuri 
și cauze care au dus la această situație, au fost întîlnite însă pe 
teren. Deși ritmul treierișului s a înviorat în ultima vreme — gos
podăriile de stat chiar au terminat această muncă — trebuie spus 
că mai dăinuie încă unele anomalii care împiedică buna desfășu
rare a campaniei. In cele ce urmează vom relata cîteva din ele.

cit utemiștii. Și întovărășițil din 
comuna Groși au terminat treie- 
rișul, iar gospodăriile colective 
Petinu, Girișul, Olcea și altele 
din regiunea Oradea atinseseră 
între 80—90 la sută din plan 
pînă la 10 august.

Batoze la... odihnă

Exemplul fruntașilor 
trebuie urmat

Poposești cu trenul în Reșița. 
Orașul iți pare cunoscut, obișnuit- 
Bîrzava își poartă leneșă apele 
tulburi, in lunca Ppmostului. Un 
camion a oprit la intrarea unui 
bloc. Se descarcă bagaje. O ima
gine de acum cunoscută, frecven
tă: un muncitor se mută în apar
tament nou. Fiindcă în luncă, a- 
cesta este un eveniment cotidian. 
Pleci mai departe spre centrul 
orașului-uzină, lmaginile-ți par 
cunoscute — zeci de coșuri înalte, 
țesînd o pînză fumurie peste ce
rul sidefiu. Curiozitatea te în
deamnă să, le numeri pe cele care 
fumegă. îți ies mai multe cu două 
la număr. Sînt cele noi de lâ cup
toarele adinei ale laminoarelor. 
Te bucuri /pa orice cetățean cinstit 
cînd mai vede ceva nou, iar dacă 
ești gazetar îți însemni în carnet 
să poți povesti și altora — citi
torilor. Priveam visător coșurile 
ți deodată am tresărit. An auzit 
un glas armntat parcă al unei co
pile, în pilnia difuzorului, prinsă 
în vîrful stâlpului din fața mea ’■ 
— Și acum, transmitem un 
gram de eîntece in 
ților.

Și a început un 
îndrăcite, .de hore, 
și polci, care erau

pro-
cinstea Jrunta-

lanț de sîrbe 
de ceardațltri 
in *tare să te 

pironească locului chiar de înce
pea o pipăie torențială Din ci nd 
în cînd, glasul argintat sublima' 
în cîteva cuvinte cui sini închina
te cintecele și pentru ce anume.

... — Constructorilor de la hala 
veche de mașini care și-au înde
plinit angajamentul luat în cin
stea aniversării eliberării patriei

noastre. Mi-a venit atunci în min
te figura tânărului Francisc Koch, 
țeful echipei montatori. 11 ve
deam mai întâi întunecat la față, 
îngîndurat tare cînd i-a ajuns l-a 
urechi vestea că rotorul va mai 
întârzia 5—6 zile.

— Cum, ei să stea cu brațele 
încrucișate la ștandul de probă, 
în fața turbinei ? Nu asta nu se 
poate. Chibzui aidoma unui țahist, 
toate variantele posibile, ți în 
cele din urmă spuse :

— Noi să ajutăm la îmbrăcă
mintea turbinei dar cu mare a- 
tenție.

— Cum, înainte de probă ? — 
au spus cîteva voci. Totuși ingi
nerul a aprobat, dar Koch se sim
țea tot mai emoționat. înțelegea 
răspunderea unei asemenea în
drăzneli. Și-a strunit toți ortacii 
din echipă și a lucrat cu atenția 
ți precizia chirurgului, cu perse
verența, cu dragostea pe care nu
mai împlinirea unui țel nobil, 
măreț, ți-o poate da. La început 
de august, într-o clipă, inima sa 
— ca " ~ '-----— *"•
Păun, 
Adam 
purice

Tn comuna Gepiu situația treie- 
rișului e satisfăcătoare. Cele 4 
batoze treieră din plin. Gospo
dăria colectivă „Olga Bancic* s-a 
situat în frunte. Acest lucru se 
datorește și muncii tinerilor din 
comuna, care în frunte cu secre
tarul U.T.M., Alexandru Hălămă- 
geanu, au luat în primire aria 
numărul 1. Pînă la data de 10 
august au treierat 68.700 kg. 
grîu, adică 80 la sută din totalul 
stogurilor. Schimbul în care lu
crează utemiștii Ion și Gheorghe 
Petrișor, doi frați destoinici, a 
treierat orzul de pe 11,25 hectare 
într-o singură zi. Recolta ? 23.718

kg. Poate în momentul de față 
colectiviștii din Gepiu vor fi ter
minat deja treieratul griului de 
pe cele 37 de hectare, dacă ținem 
seama că în cîteva zile la rînd 
ei au depășit norma cu cîte 
2.500—3.000 kg. Cei din sectorul 
individual au muncit și ei cu 
£por și pînă la 10 august au tre
ierat 60 la sută din păioase.

Iată, așa dar, că buna organi
zare a muncii își spune cuvîntul, 
acolo unde oamenii sînt harnici. 
Și în satul Copăceni, raionul 
Beiuș, treierișul s-a terminat încă 
de la 7 august. Intovărășiții de 
aci au fost primii. Ei au obținut 
în medie 2.864 kg. grîu la hectar. 
Sfatul popular a adus mulțumiri 
organizației U.T.M. drn întovără
șire pentru felul în care au muni

Nu, nu e permis, tovarășe loan 
Hoza, ca dumneata, președintele 
sfatului popular Ciumeghiu, să 
trimiți două batoze la odihnă în 
plină campanie. Două zile, în plin 
august, au stat Ia umbra stogu
rilor de grîu cele două batoze tri
mise de la G.A.S. Salonta în aju
torul comunei. Și în acest timp 
dumneata ai stat cu mîinile în
crucișate în birou și 
cărit:

— N-am ce face cu 
menii nu vor să iasă 
Să le ia de-aicl 1

Au venit tinerii batozari loan 
Keneiz și Szabo Ladislau să vă 
ajute pe dumneata și pe Iosif 
Crețu, secretarul organizației 
U.T.M., să mobilizați cetățenii 
vîrstnici și tineri la treieriș, dar., 
ați decretat:

— Să plece batozele în altă 
parte I

te-ai văi-

ele! Oa
la treieriș.

NICOLAE BARBU

Petcu 
Blaj 

cit un 
probei

In clipele de răgaz, colectiviștii din G.A.C. „I Mai" din comuna Otopeni, raionul „I. V. Stalin" 
ascultă la arie pe bibliotecara Gheorghe Dumitra, care le citește dintr-o broșură.

și a tovarășilor .ui 
Adalbert Szilasy, 

— care se strinsese 
înainte de începerea

C. BUCUR 
corespondentul ..Scintell 

tineretului" pentru regiunea 
Timișoara

A 12-a aniversare 
a eliberării Coreei

★

Tovarășului K1M DU BON 
Președintele Prezidiului Adunării 
Populare Supreme a Republicii 
Populare Democrate Coreene 
Tovarășului K1M IR SEN 

Președintele Cabinetului de Mi
niștri al Republicii Populare 

Democrate Coreene și președin* 
tele Comitetului Central al Par

tidului Muncii din Coreea 
Phenian

Cu ocazia celei de-a Xll-a ani
versări a eliberării Coreei de căJ 
tre Armata Sovietică, sărbătoa
rea națională a poporului co-' 
reean, vă rugăm să primiți din 
partea Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, a Guvernului Republi
cii Populare Romîne, a Comitetu
lui Central al Partidului Munci
toresc Romîn și a întregului po- 
por romîn un călduros salut fră
țesc și cele mai sincere felicitări.

Oamenii muncii din Republica 
Populară Romînă se bucură din 
toată jnimia de marile realizări 
obținute de poporul coreean prie
ten în intensa sa activitate pen-’ 
tru refacerea și dezvoltarea eco
nomiei și culturii naționale și 
sprijină lupta sa nobilă pentru 
unificarea pașnică, pe baze de
mocratice a Coreei, în conformi-' 
late cu voința întregului popor 
coreean.

Urăm poporului coreean și dv„ 
dragi tovarăși, noi și tot mai 
mari succese în măreața operă 
de construire a socialismului în 
patria dv. și de înfăptuire a uni
tății sale naționale, spre binele 
și progresul poporului coreean, 
spre întărirea păcii în lume.

dr. PETRU GROZA 
Președintele Prezidiului 

Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare 

Romîne
CHIVU STOICA 

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii 

Populare Romine 
GHEORGHE GHEORGH1U-DEJ 

Prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresa 

Romîn

l

Aspect de la sosirea delegației

Tovarășului NAM IR 
Ministrul Afacerilor Externe 

al Republicii Populare Demoi 
erate Coreene

Phenian
Cu ocazia celei de-a Xll-a anii 

versări a eliberării Coreei de că-« 
tre Armata Sovietică, vă rog să 
primiți călduroase felicitări șî 
sincere urări de prosperitate a 
patriei dvs. șî de victorii în lup
ta pașnică a poporujui coreean 
pentru unitatea sa națională, 
pentru pace și colaborare între 
popoare.

ION GHEORGHE MAURER 
Ministrul Afacerilor Externe 

al Republicii Populare 
Romîne

Primirea de către 
tovarășul CHIVU STOICA 

a ambasadorului 
Republicii Populare 
Democrate Coreene
Miercuri, 14 august, președintele 

Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Romîne, tovarășul 
Chivu Stoica, l-a primit în au
diență pe noul ambasador al Re
publicii Populare Democrate Coi 
reene Ia București, Kim Ben Dik< 

(Agerpres)

, In raionul Vid* ForiDaliSID ȘÎ deUSd^

ia|â de răspândirea târlii
Dacă treci pe la bibliotecile 

sătești din raionul Videle și în
trebi care este situația concursu
lui „Iubiți cartea" obții, in gene
ral, un răspuns stereotip, de au- 
tomulțumlre : „Merge, tovarășe..■ 
Avem inscrișl, ținem discuții fi
nale" etc.

Să vedem Insă cum merge, 
cum se desfășoară de fapt acest 
concurs menit să determine mase 
tot mai mari de tineri să-și facă 
din cărți prieteni și sfătuitori. 
Este adevărat că la Videle, de 
pildă, unde in urmă cu două luni 
nu exista nici un purtător al in
signei „Prieten al cărții", în iu
nie și iulie s-au perindat prin 
fața comisiei concursului, pentru 
obținerea insignei, 26 de partlci- 
panți, urmînd ca într-un timp 
relativ scurt să se prezinte la 
discuțiile finale alți 7 cititori. 
Munca cu cartea la biblioteca 
raională a Început în ultima vre
me să se îmbunătățească. ȚI- 
nînd seama însă de numărul ti
nerilor și al cetățenilor din loca
litate și satele aparținătoare, a- 
tît participanții la concursul 
„Iubiți cartea" cit și cititorii per
manent! ai bibliotecii sint încă 
puțini. Nu toți cititorii inscriși 
pînă la această dată la biblio
tecă citesc cu regularitate, 
numărul acestora este mic, 
portat la cele peste 18.C00 
exemplare de care dispune 
blioteca in momentul de 
(sînt incă sute și sute de volu
me în bibliotecă, intacte). Tre
buie deci ca biblioteca să mar
cheze o creștere atit în privința 
numărului cititorilor cît și — 
mai ales — in privința muncii 
de îndrumare a cititorilor, de o- 
rientare a lor spre lecturi care 
le sînt accesibile și utile toto
dată in munca și viața de fie
care zi.

Despre tovarășa Elena Dobre. 
bibliotecara-șef, nu s-ar putea 
spune că nu se străduiește să 
obțină rezultate în activitatea el. 
Rău este că ea se mărginește de

multe ori să considere munca 
cu cartea ca o treabă adminis
trativă (vine cititorul, ia cartea, 
il înregistrează și gata !), în loc 
să se considere activist cultural, 
propagandist neobosit în munca 
de răspîndire a cărții. Slaba pro
pagandă în jurul cărții, însuti* 
ciența ei popularizare denotă 
tocmai faptul că bibliotecarele 
se rezumă la această muncă ad
ministrativă. Ce metode de popu
larizare a cărților noi apărute 
se folosesc la bibliotecă ? Exclu
siv numai recenziile și acestea 
destul de rar organizate. Deși ar 
putea fi antrenați cititorii, pro
fesorii și învățătorii, de regulă, 
munca de recenzent o îndepli
nesc, cu rîndul, cele 3 bibliote
care — fiecare avînd sarcină să 
pregătească periodic recenzia 
unei cărți. Aceasta n-ar consti
tui încă un rău așa de mare 
dacă aceste recenzii nu s-ar re
zuma de multe ori la lectura 
prefețelor. Tovarășa bibliolecară- 
șef, de pildă, deși ar putea 
pară^ curios, e rămasă tare 
urmă cu... cititul. De foarte mul
tă vreme ea n-a mai citit o carte, 
în afară doar de recenziile ori 
prefețele unor cărți. Or, fără a 
citi ea în primul rind, nici vor
bă nu poate fi de îndrumarea

să 
în

iar r-—r ■ - — —________
ra- lecturii cititorilor. De aceea i se 
de 
bi

fați

și întîmplă deseori să facă con
fuzii între un autor și altul sau 
pur și simplu să ridice din umeri 
a neputință cînd 
mai curios îi cere 
pra unei cărți pe 
s-o citească.

O altă problemă 
a relațiilor dintre 
secțiunea de învățământ și cul
tură a Sfatului popular raional. 
Concret, este vorba de lipsa de 
sprijin a bibliotecii. A trecut a- 
tîta timp de la începutul anului 
dar biblioteca n-a obținut încă 
partea ce-i revine din fondul 
secțiunii, pentru procurarea de 
cărți noi. Iar regionala C.L.D.C. 
n-a trimis nici acum broșurile

vreun cititor 
părerea asu- 

care ar vrea

este și aceea 
bibliotecă și

agrozootehnice solicitate, de care 
biblioteca duce lipsă șl pe caro 
țăranii muncitori le caută me
reu. Și pentru că e vorba de re
gionala C.L.D.C. trebuie spus că 
această instituție nu repartizea
ză in mod judicios și rațional 
materialul bibliografic prevăzut 
in regulamentul pentru concursul 
„Iubiți cartea": la biblioteca din 
Videle, „Mitrea Cocor" de Sado- 
veanu nu există, iar din ceilalți 
autori există doar un număr re
dus de exemplare; sau la bi
blioteca sătească din Blejești. în 
afară de „Mitrea Cocor" lipsesc 
„Poezii" de Eminescu, „Versuri 
alese" de lozset Afilia și alte 
cărți din bibliografia obligatorie 
a concursului „Iubiți cartea".

Nici la Siliștea nu există cărți 
suficiente. Șî cu toate acestea, 
discuțiile finale s-au purtat, co- 
misiile concursului, indulgente, 
s-au mulțumit a înlocui cărțile 
respective, a le discuta după re
cenzii, ori pur și simplu a le 
omite. De ce ? Cu aceasta facem 
un serviciu cititorilor ? Oare 
scopul acestui concurs este doar 
objinerea unei insigne sau acela 
de a-i înzestra pe cititori cu bo
gate cunoștințe, cu cit mai mul
te învățăminte de Pe urma lec
turii cărților respective ?

După mai bine de doi ani de 
zile de la inițierea concursu ui 
„Iubiți cartea", numărul partici- 
panțiior la concurs, în acest ra
ion este destul de redus, iar 
preocuparea comisiilor concursu
lui pentru îndrumarea lecturii 
participanților e nesatisfăcătoare, 
vădind in activitatea lor o ne- 
permisă lipsă de răspundere șl 
formalism.

Și pentru că e vorba de _
concurs destinat în deosebi tine
retului. trebuie spus că nici Co
mitetul raional U.T.M.-Videle și 
nici organizațiile U.T.M. din ra
ion n-au realizat decît extrem de 
puțin pentru a face ca masele 
de tineri să devină intr-adevăr 
prieteni ai cărții.

I. MIHUȚ

un



momente din activitatea de vara
| a studenților craioveni

Culoarele institutului de a- 
parate electrice și meca
nizare sînt complect goale. 

Un portar copleșit de căldură, 
o secretară binevoitoare dar ne
informată, cîțiva absolvenți de 
liceu interesați să afle cînd și 
cum se vor da examenele de ad
mitere, toți la un loc inutili pen
tru un gazetar, care vrea să 
scrie despre activitatea de vară 
a studenților. Pînă la urmă aflu 
că studenții institutului și-au ter
minat stagiul de practică și sînt 
plecați de cîteva zile în regiune 
să ajute Ia strîngerea recoltei. 
Mă.bucur pentru felul interesant 
în care-și petrec timpul și mă 
îndrept spre fabrica „Electjopu- 
tere“.

Preocupare...

Directorul tehnic al uzinei 
amină pentru clteva clipe 
o ședință pentru a-mi da lă. 

muriri. Desigur, in uzină au făcut 
stagiul de practică numeroși stu- 
denți din Craiova, București, Ti
mișoara, din Orașul Stalin. Con
ducerea uzinei s-a străduit să le

Viitorii ingineri mineri
Cred că printre problemele cele 

mai importante ale zilelor de 
vară pentru minerii Văii Jiului este 
Srimirea oaspeților. Nu orice fel 

e oaspeți, care vin și stau o zi — 
două și apoi pleacă. Cei de care 
vreau să vă vorbesc stau cîte o 
lună de zile — unii chiar și mai 
mult alături de mineri, în abataje, 
sau Iucrînd in atelierele de repa
rare a utilajului minier. Sint stu
denții Institutelor de mine, care în 
timpul verii își fac stagiul de prac
tică.

în abataj
cum se înaintează în steril ori în 
cărbune, știu să facă armarea sau 
să instaleze șinele de oțel pentru 
vagoneii. Sînt lucruri învățate în 
prima lor practică de mină.

Ba, văzindu i cu tragere de ini
mă, șefi de echipe ca Haidu Ladis- 
lau, Toth loan. Ion Kadar și alții, 
pe lingă care au lucrat studenții, 
le-au dat și pichamerele în mîini. 
Tărăpoancă Vladimir, Urdaru Ni
colae, Fodor Dumitru și alții au 
reușit să-l și stăpînească de nenu
mărate ori, împlîntîndu-1 în piep
tul negru al stratului de cărbune. 
Și cum să nu te mîndrești cu ase
menea fapte ?!

____ _ allllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllim 
faptele* care de- f 4 D ¥ 
montrează a- V A H l E 1

DE PRACTICI
sau încheierea u- s||ffl||||||||||M

nian și alții care, în loc să intre 
în fiecare zi în sut. erau găsiți u- 
neori pe ia cămin jucînd cărți.

Și pentru că e vorba de ..excep
ții4* de Ia regula generală trebuie să 
pomenim ceva și despre cci 7 stu
denți din anul IV al secției electro
mecanică minieră care au făcut 
practică la Uzina de Reparare a 
Utilajului Minier din Petroșani. 
Despre ei se vorbea prin uzină că 
erau văzuți pretutindeni și nicăieri 
în același timp. Și asta pentru că 
erau tare plimbăreți. Le plăcea să 
treacă din secție în secție neținînd 
seama de repartizările făcute.

Astfel, într-una din zile ei au fost 
repartizați să studieze procesul teh
nologic la secțiile „pompe și va- 
goneți** și peste 2 ore de la înce
perea lucrului, mergînd să vadă 
,.ce mai fac băieții** inginerul Saly- 
moș n-a mai găsit pe niciunul. O | 
șterseseră cu toții pe tăcute iar a ! 
doua zi s-au prezentat cerînd să I 
fie repartizați la secția de reparații 
mecanice. Și aici, după două ore | 
mai rămăseseră doar doi studenți.

Nici cînd a fost vorba de caietele 
de practică nu s-au lăsat mai pre
jos. Deși trebuiau să Ie complec- 
teze zilnic, ei au socotit că este 
mai... comod să Ie scrie în ultima 
zi de practică. Din această cauză 
au prezentat caiete slab întocmite 
și sub nivelul cunoștințelor unui 
student al anului IV.

ION FLORESCU

★
O vizită la Petroșani ne-a adus 

convingerea că practica de vară 
a siudenților a stat încă cu mult 
înainte de terminarea anului uni
versitar în centrul preocupărilor 
conducerii Institutului de mine 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej“ din 
localitate. Rezu
mate pe scurt, 11

mîndrești cu ase-

nor contracte cu ....................
întreprinderile miniere ; întocmirea 
listelor de studenți pe grupe și serii 
și repartizarea lor în locurile de 
muncă. Dar legătura între Institut 
și întreprinderi nu s-a rezumat nu
mai la atît, ci în tot decursul pe
rioadei de practică, un număr de 
25 de cadre didactice au urmărit 
cum se efectuează practica. Astfel, 
a fost posibilă sezisarea din vreme a 
institutului că unele întreprinderi 
ca Uzina de Reparare a Utilajului 
Minier din Petroșani (U.R.U.M.P.) 
și întreprinderea minieră Lypeni 
n au asigurat o masă substanțială 
și calitativă pe măsura sumelor alo
cate de institut pentru hrana stu
denților.

Pentru îndrumarea la locurile de 
muncă a studenților practicanți, 
întreprinderile au desemnat pe 
cei mai buni specialiști — maiștri 
sau ingineri. In legătură cu aceasta 
sînt edificatoare relatările tovară
șului inginer Gurca Alexandru de 
Ia mina Petrila.

— îndrumarea practicanților a 
fost încredințată fiecărui șef de 
sector, maistru, sau șef de grupă pe 
lîngă care au fost repartizați să 
lucreze.

Studenții Institutului de mine din 
Petroșani s au străduit să învețe 
cît mai multe lucruri în fiecare loc 
de muncă prin care au trecut în 
zilele practicii. Pentru cei din 
anul I mina era aproape necunos
cută. Acum, însă, știu cu toții, prac
tic, cum se lucrează în abataj sau

Dar, o I de 
n-ar fi fost și a- 
cest „dar“, n-am 
fi pomenit aici 
și despre altfel 
de studenți ca 
Urinici Victor, 
Buznaru Justi-

creeze condiții pentru a învăța 
cît mai multe. Au venit însă 
prea mulți deodată, acestora li 
s-au adăugat și elevii unei școli 
profesionale venifi tot pentru 
practică, încît la un moment dat 
numărul lor reprezenta aproape 
jumătate din totalul muncitorilor 
uzinei. Bineînțeles, în asemenea 
condiții e mai greu să exerciți 
un control riguros asupra felului 
cum se desfășoară practica.

Ca o ilustrare a felului cum 
conducerea uzinei s-a preocupat 
de practica studenților, directorul 
tehnic mă invită să stau de 
vorbă cu cîțiva studenți bucu- 
■eștenl.

Intîlnesc cinci studenți într-o 
hală a uzinei. Toți sînt absol
venți ai anului III de la Facul
tatea de electrotehnică a Institu
tului politehnic din București, 
îmi mărturisesc că au primit un 
ajutor substanțial tn toate sec
țiile prin care au trecut. Ceea ce 
îi bucură cel mai mult e faptul 
că au fost puși să lucreze cot 
la cot cu muncitorii secțiilor res
pective la cele mai diverse ope
rații. Astfel, rînd pe rînd au fă
cut probe de laborator, au bătut 
nituri, au ajutat la bobinarea 
aparatelor electrice. Bașcoianu 
Dorin are și dovada palpabilă a 
muncii prestate la baterea nitu
rilor : un deget lovit. Nu se plîn- 
ge. Oricum, nu-i strică această 
mică experiență.

In gospodăriile 
agricole din regiune

La Institutul agronomic l-am 
întîlnit pe lectorul Marius 
Popescu de la catedra de 

pomicultură. .Intrucît vara a- 
ceasta el a răspuns de practica 
studenților din anul IV mi-a dat 
cîteva informații prețioase cu pri
vire la acest subiect.

Tuță Victor a făcut practica la 
G.A.S.-Sadova. Gospodăria se
află așezată într-o regiune nisi
poasă, întinsă de-a lungul Dună
rii. Sărăcia solului a atras aten
ția cercetătorilor Institutului care 
și-au propus — in colaborare cu 
conducerea gospodăriei — ferti
lizarea nisipurilor. In acest scop 
s-a creat în urmă cu un an o 
parcelă experimentală de 20 ha 
pe care au fost plantate diferite 
soiuri de cereale urmărindu-se 
comportarea lor în condițiile cli
mei și terenului respectiv. Patru 
ha. din această parcelă au fost 
repartizate tatonărilor pomicole. 
S-au plantat cireși, pruni, mig
dali. meri, peri, vișini, nuci. După 
ce li s-au creai condiții egale de 
creștere a urmat așteptarea.

Tuță a stat cîteva luni în acea
stă gospodărie urmărind dezvol
tarea pomilor fructiferi, efectuînd 
lucrări de curățire, tăiere, de a- 
menajare. Totodată, în urma in
dicațiilor primite din partea ca
tedrei, Tuță a întreprins o călă
torie de studii prin satele raio
nului Gura Jiului, urmărind com
portarea diferiților pomi fructi
feri, plantați prin curțile oame
nilor sau pe marginea șoselelor. 
Observațiile le-a înscris intr-o 
monografie cuprinzătoare, indi- 
cînd și concluzii teoretice a căror 
justețe și-a găsit exprimarea în 
primele rezultate obținute pe par
cela pomicolă experimentală : ni
sipurile care se întind de-a lun
gul Dunării favorizează cultiva
rea caisului, prunului, vișinului, 
părului, nucului și piersicului. Ca 
urmare a confruntării concluzii
lor teoretice și practice, în toam
nă parcela va fi mărită la 8 hec
tare și va fi cultivată cu caiși și 
pruni.

Tovarășul Popescu mi a vorbit 
șl despre un alt student, Strbu 
tmanoil, de asemenea, în anul IV.

In cadrul cercului științific 
studențesc, Sîrbu Emanoil a stu
diat problema aclimatizării smo
chinului în regiune Concluziile 
nu erau lipsite de interes, numai 
că se bazau in mică măsură pe 
date practice. De aceea vara a- 
ceasta studentul și-a făcut sta
giul de practică la G.A.S. Iancu 
Jianu unde există o parcelă ex
perimentală de jumătate de hec
tar. In această perioadă el a con
dus lucrările de tăiere, tratamen
te, complectarea golurilor, îmbo- 
gățindu-și ideile teoretice prin 
observații zilnice, cum s-ar 
spune, la fața locului. Reîntors 
la Craiova, el a expus în lucrarea 
de diplomă concluziile, valorifi
cate de data asta cu experiența 
practică: printr-o tăiere mixtă cu 
cepi de înlocuire și brațe de rod 
complectată cu un sistem sigur de 
protejare în timpul iernii, se 
poate obține cel puțin o recoltă 
de smochine pe an. Lucrarea fi- 
indu-i apreciată, studentul a fost 
repartizat ca inginer in această 
gospodărie pentru 
concluziile.

Am întîlnit în 
studenți care 
nat de acum

Cum vor fi organizate concursurile

Majoritatea studenților cart frecventează baza sportivă Lacul Tel, preferă • plimbare cu yola 
Foto: I. CSIKOȘ

GHICIȚI

de externat și internat în medicină?
Ne răspunde prof. dr. I. M. IVAN 

decanul Facultății de Medicină-Bucurețtl

O recentă hotărîre a Ministerului Sănătății și Prevederilor So
ciale a produs o deosebită bucurie studenților mediciniști. Pe 
baza directivelor cuprinse în Hotărîrea Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn p a Consiliului de Miniștri al 
R.P.R. în vederea unei cit mai temeinice pregătiri a studenților 
institutelor medico-farmaceutice se reînființează prin concurs 

externatul și internatul în medicină. Dorind a împărtăși studenți
lor mediciniști cîteva din obiectivele acestui concurs ne-am adre- 

" i.-... Medicină dinsat prof. dr. l.M. Ivan, decanul Facultății 
București.

ocootMooooooooaooooooooo 1»00000000008000000000?0

EVRICA!

a-și realiza

Craiova și 
și-au termi- 
stagiul de 

practică. Pentru aceștia, porțile 
unei clădiri elegante de pe strada 
Severinului sînt deschise cîteva 
ore pe zi. La Casa de Cultură a 
studenților se joacă șah, tenis de 
masă, remi, iar de două ori pe 
săptămînă se dansează...

I. DELEANU

ex- 
valo- 

teore- 
pentru

„De la început trebuie să spun 
— ne.a declarat prof. Ivan — 
că m-a bucurat deosebit de mult 
reînființarea internatului și 
ternatului care reprezintă 
roase forme de pregătire 
tică și mai ales practică 
studenții mediciniști.

Cu siguranță că un absolvent 
al facultății care a trecut in anii 
de studiu prin externat și in
ternat va avea o pregătire pro
fesională și socială superioară 
celorlalți studenți.

Să vă spun acum cîteva 
cruri în legătură cu condițiile 
concurs. Numărul posturilor 
externi și interni în medicină
va fixa in curind de către minis-

lu
de 
de
se

O parte dm studenții Facultății de mecanică de la Institutul Politehnic din București își efec
tuează practica de vară 1. uzina ,,Tudor Vladlmlrescu". In fotografie : cîțiva studenți ai anului III 
ascultindu-1 pe maistrul Nicolae Popa, care le explică procesul de prelucrare a fuzetei de remorcă

î w-i* ■ 1
1

fiecare centru univer-ter pentru 
sitar.

La concursul de externat în 
medicină se pot prezenta studen
ții începind de la absolvenții a- 
nului III medicină generală și 
pediatrie.

La concursul de internat în 
medicină se pot prezenta studen
ții care și-au terminat stagiul de 
externat.

Externatul va avea o durată de
2 ani. Externii cu concurs vor 
face 4 stagii a cîte 6 luni In 
servicii de specialitate la ale
gere în ordinea clasificațlei.

Internatul va avea o durată de
3 ani și se vor face 6 stagii a 
cîte 6 luni flecare In servicii di
ferite la alegere, în ordinea da- 
slficației.

Probele pentru aceste con
cursuri sint următoarele;
I. CONCURSUL DE EXTERNAT

1) Proba scrisă de anatomie 
(durata 3 ore) cu notarea pină 
la 20 puncte.

2) Proba scrisă de propedeuti
că medico-chirurgicală (durata 3 
ore) cu notarea pînă la 20 
puncte.

3) Proba de activitate profesio
nală și socială — notarea 
la 20 puncte.

Sînt declarați reușiți la 
curs in ordinea clasificațlei , 
limita locurilor, media minimă 
fiind 15.
II. CONCURSUL DE INTERNAT

1) Proba scrisă din anatomie 
și fiziologie (durata 4 
rea pînă la 20 puncte 
biect din anatomie și 
fiziologie.

2) Proba scrisă din 
internă și chirurgicală (durata
4 ore) cu două subiecte: undi 
din medicină internă și unul din 
chirurgie — notarea pină la 20 
puncte.

3) O probă practică — notarea 
pină la 20 puncte.

pînă

con
ți in

ore) nota- 
cu un su- 
unul din

patologia

t Nu țtiu dacă Arhimede, ce- 
J lebrul fizician din Siracuza, 
I văzindu-și numele pe coperta 
I unei reviste de matematică fi 
l fizică, ar mai striga din nou: 
♦ „Evrica", așa cum a excla- 
T mat cu mai bine de 2.000 de 
r ani tn urmă etnd a descope- 
I rit celebrul principiu al scu- 
I fundării corpurilor intr-un li- 
i chid. In schimb, știm cu si- 

guranfă că „Arhimede" — un 
Arhimede mult mai ttnăr, nu
mai cu vreo două luni de 
existentă — a luat flintă, că 
este titlul unei publicații stu- 
denfefll de matematică și fi
zică și că el s-a născut din 
inițiativa Consiliului Uniunii 
Asociațiilor Studenților din U- 
niversttatea „C. I. Parhon",

Primul număr, bogat tn 
continui cu multe probleme in-

teresante, cu o participare ma- • 
sivă din partea colaboratorilor, 1 
apărut in condiții grafice bune, ' 
ne îndreptățește să precizăm ; 
un viitor frumos proaspetei ' 
publicații științifice care vine , 
să umple-.un gol în activitatea < 
studenților matematicieni și 
fizicieni din București. Ea se ■ 
bucură de altfel de sprijinul ] 
larg al Societății pentru Ma- < 
tematică și Fizică. <

Se pare că noul „Arhimede" < 
a și descoperit un nou princl- < 
piu. Dacă nu la fel de celebru 1 
ca al ilustrului înaintaș, In ' 
orice caz foarte important. , 
Vreți să-l cunoașteți 2 El sună , 
astfel : „Fiecare student din -
facultate, un colaborator al • 
revistei". *

Evrica! Asta șl trebuia. '
L B.

4) O probă de activitate pro
fesională și socială (notarea pină 
la 20 puncte).

Media probelor scrise sub nota 
16 este eliminatorie. Sint decla
rați reușiți la concurs in ordinea 
clasificării șl in limita locurilor, 
media minimă fiind 15.

In mod excepțional, in toamna 
anului 1957, se pot prezenta la 
Internat, fără stagiul de externat 
absolvenții anului IV și V (în
scriși In anul V și VI pe anul 
1957—1958.)

Aș vrea să mai arăt că Inter
natul și externatul reprezintă o 
cale deosebită pentru pregătirea 
teoretică și mai ales practică a 
studenților in invățămintul cli
nic, in legarea teoriei de prac
tică, in formarea unei stricte dis
cipline in munca de spital, In 
orientarea studenților spre o a- 
numită specializare pe care do
resc să o urmeze.

Vreau de asemenea să subli
niez faptul că criteriile de admi
tere sint toarte bine întocmite și 
ele vor prezenta o selecționare 
obiectivă a celor mal buni stu
denți.

Pentru noi, profesorii, aceste 
concursuri care se vor ține in 
curind vor fi de asemenea un 
prilej, de a verifica capacitatea 
studenților de a acumula cunoș
tințe medicale șl felul cum ei 
și-au însușit pină tn prezent ști
ința și pot chiar spune „arta** 
medicală.

In sfirșit, dacă imi permiteți, 
aș vrea să transmit prin Inter
mediul ziarului, studenților medi- 
ciniști care se vor prezenta la 
concurs șl tuturor celorlalți stu
denți multe succese in pregătirea 
lor pentru a deveni medici de 
frunte ai țării noastre, apărători 
prieepuțl ai sănătății poporului.

vă rog! 5
încet, încet, liniștea pune J 

stă pi ni re pe cei prezenți în 9 
sala. J

Be aud primele acorduri alei 
unei melodii din ce in ce mai C 
tumultoase ce-ți amintește def 
apele unei mări stlrnite u'eS 
uragan... Te simți cuprins deS 
emoție. Parcă te afli pe unaB 
din acele culmi, in care melo- ? 
ăia atinge punctul cel mai 0 
sensibil și te fură, te cuce- c 
rește fără să i te poți țmpo- S 
trivi. Te întrebi: „Unde, cînd, 9 
am mai auzit melodia asta...? 
Ah da... e Ceaicovski... Nu, 
nu, e Glinka..." I

Dar melodia următoare ? E 
săltăreață, vioaie și purcă 
te-ar cuprinde trăgindu-te de 1 
mină, tot fără să i te împotri- ' 
vești, în vîrtejul unui vals de... 
Dar mai bine gindește-le. A- , 
mintește-ți cine este compo
zitorul. Nu, nu e Dunaevski 
și nici Strauss... 1

Din ce operetă e aria aceasta?
Uf, cîte întrebări. Dar stai! 

la cîte poți răspunde ? Ai recu
noscut toate melodiile ? Foarte i 
bine. Răspunde... Și pentru fie
care răspuns vei primi atitea 
și atitea puncte ca la „Drumeții 
veseli". Apoi un premiu. Nu ma 
crezi ? Du-te și-l întreabă pe 
Tudor Mihai de la Politehnică. 
Despre el se spune că-i abona
tul premiilor cu care sînt răs
plătiți cei care obțin cel mai 
mare punctaj la concertele ghi
citoare organizate de Casa de 
Cultură a Studenților din Bucu
rești. La ultimul concert, Mihai 
a primit ambele volume ale^ 
„Cavalerilor Teutoni" de Sienc- 
kiewic2. Și ea el mai sint și 
luderovici lamandl de la Con
strucții, Teodor eseu Șerban, de j i 
la Chimie industrială și alții. 1 
Sînt studenți care vin la con- j1 
certe nu atît pentru premii cil 
pentru a-și verifica cunoștin
țele muzicale. De se intimplă 
ca aproape întotdeauna ei să 
fie cîșiigătorii, aceasta nu-i 
chiar așa de tnttmplâtor... !

Ah, stai, ție nu-ți place [ 
prea mult muzica. Ești pasionat 
mai mult de literatură. Atunci I 
mergi la concursul literar, i 
Știu: citești mult șl cu greu . 
ai putea să-ți găsești un ad- > 
versar. Totuși ai grijă și ține- i 
te bine. Un amănunt: con- i 
cursurile cu teme literare sub I 
formă de ghicitori sint organi- 0 
zate tot săptămînal de către E 
Casa de Cultură șl întrunesc J 
foarte mulți concurenți. Așa cdj 
ai cu cine să te întreci. 5

Nu trebuie să te sperii, n-ai I 
știut să răspunzi la o întrebare,11 
răspunzi la alta. Chiar dacă azi j 
nu vei răspunde la toate ca Ne- i 
tea Marla (Filologie anul III) • 
mîine cu siguranță că o vei in- 1 
trece. Vrei 2 Pentru asta nu [ 
trebuie decit să faci ceea ce ai j 
făcut și pină acum. Adică să | 
citești cît mai mult. Cartea să-ți | 
fie un prieten nedespărțit. Ea ' 
întotdeauna are să-ți spună cîte\ 
ceva și niciodată același lucru. 
Ca șl concertele ghicitoare con-1 
cursurile literare sint dotate cu I 
premii Nu-ți rătnîne decît să le 
cucerești. încearcă/ Ca înche-\ 
iere vrem să-ți spunem că și I 
noi am încercai să-ți prezentăm 1 
două forme de activitate atrac-\ 
tlve și interesante pe care le\\ 
găsești în programul Casei rfe 
Cultură a Studenților din Bu- | 
curești,

IONEL SIMNICEANU |

SUPREMA ÎNCORDARE

Coleev Gheorghe student tn anul IV al Facultății 
de medicină din Iași, tn timpul unei reuniuni orga
nizate tn orașul Vaslui — unde se află tn vacanță 
— a oprit orchestra pe motivul că nu-i clntă „Samba" 
st „Mambo".

Bade Ioane, la zi-i șl o
Desen

sambă...
de COSTI MUSTETEA

Ca student al facultății de litere și fi
lozofie de pe lîngă Universitatea din 
București, Marin Apostolescu trebuia, 

acum, în august 1944, să fie pe cîmpul de 
instrucție al regimentului la care a fost re
partizat, așa cum erau forțați să fie mulți 
din colegii lui de facultate. In același timp 
însă, partidul îi cerea să se eschiveze de la 
militărie și să se dedice muncii fn rîndurile 
studenților.

Scund de statură, negricios, arătînd mai 
ttnăr decit cei 22 de ani ce-i împlinise, se 
strecura pe străzi fără să atragă atenția asu
pra lui.

In acea zi venise de la • ședință studen
țească unde se hotărîse să se scoată un ma
nifest în amintirea studentului erou Iustin 
Georgescu, de la uciderea căruia se împli
nise doi ani. Sarcina redactării manifestului 
o primise el. Doar îl cunoscuse pe Liviu — 
cum i se zicea în mod conspirativ lui Iustin 
— încă de pe băncile liceului „Matei Basa- 
rab“.

Ajuns acasă, Marin închise ferestrele și 
trase camuflajul. Aprinse lampa. Dar îna
inte de a începe redactarea manifestului se 
lăsă puțin in voia aducerilor aminte.

Acum doi ani, tot în august, avusese o 
întîlnire cu Liviu pe o stradă din spatele 
Academiei. Se învîrtise aproape 30 de mi
nute și Iustin Georgescu nu se mai arăta cu 
ziarul „Romînia Liberă- pe care trebuia 
să-l difuzeze ia mai mulți colegi de facul
tate.

Trei zile au trecut pînă a aflat prin legă
tura lui de U.T.C. ce s-a tntîmplat cu Liviu. 
A fost arestat, îl denunțase cîrciumarul 
Badea de pe Grivița, cunoscut informator al 
Siguranjei.

Marin primise atunci instrucțiuni din par
tea organizației să întrerupă orice legătură. 
Era și firesc. Cu Iustin era coleg de facul
tate și bun prieten; nu odată fuseseră vă- 
zufi împreună.

După zile de zbucium și de așteptare, a- 
junse în mîinile lui un buletin al „Apără
rii patriotice- în care erau relatate bestiali- 

1 tățlle prin care fusese ucis bunul său prieten. 
| Mai vedea și acum literele de foc ce-i 

jucaseră dureros înaintea ochilor. Nu-șl 
I poate retine nici acum lacrimile... Strings

d« Ă. G. VAIDÂ
din pumni cu revoltă.

Bravul Iustin. După ce I-au ucis în schin
giuiri, asasinii au înscenat „sinuciderea*4 lui 
aruneîndu-i corpul de la etajul doi al Pre
fecturii Poliției.

Zbirii antonescieni au mai repetat de a- 
tunci metoda „sinuciderii0 și cu alți tineri 
patrioți. Ultimul caz a fost al lui Dan La- 
zarovici în februarie 1944.

Aducîndu-și aminte pentru ce venise 
acasă, Marin își trecu palma peste 
frunte și începu să scrie manifestul. 

Dar nu trecură nici cinci minute și în geam 
se auziră cîteva scurte bătăi, Ce s-o fi în- 
tîmplat că legătura U.T.C. îl caută acasă ? 
Cu mișcări febrile strînse hîrtiile de pe masă,

AMINTIRI DIN ZILELE LUI

AUGUST 1944

stinse lampa. Cineva intră în odaie. Marin 
închise geamurile. întunericul era atît de 
adînc, încît nu se vedeau de loc.

— Să aprind lampa — propuse Marin.
— Nu-i nevoie. Stau numai cinci minute 

șt plec... Mi se pare că a sosit momentul 
încordării supreme. Ne cheamă partidul ca 
mîine în zori toate formatiuni'.e patriotice 
să iasă la luptă cu armamentul ce-1 au...

După plecarea tovarășului de la U.T.C.. 
Marin Apostolescu se simți cuprins de o 
stare pe care n-o mai încercase niciodată. 
Fără să-l simtă vecinii, părăsi casa. Avea 
atîtea de făcut în noaptea aceea care părea 
să fie hotărîtoare pentru mersul războiului, 
pentru eliberarea țării. Oare toți studenții 
din formația sa patriotică vor înțelege che
marea partidului la suprema încordare ? 
Dar dacă vreunul refuză să se încadreze în 
luptă ?

Dar nu, nu se poate 1 Toți sînt tineri cin
stiți, hotărtți în luptă. Au trecut doar prin 
atîtea încercări.

Cînd peste cîteva ore, în casa unuia din 
ei, s-au strîns toți cei cinci din formațiunea 
lor, Marin nu s-a așteptat ca tocmai Savel 
să declare că nu ia parte la acțiune. Și pe 
el și pe Marin tot Liviu l-a atras în mișca
rea patriotică. Puiu Savel a fost prieten cu 
Iustin Georgescu. In lumina lămpii, Savvl 
arăta ca un cadavru. Era clar pentru toți 
că l-a cuprins o frică animalică cînd a auzit 
că vor trebui să iasă la luptă în stradă. Din 
cînd în cînd Savel își scotea batista din bu
zunar și-și ștergea fruntea.

Pentru Marin era lămurit că nu poate 
pleca cu ceilalți din casă, pînă ce nu stabi
lesc ce fac cu Savel. Nu-1 credea în stare 
să-i denunțe, dar nici nu l-a crezut vreodată 
în stare de o asemenea lașitate. Bine totuși 
că nu i s-a 'spus nici locul, nici ora de în- 
tîlnire.

La 25 august cei patru studenți se aflau 
în rîndurile muncitorilor care țineau 
piept împreună cu unitățile militare 

romîne trupelor hitleriste ce se aflau la Oto. 
peni. Un timp, cei patru erau împreună așa 
cum au fost în diverse acțiuni 
zile, apoi în focul luptelor, s-au 
de alții. In zadar căuta Marin 
soarta lor.

Pe la prînz, cînd presiunea 
devenise tot mai mare și cînd oameni de le 
gătură din partea comandamentului general 
al formațiunilor anunțau că noi grupuri com
pacte de muncitori vin în ajutor, Marin se 
găsi față în față cu Savel.

Surprinderea lui Marin fu mare. Aproape 
nici nu știa ce să spună. Cînd își veni în fire 
întrebă pe celălalt și nu fără dispreț;

— Dar tu ce cauți aici?
— Nu puteam Marine, nu puteam să lipsesc 

de la suprema încordare la care ne-au * 
mat partidul. U.T.C.-ul... Nu mi-a fost 
să mă hotărăsc, să-mi înving frica... 
timpul ăsta parcă-1 auzeam pe Iustin al 
tru că-mi șoptește la ureche: „Lașule I 
dătorule 1... Am crezut în tine și tu m-ai în
șelat...*4

Tn seara aceleiași zile, cînd nemții au fost 
respinși de pe pozițiile lor, în primele rîn- 
duri ale formațiunilor patriotice de luptă se 
afla și Savel. ..In aceeași zi, a fost rănit la 
braț-.

în ultimele 
pierdut unii 

să afle de

hitleriștilor

che- 
ușor 
Tot 

nos- 
Tră-

Scurte înseninări de la o întîlnire
a „bobocilor" cu „veteranii"

Nu vă voi pomeni niciun nume 
in rîndurile ce urmează. Ar fi 
prea multe. Sper însă că lipsa 
numelor nu va- diminua de loc ca
racterul real al faptului de care 
aș vrea să vă vorbesc. El s-a pe
trecut sini bâtă seara. A fost o in- 
tîlnire așa cum sună și titlul, între 
veterani — studenții aflați în va
canță la București și începători — 
candidați la concursurile de admi
tere in facultăți pentru anul uni
versitar 1957’^-1958. Au fost mulți 
parficipanți. Ghiața s-a spart re
pede. Au fost de-ajuns primele 
acorduri ale unui tango.

Candiflații discută între ei sau 
se întrețin cu „veteranii*.

Cum e viața de student ?
Frumoasă ?

— O să vezi peste cîteva luni.
— Dacă-i frumoasă, ușoară sau 

grea depinde numai de tine.
—D» mine 7 ce trebuie să 

fac ?

—■ Și zici că-ți place seara asta?
— Da, e plăcuta. Dar mă aș

teptam ls mai mult. îmi închipu
iam altfel o reuniune studen
țească-

— Ei, dar grăbit mai ești. Abia
*----  vezi?

o fi așa pină la
a început, nu

— Si duca
urmi ?...

— Cum să 
înmui f

In oceanul clipă la microfon un 
tinăr în cămașă cu părul răvășit 
anunță .*

Se împart ..inimioare- pentru 
„Danziil inimioarelor". Rumoare...

fie, n-ai văzut pro-

Informații
Ministerul învățământului șl 

Culturii aduce la cunoștința 
studenților șl aspiranților ro- 
mini care studiază in U-K-b-S. 
șl în țările de democrație 
populară că în ziua de 26 au
gust 1957, ora 9 dimineața, 

--------- “ ' constatul- 
facultatea 
din Bucu- 
nr. 64.

sînt convocajl la o 
re ce va avea loc la 
de Științe Juridice 
reștl, Bd. 6 Martie

★
Institutul agronomic „Nico

lae Bălcescu* din București a- 
nunți studenții din anul V de 
la facultățile de agricultură, 
ingineri economiști, horticultu
ra și zootehnie că practica în 
producție va începe la data de 
l septembrie a.c.

Studenții se vor prezenta la 
centrele fixate anterior.

(A ger preș)

Peste cîteva clipe.
— Ți-ai găsit inima ? Ce nu

măr ai ?
— Aha, știi că ai o inimă dră- 

tufif...
— Poți să fi mai serios ?
— Ei, ce te-ai supărat ?
Din nou microfonul. Atențiune ! 

„Poșta inimioarelor*.
Petrecerea e în toi, veselia fi 

voia buna izvorăsc din inimile 
tinere.

Timpul trece. O voce răsună la 
microfon. „Vă rugăm faceți loc 
pentru dansatori*. Cînd s-au în
scris ? Uf, și eu am rămas pe-a- 
fără. Cocoțată pe o bancă, „sole- 
ria.* susține frenetic perechea nr. 
1. Ea va fi cișligătoarea concursu
lui. Precis ! Chiar așa e. A obți
nut premiul 1.

A fost o seară de dans și vese
lie in care începătorii în ale stu
denției s-au întîlnit pentru prima 
dată cu cei pe care — poate — 
peste puțin timp ii vor avea co
legi dtl facultate.

I. FLORIAN



Programele obiectelor
de la concursul de admitere

Seară literară 
închinată lui 
AL. ȘAHI A

în invâțâmîntul superior
(Sftrșit. Urmare din nr. 2572)

Franța (directoratul consulatul și 
imperiul) ; „conspirația egalilor" ; 
Napoleon Bonaparte, războaiele din 
timpul directoratului și consulatu
lui ; Codul civil ; războaiele din 
timpul imperiului : blocada conti
nentală campania din Rusia ; că
derea lui Napoleon

Congresul de la Viena și mișcă
rile revoluționare dintre anii 1815— 
ÎȘSQ. Hotărîrile Congresului; Întă
rirea reacțiumi tn Europa ; revolu
țiile din Spania și Italia ; interven
țiile Sfintei Alianțe : lupta revolu
ționară a popoarelor din peninsula 
balcanică (importanța Eteriei),

Dezvoltarea Angliei între anii 
1815—1848. Dezvoltarea economică 
(progresele industrializării capita
liste) ; ascuțirea luptei politice (re
forma electorală din anul 1832; 
mișcarea chartistă și importanța 
ei).

Dezvoltarea Franței între anii 
1815—1848. Restaurația ; revoluția 
din iulie 1830 (cauzele, caracterul 
și importanța ei) ; Monarhia din 
iulie (regimul bancherilor) : dezvol
tarea economiei capitaliste în 
Franța ; răscoalele muncitorești din 
Franța.

Apariția socialismului științific. 
Socialismul utopic ; premizele so
cialismului științific; Karl Marx 
și Friedrich Engels ; crearea Ligii 
Comuniștilor ; Manifestul Partidu
lui Comunist (importanța lui isto
rică).

Revoluțiile din anul 1848 în Eu
ropa. Revoluția din Franța ; cauzele 
ei : politica guvernului provizoriu, 
lupta proletariatului parizian îm-

popoarelor balcanice și a Rusiei 
împotriva Turciei ; amestecul An
gliei și Franței în rezolvarea pro
blemei orientale; cauzele și ca
racterul războiului Crimeii ; urmă
rile lui.

Unificarea Italiei. Fărâmițarea 
politică a Italiei ; cele două cu
rente ale luptei pentru unificare; 
Cavour și politica de unificare „de 
sus" ; caracterul șj urmările răz
boiului cu Austria ; răscoala popu
lară din sud : formarea regatului 
Italiei ; importanța unificării Ita
liei.

Unificarea Germaniei. Fărâmița
rea politică a Germaniei ; dezvol
tarea capitalismului în statele ger
mane ; Bismark și politica de uni
ficare „de sus“ ; războiul cu Dane
marca și cel cu Austria ; Confede
rația Germaniei de Nord ; războiul 
cu Franța și desăvîrșirea unifică
rii Germaniei.

Dezvoltarea S.U.A. pină în anul 
1865. Dezvoltarea economică și po
litică a S.U.A. în prima jumătate a 
sec. XIX, problema sclaviei negri
lor (aholjționismul) ; războiul civil 
(cauzele și caracterul lui) ; supe
rioritatea nordului ; sfîrșitul și ur
mările războiului de secesiune.

Internaționala l-a. Necesitatea 
unității de luptă a clasei munci
toare ; crearea „Asociației interna
ționale a muncitorilor" ; rolul lui 
Marx și Engels în crearea și con
ducerea Internaționalei I-a ; Impor
tanța activității Internaționalei I-a.

Partea 111-a.
Comuna din Paris. Consecințele 

războiului franco-prusac (ascuțirea
potriva burgheziei ; președinția Iul contradicțiilor de clasă în Franța); 
Ludovic Bonaparte și instaurarea constituirea Comunei din Paris (ca

racterul ei de clasă) ; activitatea 
revoluționară a Comunei din Paris; 
căderea Comunei; importanța isto
rică a ei.

Germania la sfîrșitpl sec. XIX șl 
începutul sec. XX. Cauzele, particu
laritățile și consecințele dezvoltării 
economice a Imperiului german ; 
politica internă (regimul politic al 
Imperiului german; politica de clasă 
a lui Bismark) ; politica extern^ 
(caracteristicile imperialismului 

german ; Tripla Alianță ; pregăti
rea războiului mondial) ; mișcarea 
muncitorească din Germania (for
marea Partidului Social-democrat;

celui de al doilea imperiu în Fran
ța. Revoluția din Germania ; situa
ția economică și politică din Ger
mania ; revoluția din Berlin : par- 
lamentul de la Frankfurt; activita- 
tea revoluționară a lui Marx și En
gels ; înăbușirea revoluției din Ger
mania. Revoluția din Imperiul au
striac : asuprirea națională și so
cială din imperiu; revoluțiile din 
Viena și Praga ; revoluția din Un
garia și din Transilvania ; cauzele 
și urmările înfrîngerii revoluției 
din anul 1848 în imperiul austriac.

Problema orientală șl războiul 
Crimeii. Problema orientală ; lupta

Pe ogoarele orădene
(Urmare din pag. l-a)

...Și au plecat! Au pierdut o 
zi pe drum, de la Salonta la Ciu* 
meghiu, două zile la umbra clăi» 
lor, o zi pînă la noua destinație. 
Deci 4 zile. De ce ? Pentru că 
așa ai vrut dumneata, tovarășe 
președinte! Nu te gîndești că 
Ciumeghiu e comună codașă la 
treieriș ?

.Figuri" din campanie
Ati văzut cum merge un car 

c!nd are bețe-n roate!? Cam a$a 
merg lucrurile și acolo unde se 
află cite o... „figură", care încurcă 
lumea. Și, din păcate, am întllnit 
destule pț ogoarele orădene. Vă 
facem cunoștință cu citeva din 
ele.

„PESCARUL" Șl... PILANGIUL

— Hîț. ai prins vreun... hîc. 
baboi, secretarule ? Hîc, prost 
mai ești, hîc, in plină camp... hîc... 
anie, te-ai găsit. Nedelcule să 
pescuiești ? Hîc... mai bine arde i, 
hîc, o sticlă de, hîc... adio-mamă I

Nu-i recunoașteți ? „Pescarul" 
este secretarul sfatului popular 
din comuna Ateiaș, Titus Nedelcu 
și...... hîc“ este agronomul comu
nei, tînărul loan Boboc. Iată cu 
ce se „îndeletnicesc" ei, în vreme 
ce comuna abia treierase 21 la 
sută, pină la 8 august.

MARGARETA LA... BAI

Nu mult, dar măcar o epigra
mă meriți și tu........ maestră a
sportului" (îl?), din comuna Țin
ea. Doar ești tînără tehniciană în 
această comună ș* doar îți plac... 
băile, nu ariile.

Te săruta soarele la bai.
Pe ciad faci (aiurea) pe cocheta: 
Dar te ride... griul strins in clăi, 
Pierde.vară — Ff.neji Margareta.

SINGUR... UMBLA

Dumitru Singur, președintele 
sfatului popular din comuna Batir 
se plimbă cu...bicicleta. Se plimbă 
toată ziulica fără rost. Treieri- 
șul ? E clar : comuna, stă... în 
coada regiunii, cu 16 la sută pînă 
la 8 august.

CITEVA CONCLUZII
i Cu toate că regiunea Oradea se află printre cele rămase în urmă ft 
ft la treieriș, tovarășul Tiberiu Braun, șeful secției agricole regio- ft 
ft nale, e optimist. Dînsul ne a asigurat că pînă la 23 August toate ft 
ft raioanele vor termina treierișul. Consfătuirea care a avut loc re- ft 
ft cent cu președinții sfaturilor populare raionale și comunale a scos ft 
ft la iveală o serie de lipsuri; s-au făcut, îwă. acolo și propuneri ft 
ft bune, E bine totuși ca în raioanele de munte — Simleu, Aleșd. ft 
ft Beiuș și altele — să fie concentrate toate forțele. Apoi, raioanele ft 
ft Ineu, Oradea, Salonta, care au cele mai mari posibilități, trebuie ft 
« să depună maximum de efort ca să termine mai devreme deeît ft 
ft altele. Cele 121 de batoze ale raionului Salonta, de pildă, ar pu- ti 
ft tea să ajute mult raionul Guralionț, rămas în urmă. ft
ft Regiunea Oradea are tineri mulți și harnici. Daca comitetul re- ft 
ft gional U.T.M., comitetele raionale U.T.M. ar activiza din plin « 
« tinerii de la sate, rezultatele ar fi excelente. Există însă o slabă ft 
? preocupare în această direcție. Mulți activiști au impresia că nu- ft 
J mai sfaturile populare răspund de recoltă. Comitetele raionale « 
(( U.T.M. Salonta, Gurahonț, Săcuieni și altele trebuie să ia imediat « 
Jj măsuri în vederea participării tuturor tinerilor la bătălia cam- « 
? paniei. «
J Este de datoria Sfatului popular regional Oradea să coordoneze
§ toate forțele în vederea împlinirii aceluiași scop : terminarea tre- « 
m ierișului pînă la 23 August. Ș

activitatea lui Marx; curentele din 
sînul mișcării muncitorești din Ger
mania).

Anglia la sfirșitul sec. XIX și în
ceputul sec. XX. Particularitățile 
dezvoltării economice ; caracteristi
cile imperialismului englez ; impe
riul colonial al Angliei ; mișcarea 
națională de eliberare din India ; 
politica internă (sistemul celor 
două partide ; problema electorală 
și problema irlandeză): politica 
externă (expansiunea colonială; ri
valitatea anglo-germană ; Tripla 
înțelegere) mișcarea muncitorească 
britanică ; noile trade-unionuri ; 
(formarea Partidului laburist).

Franța la sfîrșitul sec XIX și 
începutul sec. XX Particularitățile 
dezvoltării economice după raz 
boiul franco-prusac ; caracteristicile 
imperialismului francez ; structura 
de clasă a societății ; politica in
ternă (lupta pentru republică ; gu
vernarea republicanilor moderați ; 
guvernarea radicalilor) ; politica 
externă (cotropirile coloniale ; riva
litatea franco-germană ; alianța 
franco-rusă și antanta franco-en- 
gleză) ; mișcarea muncitorească 
din Franța (crearea partidului mun
citoresc ; oportunismul în mișca
rea muncitorească franceză).

Rusia la sfîrșitul sec. XIX și în
ceputul sec. XX. Dezvoltarea capi
talismului în Rusia ; particularită
țile imperialismului rus ; regimul 
politic din imperiul țarist ; politica 
externă a Rusiei (politica antioto- 
mană ; rivalitatea anglo-rusă ; ex
pansiunea în Extremul Orient ; ca
racterul și consecințele războiului 
ruso-japonez) ; mișcarea muncito
rească (rolul conducător ai lui V. I. 
Lenin, formarea P.M.S.D.R. ; cau
zele, caracterul și importanța re
voluției din anii 1905—1907) ; reap- 
țiunea stolîpinistă.

Statele Unite ale Americii la sfîr
șitul sec. XIX și începutul sec. XX. 
Puternica dezvoltare economica ; 
imperialismul monopolist american; 
politica internă (sistemul celor 
două partide ; caracterul de clasă 
al democrației americane) ; poli
tica externă (expansiunea imperia
listă în America și în Extremul 
Orient); mișcarea muncitorească a- 
mericană (particularitățile el ; prin
cipalele organizații muncitorești).

China în sec. XIX și la începutul 
sec. XX. Regimul feudal în China; 
creșterea dominației imperialiste a- 
supra Chinei; războiul țărănesc al 
taipinilor ; începutul dezvoltării ca
pitalismului în China ; războiul 
chino-japonez ; răscoala „boxeri- 
lor“ ; revoluția burgheză din anii 
1911—1913 și urmările ei.

Japonia în sec. XIX șl la incepu- 
tul sec, XX. Regimul feudal în Ja
ponia ; revoluția burgheză din anul 
1868 ; dezvoltarea capitalismului ; 
regimul politic ; caracteristicile Im
perialismului japonez ; politica ex
ternă agresivă a Japoniei ; începu
tul mișcării muncitorești.

Mișcarea muncitorească interna
țională după Comuna din Paris. 
Situația clasei muncitoare și a 
mișcării muncitorești după înfrîn- 
gerea Comunei : înființarea Inter
naționalei a Il-a ; rolul lui En
gels ; influența internațională a 
mișcării revoluționare din Rusia ; 
luptele din sînul Internaționalei a 
Il-a în preajma primului război 
mondial.

Imperialismul — ultimul și cel 
mai înalt stadiu al capitalismului. 
Dezvoltarea inegală a statelor ca
pitaliste ; cele cinci trăsături fun
damentale ale imperialismului ; as
cuțirea contradicțiilor în epoca im
perialismului ; învățătura leninistă 
despre ruperea inevitabilă a lanțu
lui imperialist.

Primul război mondial imperialist 
șl Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie. Cauzele și caracterul 
războiului ; desfășurarea războiu
lui ; falimentul Internaționalei a 
Il-a ; revoluția burghezo-democra- 
tică din februarie 1917 din Rusia 
(cauzele, importanța și urmările 
ei) ; cauzele și urmările intrării 
S.U.A. în război ; Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie 1917 (cau
zele și victoria revoluției; instau
rarea puterii sovietice și primele 
măsuri ale ei ; pacea de la Brest- 
Litovsk : influența internațională a 
Marii Revoluții Socialiste; sfîrși
tul primului război mondial și în
cheierea păcii de la Versailles).

scriitorul Alexandru Șahi- 
publicistul George Maco- 

și dramaturgul Aurel Ba- 
foști colaboratori apropiati 
Al. Sahia, au evocat nur 
din viuța și activitatea in-

Miercuri a avut loc la Casu 
Ziariștior din București o seară 
literară organizată de Uniunea 
Ziariștilor din R.P. Romină cu 
prilejul împlinirii a 20 de ani fie 
la moartea lui Alexandru Sahia.

Seara literară a fost deschisă de 
tov. Ștefan Voicu, redactor șef at 
revistei „Lupta de clasă".

In continuare ziaristul Radu Po
pescu, 
ghian, 
vescu 
ranga, 
ai lui 
mente
flăcăratului ziarist și militant co
munist. Vorbitorii a;i subliniat 
printre altele elanul cu care Ale
xandru Sahia a folosit condeiul 
ca armă principală în lupta pen
tru tzbînda cauzei clasei munci
toare pentru binele celor ce mun
cesc și eliberarea lor de exploa
tare, pasiunea lui pentru pro)asia 
de gazetar. Intre anii 1932—1937 
nu a existat moment critic de lup
tă a clasei muncitoare in care Al. 
Sahia să nu fi fost prezent, să 
nu-și fi spus părerea, să nu fi 
transmis maselor cuvintul partidu
lui, atît cit se putea sub regimul 
cenzurii și al stării de asediu. Nu 
a existat dușman al poporului și 
al clasei muncitoare spre care Sa
hia să nu fi îndreptat armele.

In cîteva rînduri

REȘIȚA
în pragul sărbătorii

(Urmare din pag. l-a)

la ștand, s-a umplut de bucurie. 
Turbina, ultimul dintre angajamen
tele luate in cinstea eliberării pu- 
triei, a trecut cu succes exame
nul.

O alta sirhă, un ceardaș, înso
țite de explicații: —» „Luminătorii" 
ce au dat pînă acum peste plan..."?

Mi-am ascuțit urechile... r- 6200 
tone de laminate de calitate supe' 
rioară. Atunci mi-a venit să fac 
p vizită tînărului ing. Troian Zim- 
bran, șeful adjunct al secției la
minoare, să-mi povestească despre 
faptele tinerilor și in special ale 
laminatorilor de la linia fina, 
linia tineretului, unde brigăzile 
tineret duc cea mai aprigă luptă 
pentru primul loc in întrecere- 
Tocmai cind să plec, îmi ajunge 
la ureche o nouă veste : Oțelă- 
riile sint in pragul îndeplinirii 
angajamentului. Au lat de la în
ceputul anului și pînă acum J 8.800 
tone de oțel peste plan. Am des
chis carnetul unde aveam notate 
realizările mai vechi ale oțeluri
lor.

I mai ș— 10.000 tone de oțel 
peste plan.

25 iulie 16.736 tone.

marți 6 august 17-550 tone și 
acum peste 18.000 tone.

Și in frunte, ca de obicei, lot 
cuptorul nr, 6, cuptorul tinerețu- 
lui, și anume brigăzile print topi- 
torilor Moceq Vușile. C-tin Mo
rarii, hrigada lui Ion Bădescu, f» 
chipa tînărului prinitopitor Pribl 
Ludovic. Mi-um notat și un titlu : 
„Tineretul cucerește oțel aria" 
N-am mai avut răbdare să aștept 
și am alergat spre poarta nr i5 
a combinatului. Am sens legitima
ția și delegația în grabă și le-am 
arătat portarului rugîiidu-l șâ-mi 
facă un bon.

— In ce secție mergeți ?
l-am înșirat : hala veche... la

minoare... oțelăria Martin.....?
— Peste tot? întreabă dînsul.
— Apoi da, se apropie 23 Au

gust.
— Atunci oi seri și de fabrica de 

locomotive. Acum două clipe a 
spus la difuzor că a dat peste 
plan 3 locomotive C.F.R. din cele 
mari seria 150.000

— Scrie !
Apoi cu bonul fluturînd tn 

mina dreaptă am alergat in secții 
să cunosc mai bine realizările 
miilor de tineri ai combinatului 
metalurgic din Reșița în cinstea 
marii sărbători a eliberării.

00 PUNCTE)
193456789 /0
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De curînd, în vitrinele librăriilor 
din țară a apărut „Autobiografia" 
lui Jawaharlal Nehru cpre a 
nit un viu interes în rîndul 
torilor romîni.

Personalitatea eminentului
de stat indian, Juwaharlal Nehru 
este bine cunoscută și stimată in 
Romînia.

în cursul anului trecut, Editura 
de stat pentru literatură politică 
a tipărit traducerea în limba ro- 
mînă a lucrării premierului indian, 
„Descoperirea Indiei". Volumul 
s-a bucurat de o largă apreciere 
din partea publicului, prima edi
ție epuizîndu-se în cîteva zile de 
la apariția ei în librării.

★

Miercuri seara a părăsit Capi
tala plecînd spre Paris o delega
ție a Comitetului Femeilor Demo
crate din R. P. Romînă formată 
din : Elena Livezeanu, secretară a 
C.F.D. și ing, Eleonora Nilcă, vi
cepreședinte al sfatului popular al 
regiunii Stalin. Delegația va parti
cipa la Congresul Asociației inter
naționale a ,.porților deschise".

OR1ZONTAL :
1. Provincie ger, 
mană, celebră 
printr-o pace ,de 
acum trei secole, 
încheiată dtfpă 
un război de trei 
decenii. — Ono
matopee pe pă
șune. — 2. Bă- 
trînul Danybiu.
— Orașul de re
ședință a> lui 
Carol cel Mare.
- 3. Un zmin- 
tit cu faimă uni
versală, încoro
nat pe vremuri 
la Roma — Ma
siv muntos în 
Germania.— Flu
viu în U.R.S.S.
— 4. Curent fi
lozofic. Cel dc 
Islanda se folo
sește la confec- 
ționarea prisme
lor de polarizare.
- 5. Monarh în
Grecia antică 

despre care le
genda spune că a 
repopulat lumea 
nimicită de potop 
aruneînd în ur- 
mă-i pietre ce 
s-au prefăcut în 
oameni.—6. Stu
pefiant. Sultan ______  __ __
cerii săi, — 7. Locuitoare a unei 
pitorești provincii,. împărțite între 
Austria, Elveția si Italia. — A tră
dat pe puternicul Samson, cu aju
torul... unei foarfece — Arbore a 
cărui scoarță se întrebuințează în 
vopsitorie. — 9. Ilustru matemati
cian romîn, — Pronume. — Jude
cător în infern (mit.). — 10. Strîn- 
gem. — Romancieră franceză, au
toarea „Povestirilor eîmpenești**.-- 
Număr. — li. Dinastie ce a ocupai 
tronul Angliei aproape un secol.— 
Vestită cetate antică feniciană. — 
12. Cîmpie. -- Erou saxon ce a 
luptat împotriva lui Carol cel 
Mare.

VERTICAL: 1. Oraș în Anglia, 
renumit prin niște... neveste ve
sele. — Precursor al reformei, ars 
pe rug de teroarea inchizitorială-
2. Punct comun între literatură și 
...rugbi, — Poet florentin de renti-

DOUA DRAME
drama Estrellei-
și dr a m a osc i larii

detronat de ienf- înme mondial, călător imagțnar 
,,lumea cealaltă". — 3. Făuritor de 
viofi, cu faimă în întreaga lume,— 
Piesă metalică prin care se face 
contactul cu firul de cale la trenuri 
electrice, tramvaie etc. — Ajutor 
la demonstrarea unei teoreme, — 
5. Există. — Refren al unor cîn- 
tece populare ardelenești. — Cu
noscut istoric roman; — Două litere 
din New-York. — 6. Creatorul tra
gediei grecești. — A se pricepe. - 
7. Gălăgie. — Incarnație a lui 
Vișnu, în religia indiană, — 8. Lac 
artificial. — Patet.... regiune în 
sud-estul Asiei. — Opus. — 9. 
Schimbător de cale. — Pădure dea
să. — Romancier ceh (m. 1876).—
10. Alergător mitologic, ce a între
cut pe Atalanta, aruneînd mere de 
aur în calea sa. — Radu Ionescu.—
11. Locuitor al unui mare grup de 
insule al Oceaniei. — 12. La un 
loc. — Erou al primei cruciade.

Nereușita filmului „Fedra" al 
lui Manuel Mur Oti ne dovedește 
că inconsecvențele și oscilațiile, se 
plătesc greu în artă, unitatea ar
tistică fiind cea care hotărăște 
Valabilitatea și forța unei opere. 
Căci orice ton prea sus, orice cu
loare prea tare, sparge unitatea 
artistică și totul se spulberă în 
neverosimil.

N-o să judecăm în ce măsură re
gizorul a rămas credincios trage
diei antice a lui Seneca, asta n-are 
nici o importanță, sau ri-ure o im
portanță hotărî l-oare, Manuel 
Oți ne-a prezentat o dramă 
țemporană, s-o judecăm deci, 
tare,

Manuel Mur Oti. avea de 
două soluții : ori aceea a unei tra
gedii clasice, în care lucrurile se 
simplifică în avantajul sublinie
rii unei singure idei sau unei sin
gure pasiuni puternice și acapara
toare, în care caracterele se cereau 
a fi unilaterale dar puternice, ori 
a unui film realist, cu caractere 
complexe, cu grijă pentru nuanță.

Manuel Mur Oti a încercat o fu
ziune de genuri, și de aicea a ie
șit o fuziune de secole, o fuziune 
de oameni din alte timpuri, și de 
aici a ieșit drama nereușitei. E în 
acest film un supărător amestec 
de tragedie, clasică, de decor uni- 
lateral, de personaje exalțațe cu 
realism pedant, cu personaje sub
tile, ceea ce face ca totul să se i- 
roșească. Satul ne e prezentat oa
recum simbolic, toate femeile sînt 
urlte pentru a se evidenția fru
musețea Estrellei. Nu ne doare ini
ma că o mie de femei sînt sacri
ficate pentru una singură, dar cel 
puțin regizorul să fi fost consec
vent pe acest drum, adică pe dru
mul renunțării la nuanțe in scopul 
precizării unei singure idei. Dar, 
în prima parte a filmului Eștrelfa 
e simplă, naivă și primitivă, în
conjurată de neînțelegerea socie
tății, un fel de Anna Zaeheo ca 
pe urma în partea a doua, să de
vină o eroină de tragedie clasică 
stăpînită de o singură și mare pa-

ANUNȚ
Prevede- 

această
Ministerul Sănătății și 

rilor Sociale, anunță pe 
cale că în școlile sanitare se vor 
pregăti, începînd cu anul școlar 
1957/1958, cadre medii de tip teh
nic, în următoarele orașe ;

București: str. Pitar Moș, nr. 15, 
— Surori Medicale, Pediatre, Labo
rante de Radiologie, Tehnicieni 
pentru Farmacie, Laboranți pentru 
clinici.

Clipe fericite pe plaja de Ia Eforie

Bacău: str. Cuza Vodă nr. 1. — 
Surorj Medicale.

Bistrița: str. Republicii nr. 20.— 
Surori Medicale și Pediatre.

Botoșani; str. Maxim Gorki 
nr. 1. — Surori Medicale, Pedia
tre, Laboranți pentru Anatomie 
Patologică.

Buzău: str, Cuza Vodă nr. 63. 
Moașe.

Brăila: B-dul Cuza nr. 69. — 
Surori Medicale și Pediatre.

Cluj: str. Kosșuth nr, 7. — Su
rori Ocrotire, Pediatre și Moașe.

Craiova: str. Stalingrad nr. 131. 
— Surori Medicale, Pediatre, Ocro
tire, Moașe, Tehnicieni pentru Far
macie.

Constanța B-dul Lenin nr. 2. — 
Surori Medicale, Moașe.

Galați:' str. Pușkin nr. 46. — Su
rori Ocrotire, Medicale.

Iași: str. N. Bălcescu nr. 28. — 
Surori Pediatre.

Oradea: str. Vîșinschi nr. 13. — 
............... ~ “ Labo-Surori Medicale, Pediatre, 

ranți pentru clinică.
Qdorhei: str. Lenin 

Surori Pediatre.
Ploești: str. N. Bălcescu nr.

— Surori Medicale, Moașe.
Satu-Mare: Piața Kalvin nr.

— Surori Medicale, Pediatre.
Sibiu : str. N. Beloianis nr. 4. — 

Surori Medicale, Pediatre, Ocro
tire, Laboranți pentru clinică, 
Moașe.

Orașul Stalln : str. Maiacovschi 
nr. 19. — Surori Medicale, Pedia
tre.

Rtn.-Vilcea: str. G-ral Prapor- 
gescu nr. 36. — Surori Medicale, 
Pediatre.

Tr. Severin: str. Karl Marx nr. 5.
— Surori Medicale, Pediatre.

nr. 2.
35.
10.

Mur 
coli

ca a‘

ițles

Arad: _,r„. ..........
Surori Medicale, Pediatre, Moașe, 
Tehnicieni dentari.

Tț».-Mureș: B-dul Lenin nr. 8. - 
Surori Medicale, Pediatre, Moașe.

Condițiile de admitere în anul I, 
sînt :

Absolvenți a 10 clase medii nu
mai cu examenul de maturitate. 
Vîrsta 18—25 ?ni.

înscrierile la examenul de admi
tere se fac 
între 15—31

Examenul 
între 1 — 10 
constă djn : ______ , r___
scrisă și orală la obiectele indi
cate pentru specialitățile :

str. Republicii nr. 77.

la sediul fipcărei școli 
august.
de admitere se va ține 

septembrie 1957 și 
vizita medicală, proba

Surori Medica
le, Surori Pedia
tre, Surori Ocro
tire. Moașe, La
boranți clinici, 
Laboranțj anato. 
mopatologi. Teh
nicieni dentari, 
Laboranți radio
logi.

Pentru specialitatea :

Botanica 
și oral.

Chimia scris 
oral.

Fizica oral.

Anatomia și fi
ziologia omului, 
scris și oral.

Chimia scris 
oral.

Fizica oral.

și

scris
Tehnicieni de 

farmacie. Șl

Dispensa deDispensa de vîi’stă se acordă nu
mai 6 luni peste limită și 3 luni 
sub limită.

Pentru informații suplimentare 
candidații se vor adresa direct 
Grupurilor Școlare Sanitare din 
țară.

Adeseori pe listele de pro
cese afișate pe ușile tribunale
lor, întîlnim in postura de 
reclamanți sau pîrîți între
prinderi de stat, iar în dreptul 
lor enunțat laconic, printr-un 
singur cuvînt, obiectul proce
sului : pretenții.

Două întreprinderi cu pres
tigiu bine stabilit se judecă. 
Firesc, presupunem un litigiu 
serios. Eroare. Uneori.,, Nu, 
concluziile să le aminăm pen
tru mai tîrziu, iar acum să 
facem un scurt popns prin să
lile și arhivele tribunalelor.

Cămașa buclucașă
Sala de judecată a Tribuna- 

naiului Raional „Tudor Vludi- 
mirescu" din București. Zăpu
șeală infernală. Procese multe, 
asistență numeroasă. Cu voce 
gravă, grefierul anunță rar :

— Dosarul 7129. Recla
mant : întreprinderea Co
merțul cu ridicata pentru tex
tile și încălțăminte Galați. Pi- 
rit : Cooperativa „Tehnica
Confecției" București. Pe masa 
complotului apare un dosar 
voluminos. Avocații răsfoiesc 
grăbiți agendele. Publicul e 
numai ochi și urechi. încep 
dezbaterile. Jurisconsulții gu 
se lasă înfrînți cu una, cu 
două. Pledoarii înflăcărate. 
Controverse. Cuuzq trebuie 
cîștigată cu orice preț. E 
doar în joc importanta șumă 
de;.. 35 lei și 13 buni atît 
cit valureazq cămașa pentru 
care se judecă de un an vele 
două întreprinderi.

La 29 iunie 1956, coopera
tiva „Tehnica Confecției" a ex
pediat la Galați două lăzi *'u 
cămăși. Comisia de recepție o 
I.C.R. Galați din care făcea 
parte și delegatul sfatului 
popular, procedînd la desigila
rea lăzilor, constată lipsă o vă- 
mașă.

Adrese, intervenții la Bucu
rești. Zadarnice încercări. Coo
perativa furnizoare susține cu

Mult zgomot pentru...fleacuri
îndîrjire : „Nu recunoaștem 
nici o lipsă. Nu rectificăm fac
tura".

Astfel la 20 septembrie 1956 
arhiva tribunalului înregistrea
ză un nou dosar. De atunci 
prin grija avocaților, comedia 
continuă. Termene, amînări, 
chițibușuri de tot felul, iarăși 
amînări. 35 lei și 13 bani. Nu
mai atît 
dute de 
membrii 
cată, de 
întocmit 
anexate la dosar ?

valorează orele pier- 
cei doi avocați, de 
completului de jude- 
funcționarii care au 
diversele documente

Confruntare
de-„Ei și ?‘* — invariabila, 

testabila deviză a neglijenței, a 
lipsei de răspundere, dacă ar 
dispărea multe s-ar simplifica. 
Chiar și numărul proceselor 
civile s-ar împuțina.

— Ei și, de nu înregistrez 
uzi o hirtie două, nu se 
face gaură în cer, a murmurat 
funcționarul de la contabilita
tea I.I.S. „Metalo globus" Ie
șind aruncate intr-un lună de 
sertar două adrese trimise de 
l,C‘R. Bistrița si U.R.C.IL ^ur
maș.

— Ei și ! Există comandă, 
nu există, marfa trebuie să «e 
vin dă — au gindit ji cei din 
serviciul vînzări expediind la 
V JLC .C ,-Moinești fără 
comandă, două lăzi cu 
de petrol pentru gătit.

— Ei și! Un proces 
sau în minus, tot aia 
conchis jurisconsultul și direc
torul aceleiași fabrici așter- 
nind imperturbabili 
rile pe reclqmatiile 
justiției

Așa a reușit I.I.S. 
globus" să acapareze 
de 1(1 august un spațiu consi-

nici o 
lămpi

în plus 
e. Au

semnătu- 
adresate

„Metalo- 
in zitia

derabil în agenda proceselor 
civile a Tribunalului raional 
23 August din București. Re
cord : 7 procese intr-o singură 
zi.

— Cu atîția clienți răi plat
nici „Metaloglobus" va da fa
liment, sîntem dispuși să a- 
firmăm, lăsîndu-ne înșelați de 
aparență. Mai corect ; lăsîn
du-ne induși în eroare de fan
tezia juristului care a ticluit 
actele de dare în judecată Să 
răsfoim cîteva din aceste do-
SB

Prin sălile
TRIBUNALELOR

sare și să confruntăm afirma
țiile formulate de 1.I.S, Meja- 
loglobus cu argumentele așa 
zișilor răi platnici :

Dosarul nr. 4158.
Reclamantul : la 25 martie 

a.c. prin factura nr. 1165 am 
livrat I.C.R. Bistrița ma.-fâ în 
valoare de 884,75 lei. Pină în 
prezent debitorul nu și-a lichi
dat soldul.

Pîrîtul : Prin adresa nr. 
4189 din 17 iunie am făcut 
cunoscut I.I.S, Metaloglobus 
că in baza extrasului de cont 
nr. 2623 și a dispoziției sale 
de încasare nr 574 sm achitat 
cei 884,75 lei. Socotim acțiunea 
neîntemeiată și cerem respin
gerea ei.

Dosarul nr. 4152
Reclamantul : U.R.C.C. Sar- 

maș refuză să achite marfa ex
pediată de noi cu factura nr. 
1403 din 30 martie a.c. în va
loare de 267.40 lei.

Pîrîtul : Cu privire la pre

tențiile I.I.S, „Metalo globus" 
precizăm că reclamantul ne-a 
trimis spre confirmare și plată 
un extras de cont. La 20 apri
lie extrasul a fost confirmat 
iar suma datorată a fost virată 
in contul creditorului, fapt do
vedit cu acte.

Dosarul nr. 4153.
Reclamantul : U.R.C.C. Moi- 

nești nu ne-a achitat 2274,20 
lei contravaloarea facturii- nr. 
531 din 18 februarie a.c.

Pîrîtul : La 25 februarie 
I.I.S. „Metaloglobus" ne-a tri
mis, fără a avea o comandă 
din partea noastră, două lăzi 
cu lămpi de petrol pentru gă
tit. Noi am încheiat proces 
verbal de luare în custodie și 
la 25 martie am comunicat fa
bricii că refuzăm marfa. „Me
taloglobus" nu ne-a răspuns 
la adresă, iar cele două lăzi 
stau și. astăzi depozitate în ma
gaziile noastre.

Comentariile sînt^ de prisos. 
Reiese clar: Detestabila deviză 
„ei, și?" a găsit un teren pro- 
price la I.I.S. „Metaloglobus*. 
Am fi curioși însă să aflăm cum 
a putut un jurisconsult să întoc
mească acțe de trimitere în ju
decată fără să cerceteze temei
nic cauzele, fără să încerce a 
obține concilierea litigiilor 
prin contacte directe între păr
ți ? Nu constituie acest caz un 
exemplu tipic de lipsă de res
pect față de insțituția chemată 
să apere legalitatea populară 
și, în ultima analiză, chiar o 
crasă inducere in eroare a jus
tiției ? Categoric, da.

★

Din nefericire, tovarășii din 
conducerile cooperativei „Teh
nica Cooperativei" și „I.I.S. 
Metaloglobus" nu sînt singurii 
care își permit să trateze fără

simț de răspundere relațiile 
comerciale ale întreprinderilor 
respective. Din această pricină, 
zilnic, instanțele sînt asaltate 
de procese. Baza de desfacere 
textile și încălțăminte Orașul 
Stalin se judecă cu Fabrica 
„Flacăra" pentru 87,50 lei. 
Baza de Desfacere și încălță
minte Ploești se judecă pentru 
62,36 lei cu Fabrica de ață 
„9 Mai" București. Șirul exem
plelor ar putea acoperi zeci de 
pagini. Este surprinzătoare u- 
șurința cu care unii conducă
tori de întreprinderi acceptă 
să semneze plingerile adresate 
justiției, Din cercetarea mai 
multor dosare a reieșit că în
locui mijloacelor de conciliere, 
întreprinderile apelează direct 
la uftima cale : judecată. Iată 
de ce mulți judecători și ase
sori în loc să se ocupe de re
zolvarea cazurilor serioase în 
ceea ce privește apărarea avu
tului obștesc, pierd timp pre
țios rezolvînd litigii de mini
mă importanță. Se impune deci 
o mai mare exigență din pur- 
ten conducerilor întreprinderi
lor atunci cind întocmesc acte 
de dare în judecată, și tot 
odată să facă răspunzători pe 
salariații din vina cărora nu 
se respectă întocmai cuntractul 
încheiat cu alte întreprinderi.

Socotim necesar ca instan
țele să nu mai dea curs la acte 
dacă nu sint însoțite de copiile 
documentelor de conciliata în
tocmite. Pe lingă sfaturile 
populare funcționează '•rimisii 
de împăciuire. Atribuțiile a- 
cestor comisii nu pol fi far- 
gite și, în domeniul conflic
telor mărunte dintre între
prinderi ? Propunem Ministe
rului Justiției și Comisiei Ar
bitrajului de Stat să studieze 
cit mai urgent situația semna
lată și să inițieze măsuri e- 
fieaea care sa contribuie la 
micșorarea numărului procese
lor de această „importanță".

siune. Dar era în Estrella așa cum 
ne-a prezentat-o regizorul o anume 
mediocritate care « făcea inaptA 
pentru, un asemenea destin.

E mediocră Estrella în mane
vrele ei de cucerire a lui FerraU- 
do. nu se observă că umilința ei 
cea nouă are de luptat cu vechea 
ei m'ndrio, personajul e lipsit de 
măreție. Or, tragedia, după cum 
se știe, nu reiese niciodată din si
tuații ci întotdeauna din curacîere. 
Poate să fie o sitliuție oricit t.'e 
dramatică dacă se exercită asupra 
unor pei ronajii mediocre lotul se 
deplflsauză spre comedie.

Drama din Fedra e druma neînf 
filinirli in dragoste, cea mai to- 
erabilă dintre drame. Căci drama 

in ceea ce are ea mai profund și 
mai omenesc începe din clipa în 
care Esțrella văzind că Fernando 
e fiul lui Juan își dă seama că și 
ea il poate cumpăra pe Fernando 
tot așa cum Juan a cumpărat-o pe 
ea. Aici era drama adevărată, 
drama unor oameni puri pe care 
nefericirea îi mutilează, îi obligi 
la umilințe și perfidii. Cind Es
trella se aruncă în apă în căuta
rea cadavrului lui Fernando dra
ma se epuizează, gestul ei nu ne 
mai spune nimic. Drama din 
Fedra e drama înrăirii prin nefe
ricire, dar regizorul n-a vrut să ur
mărească această idee. Drama nu 
pornea din nefericirea propriuzisă, 
cum subliniază regizorul, ci tra
gica, cai adevărat era această luptă 
îv.cbunitnare pentru fericire, acea
stă avalanșă de perfidii, în scopul 
unei clipe de fericire.

Regizorul oscilează de la un pro
cedeu la altul, cind scene simbo
lice, cind scene pline, de subtili
tăți. Între scenele de cucerire a 
lui Fernando, scene foarte realis
te, și scena morții Estrellei fin e- 
xistă o unitate de ton, de aceea 
scenele se lumtralizează reciproc, 
înțelegem dificultatea artistului. 
Capriciile artei fac ca anumite 
scene să fie mai firesc redate in
tr-un procedeu, iar altele, în uite 
procedee.. Dar creatorul nu trebuie 
să țină seama de nsemnea ispite, 
el trebuie să spună totul înțF-un 
singur fel.

Din prima parte a filmului la cea 
de. a doua Estrella a făcut un salt 
de citeva secole, ceeu ce oricum e 
prea mult. Apoi iar se întoarce la 
neorealism, apoi iar la tragedie 
clasică, și așa mai departe.

Juan (în interpretarea admira
bilă a lui Diosdado) e un erou de 
tragedie moderna înzestrat cu sub
tilitate și sobrietate. Aici, cu re
zerva acestui inconsecvențe de 
timp, personajul e foarte bine 
sugerat.

Deși Juan cumpără o femeie, el 
nu devine oribil, o mare pași:ne 
îl aureolează și-i acordă circum
stanțe atenuante. In film, insă, nu 
se ciocnesc mentalități diferite, ei 
oameni din secole diferite, ceea 
ce face t:a drama să nu ntai fie 
atît de dramatică.

Cîteva secvențe sînț realiz.te 
magistral și ne dovedesc că. in 
ciuda erorii fundamentale, (urt';tii 
mari se pot descifra și-n erezii) 
Mantie! Mur Oti e un regizor ins
pirat. Amințiți-vă scena plecării 
pe mare, unde apropierea mo ții 
e urmărită in toate unghiurile in’ 
cepind de la culoarea cerului pină 
la fețele oamenilor. Regizorul ne 
înfățișează o moarte calmă, liiiiș- 
tită. ca o fatali tute. Sau, nu mai 
puțin reușită scena blestemului, m 
cure Estrella fuge înnebunită, ur
mărită de blestemele rivalelor sale- 
Regizorul reușește mai mult in 
scenele tari, simbolice, cu senti
mente decisive, unde nuanțele se 
topesc. De aceea credem că, dpcă 
ar fi fost consecvent stilului da 
tragedie clasică, ne-ar fi dat un 
film mare.

Nu ne-a plăcut Emma Penella, 
interpreta Estrellei. Prea puțin 
lăuntrică, prea agitată, niciodată 
cutremurătoare. Vicente . Farra 
m rolul lui Fernando s-a păs
trat intr-o rezervă inexplicabi
lă, pur și simplu n-a interpretat 
pe nimeni, numai din cind in cind 
răspundea la replici.

Munuel Mur Oti a oscilat între 
tragedia antică și neorealism. Ce 
bine era dacă se hotăra intr-un fel 
sau altul...

Ca și povestea frumoasei și pro
vocatoarei Estrella nehotărîreu fr» 
artă e și ea un fel de dramă.

MIRCEA ANDREI

CI

(CiaEMATOOHAFB)
DOUA VICTORII - Patria. Bu

curești . DANSEZ CU TINE — 
Grădina Progresul, Alexandru Po
pov, Arta (sală și grădină) ; MA
ZURCA DRAGOSTEI — Republica ; 
CAMELIA - Magheru, I. C. Fri
mu, Gh Doja, l Mai. (sală și gră
dină) , FEDRA — Vasile Alecsan- 
dri, Elena Pavel, înfrățirea între 
popoare, Alex. Sahia, 23 August, 
Libertății (sală și grădină) ; FRU
MOASELE NOPȚI I—Lumina - PO
VESTEA UNUI OM ADEVARAT— 
Central, ROȘU ȘI NEGRU (am
bele serii) — Doina ; CIO-CTO-SAN 
(colorat) — Maxim Gorki; OAME
NI DIN VALEA CĂRBUNILOR. 
AȘTERNE TE MASA. JUCÎNDU-TE 
LA LOCUL DE MUNCA. BARCU- 
ȚA - Timpuri Noi ; CRONICA A- 
MANȚILOR SĂRĂCI - Tineretului; 
ALECO - Grivița , INFERNUL ÎN
GERILOR - Vasile Roaită: TAI
NA NOPȚII ETERNE - Cultural.

Chmmh, PiMmĂBiijL)

D. PAUL j

PENTRU URMĂTOARELE TREI 
ZILE IN ȚARA : vremea va conti
nua să rămînă excesiv de căldu- ' 
roasă cu ceru! în general senin. In- 
nonrări de scurtă durată și averse 
însoțite de furtuni se vor semnala 
la începutul intervalului mai ales 
în munți și în nord-vestul țării. 
Vînt slab Temperatura se menține 
ridicată : maximele ureînd între 
36 și 42 de grade, în Cînipia Du
nării și 25-30 de grade pe litoral 
și nordul țării.

U.R.C.IL


Puterile occidentale se eschivează
w

ale U.R.S.S.

Ziua independenței Indiei

Inalții oaspeți sovietici 
s-au înapoiat la Moscova

Mitingul din gara Berlin
BERLIN 14 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 14 august 
a părăsit Berlinul, plecînd spre 
patrie, delegația de partid și gu
vernamentală a Uniunii Sovietice 
care a fost într-o vizită de prie
tenie în Republica Democrată 
Germană. La gară delegația a 
fost condusă de W. Ulbricht, prim 
secretar al C.C. al P.S.U.G., Otto 
Grotewohl, prim ministru, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., membri și membri su- 
pleanți ai Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G., secretari ai C.C. al 
P.S.U.G., membri ai Prezidiului 
Consiliului de Miniștri al R. D. 
Germane, miniștri, conducători al 
Frontului Național al Germaniei 
Democrate, ai partidelor dem*>. 
erate și ai organizațiilor de masă.

Tn piața din fața gării și pe 
străzile alăturate s-au adunat 
mii de locuitori ai capitalei 
R.D.G., care au salutat cu căl
dură delegația sovietică.

A avut loc un scurt miting. G. 
Kiefert, prim secretar al organi
zației din marele Berlin a

P.S.U.G., a rostit o cuvîntare pli
nă de căldură adresată membri
lor delegației de partid și gu
vernamentale sovietice.

A luat apoi cuvîntul W. UL 
bricht, prim secretar al C.C. al 
P.S.U.G., după care s-a apropiat 
de microfon N. S. Hrușciov, 
prim secretar al C.C. al P.C.U.S. 
Participanții la miting l-au salu
tat cu aplauze furtunoase și acla
mații. N. S. Hrușciov a spus 
printre altele :

Noi toți, membrii delegației de 
partid și guvernamentale sovieti
ce, sîntem foarte mulțumiți de vi
zita noastră în Republica Demo
crată Germană. Această vizită va 
contribui la întărirea continuă a 
legăturilor de prietenie dintre po
poarele Uniunii Sovietice și Re
publicii Democrate Germane, din
tre statele noastre socialiste.

înapoindu-ne în Uniunea So
vietică, ne vom strădui să povestim 
poporului nostru despre succesele 
voastre în lupta pentru dezvolta
rea și întărirea Republicii Demo
crate Germane, a cărei deviză

este construirea socialismului^ pro
movarea fermă a politicii de pace 
și prietenie cu toate popoarele.

Noi considerăm succesele voas
tre ca succesele noastre comune, 
deoarece avem același țel final — 
transformarea socialistă a socie
tății în interesul tuturor oamenilor 
muncii, construirea comunismului.

★
MOSCOVA 14 (Agerpres). — 

TASS transmite : în după-amiaza 
zilei de 14 august, cetățenii Mos
covei au întîmpinat într-un cadru 
festiv, pe aeroportul Vnukovo, 
delegația de partid și guvernamen
tală a Uniunii Sovietice, care s-a 
înapoiat din vizita în Republica 
Democrată Germană.

★
MOSCOVA 14 (Agerpres). — 

TASS transmite: După sosirea 
la Moscova din RD. Germană a 
delegației de partid și guverna
mentale a Uniunii Sovietice, la 
ora 17,30 la stadionul central 
Lenin din Lujniki a avut loc un 
mare miting al oamenilor mun
cii din Moscova.

Există cele mai favorabile posibilități pentru întărirea și desvoltarea 
continuă a relațiilor socialiste dintre U.R.S.S. și R.D.6.

BERLIN 14 (Agerpres).—TASS 
transmite: Luind cuvîntul la 13 
august la mitingul din orașul Ber
lin cu prilejul vizitei in Republica 
Democrată Germană a delegației 
de partid și guvernamentale sovie
tice. Nikita Hrușciov a declarat că 
există cele mai favorabile posibi
lități pentru întărirea și dezvol
tarea continuă a relațiilor socia
liste dintre U.R.S.8. și Republica 
Democrată Germană, pentru cola
borarea tovărășească și lupta co
mună pentru intărirea păcii și se
curității popoarelor.

Referindu-se la relațiile dintre 
Uniunea Sovietică și Germania oc
cidentală, Hrușciov a arătat că 
cercurile conducătoare din Germa
nia occidentală nu numai că nu 
Întreprind nici un pas spre îmbu
nătățirea relațiilor cu Uniunea So
vietică ci. dimpotrivă, fac totul 
pentru a complica aceste relații. 
Ridicind din nou problema repa
trierii germanilor din Uniunea So
vietică, Adenauer speculează fără 
milă sentimentele mamelor, soții
lor șl copiilor care și-au pierdut 
fiii, soții și părinții in trecutul 
război singeros.

Trebuie condamnată cu hotărire 
această politică, care duce la dez
lănțuirea unui nou război, a su
bliniat N. S. Hrușciov.

Arătind tn continuare că impe
rialiștii au încercat și vor încerca 
să atenteze la cuceririle oameni
lor muncii N. S. Hrușciov a che- 
mat la intărirea solidarității in
ternaționale, la unitatea țărilor 
lagărului socialist. Pentru a-și a- 
păra cuceririle, a subliniat el, oa
menii muncii din țările socialiste 
trebuie să dispună de forță, inclu
siv de forțe armate. Dacă am fi 
siguri, a spus N. S. Hrnșciov, 
că cercurile guvernante ale țărilor 
unde se găsește la putere burghe
zia ar renunța la folosirea forței 
față de țările socialiste, n-am fi 
nevoiți să ne întărim forțele ar
mate. Intruclt insă puterile occi
dentale se înarmează, elaborează 
planurile unui război agresiv im-

Mitingul dia orașul Berlin 
potriva țărilor socialiste, am co
mite o crimă dacă ne-am slăbi 
eforturile în vederea creării de 
mijloace capabile să apere statul 
socialist de atacul imperialiștilor. 
Uniunea Sovietică șl celelalte țări 
socialiste au forțe care pot să a- 
pere cauza clasei muncitoare, cau
za păcii, democrației și’ socialis
mului, a declarat N.S. Hrușciov. 
Nu am intenționat și nici nu in
tenționăm să folosim aceste forțe 
pentru a impune altor popoare 
orînduirea socialistă. Ne situăm 
ferm pe poziția coexistenței paș
nice a statelor indiferent de sis
temele lor sociale.

A luat apoi cuvîntul Thaller Ul
bricht care a declarat că primirea 
entuziastă făcută delegației de partid 
și guvernainenlale sovietice de că
tre populația Berlinului dovedește 
că berlinezii se mîndresc pe drept 
cuvînt că reprezentanții partidu
lui conducător al mișcării munci
torești internaționale, jeprezentan- 
ții marii Uniuni Sovietice, forța 
conducătoare a lagărului socia
list, au vizitat capitala Republicii 
Democrate Germane. 'Trăsătura 
caracteristică a vizitei delegației 
de partid și guvernamentale sovie
tice în R. D. Germană constă în 
prietenia adevărată, apropierea 
frățească care și-au găsit expresia 
în desfășurarea tratativelor de par
tid și guvernamentale, precum și 
îa întîlnirile delegației sovietico 
cu muncitori și țărani, cu intelec
tuali, meseriași și alți oameni ai 
muncii. Această prietenie este ba
zată pe interesul comun al po
poarelor noastre în victoria socia
lismului, a spus W. Ulbricht.

După ce a arătat că Republica 
Democrată Germană a propus ca
lea cea irfai scurtă spre reunifica- 
rea Germaniei și că tratativele cu 
privire la crearea unei Confede
rații germane ar putea fi începute 
imediat după alegerile pentru 
Bundestagul vestgerman, Ulbricht 
a arătat că Adenauer a răspuns la 
aceasta declarînd că deocamdată 
guvernul de la Bonn nu va publi
ca nici un fel de propuneri cu

și precise
— O declarație a

LONDRA 14 (Agerpres).—TASS 
transmite : în ședința din 13 au
gust a subcomitetului Comisiei 
O.N.U. pentru dezarmare a luat 
cuvîntul V. A. Zorin, reprezentan
tul U.R.S.S.

Delegatul sovietic a amintit 
la ședința subcomitetului din 
august reprezentantul Statelor 
nite, Ștassen, a făcut o trecere 
revistă a situației în care se află 
în momentul de față lucrările sub
comitetului. Potrivit spuselor lui 
Stassen, subcomitetul ar fi pierdut 
perspectiva justă și nu-și dă seama 
cît de aproape se află în prezent 
de realizarea unui acord. Stassen 
a enumerat- cu acest prilej unele 
probleme ale, dezarmării asupra 
cărora toți participanții la tratative 
ar fi căzut de acord. El a amintit 
reducerea forțelor armate și arma
mentelor, încetarea experiențelor 
nucleare, încetarea fabricării armei 
nucleare și inspecția aeriană. 
Stassen a fost nevoit însă să recu
noască că asupra tuturor proble
melor enumerate există, după cum 
a spus el, anumite divergențe.

La rîndul nostru, a spus repre
zentantul sovietic, am dori firește 
foarte mult ca subcomitetul să 
poată anunța că s-a ajuns la o în
țelegere dacă nu asupra tuturor 
problemelor dezarmării, cel puțin 
asupra celor mai urgente, și că 
există posibilitatea să se treacă la 
transpunerea în viață a hotărîrilor 
asupra cărora s-a căzut de acord.

Dacă privim însă în mod realist 
situația creată în subcomitet tre
buie să recunoaștem din păcate că 
ea este departe de tabloul optimist 
care a fost prezentat de Stassen.

Pînă în prezent, în ciuda celor 
cinci luni de activitate, subcomite
tul nu poate declara că a ajuns la 
vreo hotărîre de comun acord cel 
puțin asupra vreuneia din proble
mele importante ale dezarmării.

că
7
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Din păcate, a spus reprezentan
tul sovietic, situația reală în pro
blema reducerii forțelor armate, 
armamentelor și cheltuielilor mili
tare nu oferă temeiuri pentru op
timism.

Vorbind despre poziția puterilor 
occidentale în această problemă, 
Zorin a subliniat că puterile occi
dentale caută să mențină mari 
forțe armate, motivînd aceasta 
prin obligații speciale pe care le 
au pe întregul glob.

Actuala declarație a puterilor 
occidentale cu privire Ia hotărîrea 
lor de a reduce forțele armate ale 
Statelor Unite și U.R.S.S. la nive
lurile de 2,1 milioane și 1,7 mili
oane oameni nu are nici o valoare 
deoarece puterile occidentale in
sistă asupra unor tratative supli
mentare pentru fiecare din aceste 
niveluri. Totodată ele condiționea
ză fiecare din aceste reduceri de 
reglementarea unor importante 
probleme politice.

Subliniind că există un acord 
în modul general de a aborda 
realizarea reducerii armamentelor 
clasice, Zorin a subliniat totodată 
că această înțelegere,ca atare, fără 
traducerea în viață a altor măsuri 
de dezarmare, nu reprezintă a- 
proape nimic pentru progresul lu
crărilor.

Lucrurile nu stau mai bine nici 
în problema reducerii bugetelor 
militare, a spus Zorin.

în ciuda declarațiilor repetate 
ale reprezentanților puterilor occi
dentale despre importanța propu
nerii Uniunii Sovietice cu privire 
la reducerea bugetelor militare ale 
statelor cu 15 la sută, a spus Zorin, 
puterile occidentale se eschivează 
pînă în prezent de a răspunde la 
propunerile clare și precise ale U- 
niunii Sovietice.

In fotografie: un aspect de la uzina de îngrășăminte chimice din SindrI,

privire la reunificarfe. în realitate, 
a spus W. Ulbricht, guvernul A- 
denauer n-are nici un fel de pro
gram de reunificare.

Partidul Socialist Unit din Ger
mania și Frontul Națipnal al Ger
maniei Democrate își vor îndeplini 
și pe viitor datoria pentru ca în 
urma întăririi puterii muncito- 
rești-țărănești și a construcției so
cialiste, Republica Democrată 
Germană să devină și mai puter
nică și să exercite o influență și 
mai mare asupra evoluției Germa
niei occidentale. Vom face totul, 
a spus Ulbricht în încheiere, pen
tru a obține unitatea de acțiune a 
clasei muncitoare germane, deoa
rece aceasta este o condiție a vic
toriei cauzei noastre juste — cau
za păcii, democrației și socialis
mului.

A luat apoi cuvîntul 
Nuscke.

în încheierea mitingului a luat 
cuvîntul Friedrich Ebert, 
mărul Marelui Berlin.

• _____

Otto

pri-

Tineri americani au plecat 
spre R. P, Chineză

1 MOSCOVA 14 (Agerpres). — 
La 14 august, odată cu grupul de- 
legaților la Festival care a pără
sit Moscova pentru o vizită prie
tenească în China, au plecat și 34 
de delegați ai S.U.A. care au pri
mit invitația ce le-a fost adresată 
de a vizita R.P. Chineză, în ciuda 
„avertismentelor" și a presiunilor, 
Departamentului de Stat. Înainte 
de plecare, delegații americani au | 
semnat o declarație în care 
spune printre altele: „Noi, sub
semnata cetățeni americani, mer
gem să vizităm China la invitația 
Federației tineretului chinez. Am 
luat cunoștință de scrisoarea sub
secretarului de stat al S.U.A. 
Christian Herter, și ne reafirmăm 
credința noastră în dreptul cetă' 
țenilor Statelor Unite de a călători

în mod liber. Ținem să declarăm 
că ne exercităm acest drept în 
deplină loialitate față de țara noa
stră. Noi avem opinii și convin
geri politice diferite. Respingem 
afirmația potrivit căreia am fi 
niște instrumente ale propagandei 
comuniste".

» Astăzi, se împlinesc zece ani de la proclama
rea independenței Republicii India. Această anl- 

j versare' coincide cu împlinirea a o sută de ani 
j de Ia marea răscoală anticolonialistă care a 
5 avut loc în India în 1857.
J Scuturîndu-și jugul, după aproape 200 de ani 
*i de dominație colonială engleză, poporul indian 
? a înscris la 15 august 1947 o pagină importantă 
£ în istoria de după cel de al doilea război mon- 
S dial. Importantul eveniment politic pe care-1 con- 
i‘ stituie faptul că o țară cu 400 de milioane de 
l oameni a aruncat peste bord lanțurile grele a’e 
f robiei coloniale s-a petrecut pe fondul și sub in- 
I fluența avîntului puternic al mișcărilor de eli

berare națională care s-au desfășurat și se des
fășoară încă în Asia zilelor noastre.

Cît rău a pricinuit țării dominația engleză se 
poate vedea din cuvintele eminentului om de 
stat Jawaharlal Nehru : „Dacă n-ar fi fost ocu
pația engleză — scrie el — India ar fi putut fi 
nu numai liberă și mai prosperă, dar și mult 
mai avansată în domeniul științei și al artei și 
în toate cele pentru care viața merită să fie 
trăită".

Prezentul Indiei — cu toate că mai sînt difi
cultăți economice și financiare — ne oferă ima
ginea unei țări angrenate pe drumul dezvoltării 

q independente. Independenței politice îi urmează 
K eforturi de zi cu zi îndreptate spre crearea in- 
i dependenței economice. Succese însemnate s-ap 
’« obținut astfel în îndeplinirea primului pTan cirt- 
ț cinai (aprilie 1951 — martie 1956). In poli- 
!tica de industrializare a Indiei se observă o pre

ocupare pentru extinderea și întărirea compar
timentului industriei grele. Cel de al doilea plan

cincinal prevede creșterea producției de oțel la 6 jj 
milioane tone. R

Prezentul Indiei — spre deosebire de timpu- S 
rile cînd aici era bastionul dominației britanice o 
în Asia — ne oferă totodată imaginea unei mari J 
puteri. împreună cu alte țări, India face parte 3 
din vasta zonă a păcii, aducînd o contribuție în- n 
semnată la rezolvarea problemelor arzătoare ale fi 
vremurilor noastre. Alături de R.P. Chineză, In- S 
dia a formulat cunoscutele principii ale coexis- o 
tenței pașnice între state ; ea și-a adus centri- g 
buția la organizarea conferinței de la Bandung. 3 
a depus activitate pentru încetarea operațiunilor J 
militare și încheierea armistițiului din Coreea și J 
Vietnam, pentru curmarea agresiunii anglo- | 
franco-israeliene asupra Egiptului. I

India își aduce contribuția la stabilirea păcii ' 
și prieteniei între popoarele lumii, pronunțîndu-se ! 
împotriva politicii creării de blocuri militare im- ' 
perialiste. * ]

Republica India întreține relații de prietenie i 
și colaborare, pe bază de avantaje reciproce cu • 
țările socialiste. Colaborarea dintre țara noa- J 
stră și India a și dat rezultate promițătoare pe i 
tărîm economic, cultural și științific și sîntem ' 
convinși că acestea au darul de a contribui și mai • 
mult la apropierea dintre popoarele romîn și in- , 
dian.

Poporul romîn, tineretul țării noastre, care nu- i 
treșic sentimente de simpatie față de poporul in- } 
dian, față de cultura și știința sa, găsește tn cea J 
de a 10-a aniversare a proclamării independenței î 
Indiei un prilej nimerit pentru a trimite popo
rului acestei țări urări de noi succese pe drumul 
pe care a pornit la 15 august 1947.

se
In preajma celui de al IV-iea Congres 

al F.M.T.D.
KIEV 14 (de la trimisul special 

Agerpres): Capitala Ucrainei So
vietice, Kievul, se pregătește să 
găzduiască cel de al 4-.lea congres 
al Federației Mondiale a Tineretu
lui Democrat.

In cursul zilei de miercuri a a- 
vut loc ședința comitetului execu
tiv al F.M.T.D., care a discutat 
și aprobat ordinea de zi a Con
gresului, rapoartele ce vor fi puse

O declarație a Ministeru’ui Afacerilor
în discuția tinerilor reprezentanți 
din circa 100 de țări, așteptați la 
congres, precum și proiectul de re
gulament de desfășurare a congre
sului.

La lucrările comitetului execu
tiv al F.M.T.D. a participat și de
legatul tineretului din R.P.R., tov. 
Virgil Trofin, prim secretar al C.C. 
al U.T.M.

Externe
DAMASC 14 (Agerpres). — 

In legătură cu complotul antigu
vernamental descoperit la Da
masc, inspirat de imperialiștii a- 
mericani, Ministerul Afacerilor 
Externe al Siriei a dat publicită
ții o declarație în care se spune 
că Salah Tarazi, secretar gene
ral al Ministerului Afacerilor Ex
terne al Siriei, a adus la cunoș-

al Siriei
tința lui Robert Strong, însărci
natul cu Afaceri ad-interim al 
S.U.A. în Siria, cererea guvernu
lui sirian ca Howard Stane, 
Francis Jeton» funcționari ai am
basadei, și colonelul Robert Mo- 
loy, atașatul militar al S.U.A. 
la Damasc, să părăsească în 
24 de ore teritoriul Siriei.

AW.%W.W.W.SW.V^V.%W.V.SV»%W.*0%%%WfMitingul festiv
PHENIAN 14 (Agerpres). — 

La 14 august a avut loc la Phe
nian un miting festiv cu prilejul 
celei de-a I2-a aniversări a eli
berării Coreei de către armata 
sovietică. La acest miting au 
participat președintele cabinetului 
de Miniștri al R.P.D. Coreene, 
Kim Ir Sen, președintele Adună-

MOSCOVA. La Moscova a fost 
semnat un acord între guvernul 
U.R.S.S. și guvernul R.P.D. Co
reene cu privire la condițiile tri
miterii 
R.P.D. 
coreeni 
tehnic 
semnat 
privire 
tulul tehnic și profesional al spe
cialiștilor și muncitorilor sovie
tici și coreeni.

DAMASC. După cum anunță 
ziarul „An-Nur“, în ultimuMimp ■ ■ V

de specialiști sovietici în 
Coreeană și de specialiști 
în U.R.S.S. pentru ajutor 
și alte servicii. A fost 
de asemenea un acord cu 
la condițiile învățămîn-

Siriei de către avioane ameri
cane.

MOSCOVA. In timpul vizitei 
sale la Moscova între 7 șl 13 au
gust, delegația Partidului Comu
nist din Danemarca a avut întîl-

niri și convorbiri cu reprezentan
ții C.C. al P.C.U.S. La 14 august 
a.c. delegația Partidului Comunist 
din Danemarca a plecat la Co
penhaga.

LONDRA. La 14 august lega
ția Yemenuluui la Londra a pre
zentat guvernului Marii Britanii 
un nou protest în legătură cu 
bombardarea de către avioane 
britanice a unui sat aflat pe te
ritoriul Yemenului în regiunea de 
frontieră dintre Yemen și protec
toratul britanic Aden.

ai uiu, LUiniviv nwuiiu
ril Populare Supreme, Khn Du

de la Phenian
Bon, și alți conducători ai Parti
dului Muncii și ai guvernului.

In cuvîntarea ținuta cu acest 
prilej, vicepreședintele cabinetului 
de Miniștri, Țoi En Ghen, a spus 
că poporul coreean prețuiește în 
mod deosebit prietenia sa cu 
poporul sovietic și va face totul 
pentru a întări această prietenie.

Bun sosit, tovarăși!
(Urmare din pag. l.a)

rile

încălcare a spațiului aerian al/j

La a 12-a aniversare a eliberării Coreei

In luptă pentru construirea socialismului, 
pentru unificarea pașnică a Coreei

Articol scris pentru .Scînteia tineretului*
La 15 august alături de întregul 

popor, tineretul Republicii Popu
lare Democrate Coreene sărbăto
rește cea de a 12-a aniversare a 
eliberării oatriei de către Armata 
Sovietică de sub asuprirea impe
rialismului japonez.

Membrii Uniunii Tineretului 
Democrat Coreean, toți tinerii și 
tinerele țarii noastre întîmpină cu 
un înalt avînt în muncă și în acti
vitatea politică glorioasa lor săr
bătoare națională. Această activitate 
este subordonată sarcinii princi
pale : lupta întregului popor pentru 
unificarea pașnică a țării.

Primul plan cincinal al econo
miei naționale, plan care a început 
în anul., 1957, prevede să se pună 
fundamentul industrializării so
cialiste și să se termine colec
tivizarea agriculturii, pentru a în
tări și mai mult bazele socialis
mului în partea nordică a Repu
blicii precum și pentru a rezolva în 
principal problema locuințelor, a 
alimentației și a îmbrăcămintei.

In ciuda unei serii întregi de 
greutăți existente în domeniul con
strucției economice planul produc
ției globale industriale al între
prinderilor de stat și cooperatiste 
pe primul semestru al acestui an a 
fost îndeplinit în proporție de 112 
la sută. Acest indice depășește ni
velul producției globale al aceleiași 
perioade a anului trecut cu 41 la 
sută.

La succesele poporului coreean 
obținute în construirea socialismu
lui a contribuit în mare măsură și 
tineretul nos’ru.

de Kan Gu En
locțiitor al președintelui C.C. al
• Uniunii Tineretului Democrat 

Coreean

tărîrile plenarei din decembrie 1956 
ale C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, plenară care a concretizat 
linia construcției economice trasată 
de cel de al III-lea Congres al 
Partidului, tineretul nostru munci
tor desfășoară o luptă activă, pa
triotică pentru descoperirea și fo
losirea resurselor și rezervelor in
terne, pentru maximum de econo
mii și pentru sporirea producției. 

In rîndul tineretului muncitoresc 
și-au găsit aplicare diverse forme 
de întrecere socialistă pentru tra
ducerea cu succes în viață a ho- 
tărîrilor partidului cu privire la 
sporirea producției, la dezvoltarea 
economiei.

In țara noastră 85,5 la sută din 
gospodăriile țărănești au pășit trep- 
tat-treptat pe calea socialismului. 
Tineretul sătesc își îndreaptă acum 
forțele sale principale către întări
rea continuă și dezvoltarea coope
rativelor agricole atît din punct de 
vedere organizatoric cît și econo
mic. El luptă pentru lărgirea su
prafețelor de pămînt arabil, pentru 
constituirea sistemului de irigare. 
Tineretul coreean îndeplinește un 
rol important în introducerea agro
tehnicii înaintate și în desfășurarea 
muncii culturale la sate.

Problema ridicării calificării teh- 
ivivAMi nice a tineretului muncitoresc este
Sprijinind din toafj puterile ho- una din cule mai importante sar-

cdni aJe Uniunii noastre. In orașe 
și sate funcționează mii de școli 
pentru tinerii inovatori, cercuri teh
nice etc. Aproape două milioane de 
tineri învață în diferite instituții 
de invățămînt datorită grijii pu
terii populare.

Partiaul apreciază mult rolul pe 
care îl îndeplinesc tinerii în con
strucția socialistă. Sub conducerea 
partidului, tineretul este întotdeau
na sigur de victoria sa. La chema
rea partidului el este întotdeauna 
gata în orice vreme să se arunce în 
foc și în apă și merge întotdeauna 
în fruntea celorlalți la muncile cele 
mai grele.

In prezent privirile poporului 
coreean sînt îndreptate către mina 
de tineret Sonnam. Uniunea Tine
retului Demoprat a chemat tinere
tul la exploatarea bazinului carbo
nifer din raionul nordic al provin
ciei Phenianul de Sud, unde se 
găsesc peste 60 la sută din toate 
rezervele de antracit. Sute de tineri 
muncitori și ostași demobilizați, 
care au luptat cu bărbăție pentru 
apărarea patriei, au plecat acum 
voluntar să muncească în minele 
tineretului.

Pentru tineretul nostru este de 
asemenea o mare cinste să partici
pe la construcția orașului-erou 
Phenian, care se ridică din ruine.

Folosindu-se de vacanța de 
vară, ze/ci de mii de elevi ai școli
lor tehnice și superioare au muncit 
pe șantierele capitalei. Manifestînd 
abnegație patriotică, ei au obținut 
succese uluitoare în munca de in
stalare a conductelor de canali
zare pe întinderi de cîteva mii de

Tinere de 1a o școala medie din Phenian In timpul orelor de muncă voluntară.

metri ca și la construcția de lo
cuințe.

Tineretul Republicii împreună cu 
întregul său popor participă la 
munca pașnică, năzuind către un 
viitor luminos. Poporul nostru este 
ferm convins că în acest fel se 
creează în Coreea de nord o puter
nică “bază materială care va asigu
ra unificarea pașnică a țării.

După cum este cunoscut în lu
mea întreagă, situația din sudul 
Coreei se prezintă cu totul altfel. 
Astăzi, Coreea de sud este trans
formată într-o colonie a imperialis
mului american. Economia națio
nală și industria lîncezesc cu totul, 
populația suferă din pricina foa
metei și a lipsei de drepturi.

Producția globală a industriei 
Coreei de sud a scăzut în anul 
1955 de pildă, la jumătate în com
parație cu nivelul de dinainte de 
eliberare. In Coreea de sud există 
peste două milioane de șomeri și 
peste un milion de gospodării ță
rănești care n-au suficiente ali
mente, țărani care strîngîndu-și cu
reaua pribegesc prin munți și 
cîmpii în căutare de rădăcini de 
plante și de pomi pentru hrană. 
Peste o jumătate de milion de co-

pii orfani de război vagabondează 
și sînt supuși batjocorii, lncepînd 
din prima zi a armistițiului impe
rialiștii americani încalcă perma
nent acordurile internaționale în
cheiate și întăresc- cu înfrigurare 
forțele terestre și maritime ale 
Coreei de sud. Imperialiștii ame
ricani și clica lui Li Sîn Man au 
recrutat în armată cu forța numai 
în acest an peste 286.000 de oa
meni printre care peste 40.000 de 
elevi.

Dar politica de asuprire colonială 
și de pregătire a războiului dusă 
de imperialiștii americani și 
de clica trădătoare a lui Li Sîn 
Man, întîmpină o rezistență tot 
mai mare din partea maselor po
pulare. In scopul evitării crizei po 
litice și economice în ultima vreme 
imperialiștii americani și slugile lor 
ațîță tot mai mult isteria războiu
lui. In lună iulie a. c. americanii 
au transferat în Coreea de sud 
comandamentul trupelor O. N. U. 
din ’Japonia și intenționează să 
aducă în partea de sud a țării pro
iectile dirijate și diferite feluri de 
armament modern.

Tineretul Coreei de sud nu do-
■ ■ ■ ■ .......... .... .i- -..... - ... , ,

rește să-și îndrepte din nou baio
netele împotriva compatrioților săi. 
Aceasta o dovedește în mod grăitor 
rezistența mereu crescândă a aces
tui tineret, a elevilor;

întregul popor coreean, tineretul 
țării noastre cere ca problema Co
reeană să fie reglementată de că
tre poporul coreean însuși.

Noi propunem stabilirea unui 
contact între tineretul din Corepa 
de sud și de nord. Dar impe
rialiștii americani și .clica lui Li 
Sîn Man se tem de asta mai mult 
ca de orice.

Tineretul R.P.D. Coreene cere 
cu hotărîre îndepărtarea neîntâr
ziată a agresorilor americani de pe 
pămîntul Coreei de sud. Imperia
liștii americani pricinuiesc poporu
lui nostru nenorociri și suferințe 

’ de nemăsurat.
Tineretul țării noastre întărește 

solidaritatea cu tineretul iubitor 
de pace din toate țările. El este 
credincios steagului internaționa
lismului proletar și păzește ca lu
mina ochilor prietenia frățească și 
colaborarea dintre țările lagărului 
socialist în frunte cu marea Uniune 
Sovietică. In această prietenie stă 
chezășia victoriilor noastre.
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Tinerii din Republica Populară 
Rom:nă s-au intîlnit cu reprezen
tanți ai tineretului din numeroase 
țări în cadrul a peste 50 de întîl- 
niri.

In zilele Festivalului, delegații 
noștri au participat la peste 100 
de intîlniri pe profesii, afinități și 
la seminarii studențești.

Succese însemnate am repurtat 
pe tărîm artistic. Toate formațiile 
noastre artistice au obținut meda
lii de aur. La concursurile artisti
ce s-au obținut 20 medalii de aur, 
24 medalii de argint, 4 medalii de 
bronz.

Sportivii țării noastre au obți
nut în cadrul celei de-a IIl-a 
ediții a Jocurilor sportive inter
naționale prietenești rezultate 
strălucite, cucerind 37 medalii de 
aur, 100 de argint, 41 de brrnz.

La cel de-al VI-lea Festival 
s-a auzit puternic, in corul mii
lor de participanți, vecea bra
vului tineret al țării noastre pen
tru împiedicarea războiului ato
mic, pentru destinderea încordă
rii internaționale, pentru coexis
tență pașnică, pentru pace șl 
prietenie între popoare.

Acum, ca și, în tet timpul celui 
de-al VI-lea Festival, gîndul 
nostru se îndreaptă cu recunoș
tință spre poporul.nostru munci
tor, spre glorioasa noastră clasă 
muncitoare, spre guvernul țării, 
spre scumpul nostru Partid Alun- 
citoresc Romîn. în inimile noas
tre a ars mereu flacăra patrio
tismului, străduindu-nc ca la toa
te întîlnirile în toate întrecerile 
artistice și sportive să fim demni 
de minunatul nostru popor cons
tructor al socialismului, de fru
moasa noastră patrie — Repu
blica

cultural-sportive și întîlnirile 
prietenești — a spus printre 
tele vorbitorul.

Numărul mare de medalii 
aur, argint și bronz cucerite 
cadrul întrecerilor culturale 
sportive este un raport strălucit 
pe care voi, soli ai tineretului 
nostru l-ați prezentat în semn de 
recunoștință pentru grija părin
tească a partidului nostru drag 
și a guvernului față de tineret, 
cît și pentru condițiile create de 
regimul democrat-popular pentru 
înflorirea continuă a artei, cul
turii și fortului.

Măreața sărbătoare a tinereții, 
Festivalul de la Moscova, a ci
mentat și mai mult prietenia ti
neretului lumii pentru pace și un 
viitor fericit. Dorim ca voi, dragi 
tovarăși, reîntorși la locurile 
voastre de muncă să răspîndiți 
în rîndurile tineretului ideile mă
rețe ale Festivalului, ideile păcii 
și prieteniei între popoare.

In aplauzele entuziaste ale ce
lor prezenți a răspuns din partea 
delegaților la festival tovarășul 
Miron Olteanu, membru al Birou
lui C.C. al U.T.M.

Cel de-al VI-lea Festival Mon
dial — a spus vorbitorul — prin 
deosebita amploare a manifestă
rilor sale diferite la care au par
ticipat peste 34.000 tineri din mai 
mult de 120 țări, a constituit cea 
mai grandioasă* manifestare a ti
neretului pentru pace și prietenie 
între popoare. Pe drept cuvînt se 
poate spune că Festivalul de la 
Moscova s-a bucurat de o deplină 
reușită. însuflețită de un puternic 
sentiment patriotic și internațio
nalist, delegația 
publicii Populare 
din plin aportul 
relui Festival.

Festivalul ne-a 
unor numeroase întîlniri cu tine
rii sovietici. Tinerii delegați din 
țara noastră și-au exprimat încă 
odată cu acest prilej recunoștința 
și dragostea profundă pentru glo
riosul tineret 
Capitala noastră 
măm odată mai 
din inimă pentru 
întrecută pentru 
ce au dovedit-o față de noi, tinerii 
sovietici ca și toți cetățenii Mos
covei. In aceasta vedem o nouă 
dovadă a prieteniei veșnice dintre 1° marea întilnire a tineretu- 
popoarele și tineretul Uniunii So- lumii — Festivalul Mondial al 
vietice și Romîr.iei democrat-popu- Tineretului și Studenților de Ia 
lare. i Moscova.
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al-

de. 
în 
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tineretului Re- 
Romîne și-a dat 
la succesul nia-

dat posibilitatea

sovietic. întorși în 
scumpă, expri- 
mult mulțumiri 

ospitalitatea ne- 
grija deosebită

Populară Rcmină.
★

cu toată oboseala unei cală- 
de cîteva zile, sutele de de- 

au ți-
torii
legați întorși de la Festival 
nut neapărat ca acum, la sfîrșitul 
călătoriei lor, să încingă tradițio
nala horă împreună cu cei veniți 
să-i îhtimpine...

Fiți bine veniți, acasă, soli ai 
tineretului din R.P.R. care ați re
prezentat cu cinste patria noas-


