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Studenți și elevi! 
Pionieri 1 Luptați pen
tru succese tot mai 
mari la învățătură și 
însușiți-vă cu sîrguin- 
ță cît mai multe cu
noștințe ! Pregătiți-vă 

i temeinic pentru a de- 
i veni harnici construc
tori ai socialismului!
1 (Din chemările C.C. al P.M.R. 
J Ia a XII l-a aniversare a eli

berării Patriei).
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Proletari din toate țările, uniți-vă!

cînteia 
ineretului
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Bun venit oaspeților vietnamezi
în frunte cu

HO
Poporul romin are bucuria de a primi 

astăzi în Capitala țării, oaspeți dragi 
înzlanăt-fatol Vietnam în friintp Cil

ZILEI DE 23 AUGUST

Invâțămîntul public
în plină dezvoltare
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întrecere între brigăzi
BACĂU (de la corespondentul 

nostru). —
Exista în pitorescul oraș moldo

venesc Piatra Neamț pînă mai a- 
cum vreo 10 ani, o „făbricuță" a 
unui fabricant pe nume Sculei. 
In anii din urmă în locul făbricu- 
ței lui Sculei a apărut uzina me
talurgică modernă căreia munci
torii și localnicii iau pus nume'.e 
„Ceahlăul**. Atelierul de turnăto
rie, atelierul de mecanică prelu
crătoare, 3 hale de montare, can
tina, clubul, dispensarul și dormi
toarele sînt numai cîteva din în
căperile uzinei metalurgice Cea
hlău. î

Pe porțile fabricii ies cu fie
care zi mai multe remorci-dormi- 
toare destinate tractoriștilor, to
cătoare de nutreț, batoze de po
rumb, cărucioare pentru gaser și 
alte produse a căror execuție teh
nică a făcut să sosească pe adre
sa uzinei multe scrisori de mulțu
mire și lauda.

In uzina aceasta hierează nume
roși tineri. Despre rodnicia mun
cii tinerilor metalurgiști se spun 
multe lucruri frumoase. Lucrează 
la montat șasiuri o brigadă de 
tineri mecanizatori constructori al 
cărei responsabil este utemistul 
Petru Corfu. Acestei brigăzi i-a 
mers vestea ca fiind cea mai bună 
din uzină și are toate șansele să 
cîștige întrecerea ce se desfășoară 
în întîmpinarea zilei de 23 august. 
Tovarășii lor de muncă spun că 
responsabilul brigăzii este un flă
cău care știe să organizeze mun
ca, iar băieții sint harnici și buni 
meseriași. De altfel după muncă 
și răsplată. Ei cîștigă bine. Mai 
puțin de 1000 lei pe lună n-a în
casat nimeni în ultimul timp. 
Acum montatorii vor eu orice preț 
să fie cîștigătorii întrecerii. Și re
zultatele pe care ei le auț chiar și

cîte două norme zilnic, întrezăresc 
succesul tinerilor din brigada lui 
Corfu.

Mai sînt și alte brigăzi de ti
neri harnici. De exemplu la to
cătoare de nutreț sînt cele trei 
brigăzi conduse de utemiștii Apă- 
văloaie Gh., Bogdaproste Sinii on 
și Hie Mihai. Aceste brigăzi se în
trec între ele. In același timp bă
ieții privesc cînd cu părere de 
rău, cînd cu speranță spre briga
da lui Corfu. Cine știe poate pînă 
la urmă fruntașă o să fie una din
tre aceste brigăzi.

Un nou succes
Din Roman ne-a sosit aseara o 

veste deosețit de importantă. Per
foratorul nr. 2 al fabricii de țevi 
din Roman a intrat în rodaj. 
Montatorii de sub conducerea ing. 
Gubița Emil au executat în condi
ții optime lucrările de montaj. La 
perforatorul nr. 2 pe timpul roda
jului verificările vor fi făcute de 
către ing. Iordache C-tin. Partea 
electrică și instalațiile de apă, aer 
și răcire vor fi supravegheate de 
încă alți doi ingineri Benu Gold 
și Nic.olae Arsene. Atît la lucrările 
de montaj cît și la cele de rodaj 
sînt antrenați numeroși tineri 
printre care se află și Petre Avă- 
danii, Dumitru Igescu, Ion Calotă, 
Șt. Vaniliade etc.

Acesta este cel de-al II-lea a- 
gregat din cele 7 ale fabricii, care 
și-a început rodajul în mai puțin 
de o lună de la intrarea în rodaj 
al perforatorului nr. 1.

cu dezvoltarea învățămîntului superior dinGraficul de mai sus vă prezintă cîteva date în legătură 
țara noastră

*

noi studiul 
prin cerce-

Pentru mulți dhitrc 
istoriei e simbolizat . 
tarea tratatelor, cronicelor, docu
mentelor sau marilor opere ar
tistice ale unor vremi trecute. 
Dar pentru cercetătorii istoriei 
statistica cifrelor constituie de a- 
semenea un izvor de studiu deo
sebit de important. Chiar dacă e 
lipsită de frumusețea ideilor unor 
cronici sau tratate, de farmecul 
documentelor sau operelor artisti
ce, statistica făurește în laconicul 
grai al cifrelor tabloul real, in-

discutabil, al realității
„Anuarul statistic al

1957, primul anuar editat după 
cel de-al doilea război mondiali

|k.: ? '

scciale.
R.P.R.“—

Răsfoind „Anuarul
Statistic al R.P.R.“

- 1957
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președintele
SI MIN!
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Oțel în contul lunii 
septembrie

TIMIȘOARA (de la corespon
dentul nostru). In cinstea aniver
sării eliberării patriei noastre, oțe- 
larii cuptoarelor Martin de la u- 
■ina „Oțelul Roșu** nu numai că 

și-au îndeplinit angajamentul dar 
s-au întrecut pe ei înșiși. „Vom 
da 2.600 tone de oțel peste plan*. 
Acesta era angajamentul lor. Ei 
însă au dat încă de la 1 mai și 
pînă la 14 august 4.539 tone de 
oțel peste plan, dintre care numai 
în luna iulie 1.923 tone. Totodată, 
productivitatea muncii pe cap de 
salariat a sporit cu 11,4 la sută 
față de plan, rebuturile au fost re
duse cu 64 la sută față de tole
ranța admisă. Economiile realizate 
la utilaj de turnare, la consumul 
de păcură etc. însumează 712.000 
lei. Prin aplicarea metodei Matu- 
lineț au fost elaborate 359 șarje 
rapide, •

Munca lor entuziastă, dorința de 
a da patriei cît mai mult oțel a 
făcut ca în această perioadă să 
fie depășită atît producția lunară 
record din istoria oțelăriei, cît și 
fnoducția zilnică record. Astfel în 
una iulie a fost depășit cu 1.500 

tone oțel, cel mai ridicat virf de 
producție lunar, iar în ziua de 12 
august a fost întrecută cea mai 
ridicată producție zilnică de oțel. 
Începînd din 13 august a. c. oțe- 
lăria Martin de la „Oțelul Roșu“ 
lucrează în contul iunii septem
brie 1957.

Așii oțelăriei sînt și de data acea
sta topitorii de la cuptorul nr. 4 
unde lucrează echipele neînlrecuți- 
lor prim-topitori Silviu Posipal, Iosif 
Farcaș, Ilie Beucă. La succesul 
deosebit al oțelăriei au contribuit 
și tinerii oțel ari de la cuptorul nr. 
2 al tineretului. Brigăzile de tine
ret conduse de prim-topitorii Gaș- 
par Ion II, Gheorghe Vasil oaia și 
Tomaștec Ștefan, de la acest eup 
tor au dat numai în iulie 217 tone 
de oțel peste plan și 26 șarje ra
pide.

1,200 kg. cîntărește an singur castravete cules de pe lotul expert* 
mental al școlii de 7 ani din Bod regiunea Stalin. Pionierii din fo
tografie sînt tare mîndri de rodul stăruinței și perseverenței lor, iar 
la masă ei servesc de multă vreme produse din gradina școlii *

Insilozarea furajelor
sarcină de frunte a tineretului

Un rodnic schimb de experiență
După cum an vestit ziarele, ti

neretul țării noastre este chemat 
în acest an să însilozeze cu for
țele sale cantitatea de 750.000 to
ne furaje.

Cu cîteva zile în urmă, pri
mii secretari ai comitetelor ra
ionale U.T.M., secretarii comi
tetelor U.T.M. din gospodăriile 
de stat și colective, precum și 
alți tovarăși din regiunea Bacău, 
chemați să sprijine munca de în
silozare, au fost invitați să parti
cipe la schimbul de experiență 
organizat la gospodăria de stat 
Secueni-Roman.

Aici, tînărul inginer zootehnist 
Viorel Leș a făcut o expunere 
asupra • avantajelbr însilozării 
precum și asupra procedeelor de 
executare a acestei operații. Folo
sirea nutrețului însilozat influ- 
iențează în mod pozitiv produc
ția din sectorul zootehnic la gos
podăria de stat Secueni. Din 
iarna trecută vacilor cu lapte li 
s-a dat zilnic o cantitate de 30 
pînă la 50 kg. nutreț însilozat. 
Ca urmare a acestui fapt, pro
ducția de lapte din lunile de 
iarnă a ajuns la nivelul celei ob
ținute vara, cînd ele consumă 
masă verde. Odată cu aceasta a 

| sporit și calitatea laptelui, pro-

centajul de grăsimi fiind cuprins 
între 3,8 și 4,3. La secția Se- 
cueni oaspeții au văzut cum se 
face recoltarea nutrețului pentru 
însilozare. Urmăriți de privirile 
celor prezenți, tinerii mecaniza
tori Virgil Mocanu și Gh. Maftei 
au făcut o demonstrație cu com
bina. Aceasta separă știuîeții de 
masa verde iar pe măsură ce 
bunkerele se umplu, remorcile 
preiau din mers încărcătura. Tn 
apropiere lucrează alte combine 
de alt tip. Acestea toacă nu nu
mai masa verde dar și știuîeții, 
iar nutrețul rezultat este încăr
cat în autocamioane.

La silozuri au fost 
multe lucruri interesante, 
podăria are o baterie de 
zuri amenajate după toate cerin
țele tehnicii. In apropiere mai 
sînt două silozuri: unul la su
prafață, iar altul într-o groapă. 
Amenajarea unui siloz între două 
șire de paie costă 336 lei, pe 
cîtă vreme săparea gropii costă 
810 lei. Dacă se mai adaugă la 
acestea faptul că locul unde se

văzute
Gos- 

sS silo-

I. ȘINCA

este tocmai un asemenea uriaș 
izvor de istorie în care este redat 
grandiosul tablou al realizărilor 
dobîndite de poporul nostru 
drumul construcției unei vieți 
noi. Anuarul aduce o uriașă can
titate de cifre care îmbrățișează 
o perioadă istorică, ce în general 
se axează în jurul anilor 1938 
— anul cu cea mai mare produc
ție din regimul burghezo-moșie- 
resc, 1948 — anul naționalizării 
principalelor mijloace de produc
ție și 1956.

In cele ce urmează vom căuta 
să creionăm cîteva din proble
mele pe care le ridică analiza ci
frelor prezentate în domeniul 
dezvoltării învățămînutlui în țara 
noastră, în domeniul lărgirii rețe
lei de instituții pentru educarea 
tinerei generații.

Ce ne vorbesc cifrele ?
In domeniul învățămîntului pu- 

blic, regimul burghezo-moșieresc 
a lăsat țării noastre o tristă 
moștenire. Clasele exploatatoare 
aveau nevoie de robi supuși, cu 
mințile întunecate, care să lu
creze pentru interese lor. 4.000.000 
de analfabeți ne-au lăsat moște
nire guvernele „partidelor isto
rice". In permanență politica 
școlară a burgheziei și moșieri- 
mii consta în restrîngerea nu
mărului școlilor, în reducerea 
sumelor destinate învățămîntu
lui. Totul era făcut în anii aceia 
pentru ca marea masă a tinere
tului, a copiilor să nu-și poată 
lumina mințile în băncile școli
lor. Mizeria în care trăia țăra
nul nostru, făcea pe de altă par
te ca elevii să nu poată merge 
la școală. Chiar un fost ministru 
al instrucției publice recunoștea 
prin 1933 că „o frecvență atît de 
îngrijorător scăzută a elevilor 
face iluzoriu întreg învățămîntul 
primar la sate“.

Dar în situația școlii, în situa
ția conținutului învățămîntului 
public anii puterii populare au 
adus schimbări radicale.

Priviți cifrele:
In 1938 în învățămîntul pre

școlar aveam 1577 grădinițe de 
copii și 1819 educatoare, în anul 
acesta avem 6.527 grădinițe de 
copii și 10.201 educatoare 1

In 1938 în învățămîntul nos
tru de cultură generală predau 
46.435 cadre didactice pe cînd 
astăzi predau 88.208. In învăță
mîntul profesional de ucenici în 
1938 erau 39.250 elevi înscriși, 
în anul acesta sînt 98.005.

Anii puterii populare au dus la 
o largă dezvoltare a învățămîn
tului nostru superior. An de an» 
mii și mii de specialiști în toate 
domeniile economiei naționale,

culturii sînt formați în universi
tățile și institutele noastre de în- 
vățămînt superior. Dacă în 1938 
erau 33 de facultăți cu 26.489 
studenți cărora le predau 2.194 
cadre didactice, astăzi avem 112 
facultăți cu 81.206 studenți care 
sint instruiți de 8.154 cadre di
dactice.

Urmăriți aceste cifre, faceți 
raportul dintre ele și veți do- 
bîndi tabloul real a! grijii crîn- 
duirii democrat-populare pentru 
instruirea tinerei generații.

„Anuarul statistic44 ne oferă» 
mai departe, cifre cari vorbesc 
deosebit de concludent despre 
dezvoltarea cursurilor de zi, se
rale și fără frecvență în învăță- 
mîntul de cultură generală în
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____ ...____ ____ ___ . . „ii 
din îndepărtatul Vietnam în frunte cu i 

Ho Și Min, președintele Republicii Demo- • 
erate Vietnam. Noi salutăm din inimă în • 
persoana oaspeților vietnamezi întregul po- • 
por al R. D. Vietnam, tineretul acestei țări. • 

Deși de Republica Democrată Vietnam ne j 
despart mii de kilometri, țările noastre, care • 
fac parte din puternicul front al democrației • 
și socialismului, sînt astăzi mai mult decît . 
oricind legate prin zeci de mii de fire, între- . 
țin relații frățești. Sîntem siguri că in po- ț 
porul vietnamez avem un frate, un prieten Ț 
bun și de încredere. Această prietenie s-a ț 
întărit și mai mult în anii din urmă capă; ț 
tind un conținut nou și adînc: ea are la bază ; 
comunitatea de interese șl de țeluri în lupta ț 
unită pentru construirea socialismului, pen- ț 
tru salvgardarea păcii în lumea întreagă. • 

Noi cunoaștem istoria poporului vietna- • 
mez ca o istorie plină de frămîntări, de fapte j 
mărețe și de luptă consecventă împotriva ; 
isupritorilor colonialiști, pentru cîștigarea • 
libertății și independenței naționale a țării, ț 
Poporul nostru apreciază nespus de mult : 
această luptă, apreciază patriotismul înflă- ; 
cărat, pildele de dîrzcnie și eroism de care • 
a dat dovadă poporul frate vietnamez.

Poporul romîn privește a- .......  •*
cum cu încredere eforturile, • 
creatoare ale poporului • 
din R. D. Vietnam consacra- • 
te realizării sarcinilor care • 
privesc construirea socialis- • 
mului. Noi apreciem cu deo- • 
sebire eforturile pe care le j 
depun conducătorii R. D. • 
Vietnam, întregul popor • 
pentru realizarea unui țel • 
scump: unitatea națională a • 
țării și sîntem siguri că se • 
va împlini această aspira- ; 
ție firească a întregului po- ț 
por vietnamez. ;

Republica Democrată Viet- » 
nam și Republica Populară Ț 
Romină fac parte din puter- ; 
nicul lagăr al socialismului, ț 
Credincioase ideilor nob le ț 
ale internaționalismului pro- ' 
letar, ce'e două țări vor 
face totul pentru a întări și 
a apăra ca lunfna ochilor 
unitatea lagărului socialist 
în frunte cu Uniunea Sovie
tică — chezășia menținerii 
păcii in lumea întreagă.

, Noi salutăm poporul viet- 
, namez pentru succese e pe 
, care le obține pe drumul 
, construirii socialismului. 
, Salutăm curajosul t neret 
, vietnamez pentru sacrificiile 
, de care a dat dovadă în 
; t'mpul războiului de elibe- 
; rare națională, pentru mun- 
; ca pașn'că pe care astăzi o 
: depune la temelia țării.
; In numele prieteniei din- 
i tre poporul romin și vietna- 
■ mez, în numele întăririi a- 
i cestei prietenii, în numele 
; idea'urilor noastre comune, 
> salutăm fierbinte sosirea în 

Capitală a oaspeților vietna
mezi în frunte cu președin
tele Ho Și Min.
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Oaspeți 
de peste hotare

La invitația Institutului romîn 
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea joi au sosit în capitală 
noi oaspeți de peste hotare: prof. 
Sara Esmeralda Gregoris de Las 
Heras Ziiniga, inginer Israel 
Friedman Borden, prof. univ. Mi
guel Anabalon Mora, filolog din 
Chile; ziarista Elisabeth Mirega 
Feigin de Roca din Brazilia și 
poetul Roy McGregor Hastie, 
vicepreședinte al Societății poe
ților australieni.

(Agerpres)

Oaspeții noștri
Tovara șui Ho Și Min — oaspe

tele țării noastre — este fonda
torul Partidului Comunist Indo- 
chinez, președintele Partidului ce
lor ce muncesc din Vietnam, pric 
mul președinte al Republicii De
mocrate V ietnam.

Ho Și Min s-a născut la 19 mai 
1890 în satul Kim Lien, situat în 
provincia Nghe-An din Vietnamul 
central. Adevăratul său nume este 
Nguyen Ai Quoc. Numele de Ho 
Și Min — în limba vietnameză 
„înțelept" — și. l-a cîștigat în 
munca de partid. Intre anii 1913 
și 1919 el a fost în Franța, An
glia și America.

In timpul conferinței de pace de 
la Versailles, el a trimis pârtiei- 
panților la conferință un memo
riu. în care cerea să se acorde 
independență popoarelor Indnc.hi- 
nei.

In decembrie 1921. Ho Si Min 
a participat ca delegat al oameni
lor muncii din coloniile franceze, 
la congresul partidului socialist 
din Franța. La acest congres, par
tidul socialist s-a împărțit în două 
și s-a fondat Partidul Comunist 
Francez. Ho Și Min a aderat da 

'îndată la noul partid.
La Paris, Ho Și Min a editat 

jurnalul „Le Paria" care demasca 
politica colonială 
1924, a participat 
Congresul al 5-lea 
lei comuniste. Un
ta a întemeiat la Kvantun, în Chi
na, prima organizație revoluționa
ră vietnameză cu orientare comu
nistă. Această organizație, în care 
au intrat revoluționarii vietnamezi

străinătate, a primit 
Partidul Tineretului

num el» 
Revolut

franceză. In 
la Moscova, la 
al 1 nțernationa- 
an după aceas-

din 
de 
ționar din Vietnam.

Intre anii 1927—1929, 
Min a trăit în diferite țări din 
Europa și Asia, păstrînd in per
manență strînse legături cu orga* 
nizațiile revoluționare din Indo
china. In 1929, Ho Și Min q fost 
condamnat — in lipsă — la moar
te de către autoritățile coloniale 
franceze.

In ianuarie 1930, din inițiativa 
lui Ilo Și Min, cele 3 organizații 
comuniste din Indochina s-au unit 
formînd Partidul Comunist Indo- 
ehinez. In anul 1931, la Hong- 
Kong, Ho Și Min a fost arestat da 
către poliția engleză și ținut în
chis timp de doi ani de zile. Ie
șind din închisoare, Ho Și Min 
a trăit multă vreme în ilegalitate, 
iar în 1934 a trebuit să plece în 
Europa. In anul următor el a par
ticipat la Congresul al 7-lea al In
ternaționalei Comuniste, Trei ani 
mai tîrziu Ho Și Min s-a întors 
în patrie. Sub îndrumarea lui, în 
1941, Partidul Comunist Indochi- 
nez a unit partidele politice și or
ganizațiile patriotice în Frontul 
democratic care, sub numele de 
Viet Minh,. a luptat pentru inde
pendența Vietnamului. Ho Și Min 
a fost ales președintele frontului 
Viet Minh. Sub conducerea comu
niștilor au luat naștere, în 1944, 
în lupta împotriva agresorilor ja
ponezi și colonialiștilor francezi.

Ho Și

(Continuare in pag. 4-a)

Deschiderea celui de al IV-lea

minute pînă laMai sînt cîteva 
ora 10. Intru în sala Congresului. 
Retrăiesc aevea atmosfera deschi
derii celui de al treilea Congres 
Mondial al F.M.T.D. care s-a des
fășurat în Capitala țării noastre — 
București. O sală aproape asemă
nătoare cu cea de la Floreasca. 
Tinerii în porturi diferite, de con
vingeri politice fi credințe religi
oase diferite, de diverse ocupații, 
vorbind toate limbile pămîntului. 
se îndreaptă spre mesele de lucru, 
acolo unde tăblițele indică țara 
respectivă. Sînt în număr de 320 
reprezentînd peste 200 de organi
zații de tineret, membre ale 
F.M.T.D.

Sînt fi tineri din diverse țări fi 
organizații care se așează la me
sele pe care sînt așezate inscrip
țiile „observatori". Ultima cifră a 
acestora a ajuns la 173 reprezen
tînd 140 organizații nemembre ale 
F.M.T.D. Printre observatori iaiă-i 
pe unii reprezentanți ai organiza
țiilor de tineret din India, pe re
prezentanții Uniunii Tineretului 
Popular din Iugoslavia, pe repre
zentanți ai organizațiilor de tine
ret din Grecia, din S.U.A., din ță
rile Africii, America Latine etc.

Potrivit ultimelor date, în sala 
Congresului s-au strîns delegați 
și observatori din 103 țări ale lu
mii. Mulți din acești tineri au 
puncte de vedere deosebite asupra 
multor probleme, au concepții di
ferite. Aceasta nu înseamnă însă 
că ei nu se pot înțelege, că nu 
pot găsi un limbaj comun în proble
mele esențiale. Tinerii au interese 
comune și acest lucru evident nu 
poate fi ignorat de nimeni. Repre
zentanți ai tineretului lumii s-au 
întîlnit aici la Congres tocmai pen
tru a discuta în comun proble
mele întăririi colaborării lor, în 
scopul consolidării păcii și priete
niei între popoare. Aceste proble
me interesează în egală măsură și 
alte organizații internaționale 
O.N.U., ---------------
Consiliul 
U.I.S., ai 
marcăm 
F.M.T.D.

Ora 10 — deschiderea Congre- 
stdui. In aplauzele participan- 
tilor, Bruno Bernini, președintele 
F.M.T.D. deschide cel de al 
TV-lea Congres al F.M.T.D. El 
adresează un salut participanților 
la Congres și le urează bun sosit. 
El exprimă totodată sentimentele

de recunoștință față de tineretul 
din Kiev care a creat condiții mi
nunate desfă-șurării muncii delega
țiilor. După deschiderea Congre
sului au loc : Aprobarea repartiză
rii mandatelor pentru organizații. 
Alegerea comisiei de numărătoare 
a voturilor (In această comisie 
este reprezentată și țara noastră),

Prezentarea, aprobarea regulamen
tului Congresului. Alegerea prezi
diului Congresului. Aprobarea ar- 
dinei de zi și a regulamentului de 
desfășurare a lucrărilor Congresu
lui. Alegerea comisiei de mandate.

Congresul este apoi salutat în 
numele tineretului ucrainian de 
iov. Vasili Drozdenko, secretar al

C.C. al Comsomolului din Ucraina 
și de A.I. Davidov, președintele 
Comitetului Executiv al Sovietului 
orășenesc din Kiev al deputaților 
oamenilor muncii.

La tribună urcă un om scund, 
cu părul puțin cărunt. Este S.G, 
Bratcikov reprezentantul O.N.U, 
Din însărcinarea și în numele se-

D. MIHAIL

(Continuare in pag. 4-a)

Cuvîntarea rostită de tovarășul Virgil Trofin

ca
U.N.E.S.C.O., F.D.I.F.,

Mondial al Păcii, 
căror reprezentanți îi re- 
în sala Congresului

Dragi prieteni,
Am ascultat cu deosebit inte

res raportul prezentat de Bruno 
Bernini în numele comitetului 
executiv. Acest raport face o a- 
naliză temeinică a celei mai vi
tale probleme care preocupă ti
neretul în zilele noastre și dă 
perspectiva căilor pentru rezol
varea lor, pentru activitatea 
viitor a federației. De aceea de
legația tineretului din R. P. Ro- 
mînă se declară în general 
acord cu raportul prezentat.

La acest congres F.M.T.D. 
prezintă cu un bilanț bogat de 
activități puse în slujba tinere
tului și cauzei păcii. Munca și 
realizările F.M.T.D. sînt atît de 
evidente îneît numai acei care 
nu vor și nu sînt interesați să le 
recunoască pot să le treacă cu 
vederea.

In cei 4 ani care au trecut _ 
la cel de-al 1 II-lea Congres al 
F.M.T.D. în lume s-au petrecut 
evenimente deosebit de impor
tante. Am trăit cu toții o peri
oadă cînd în situația internațio
nală intervenise o oarecare des
tindere ca urmare a luptei po
poarelor pentru rezolvarea 
calea pașnică a tratativelor a ac
tualelor probleme litigioase. Ul
terior a început însă perioada pe 
care o trăim în prezent, cînd o 
serie de cercuri reacționare se 
străduiesc să învenineze tot mai 
mult atmosfera internațională, 
să alimenteze războiul rece, 
stăvilească avîntul luptei de 
berare națională a popoarelor 
Ioniale.

Cu indignare au răspuns „ 
poarele și tineretul lumii agre
siunii armate imperialiste împo
triva libertății și independenței 
poporului egiptean. Această a- 
gresiune constituie un exemplu 
tipic de manifestări disperate 
ale colonialismului muribund. In

de

de

se

de

pe

să 
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co-
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prezent cînd cercurile imperia
liste se străduiesc să înăbușe a- 
yîntul mișcării de eliberare na
țională, atît F.M.T.D. cît și or
ganizațiile sale membre trebuie 
după părerea noastră să-și lăr
gească și mai mult aportul lor 
pentru a sprijini lupta dreaptă a 
popoarelor din colonii.

Cu sprijinul și pe baza planu
rilor acelor cercuri care aj dez
lănțuit agresiunea împotriva E- 
giptului, speculînd o serie de 
greșeli care s-au comis In R.P. 
Ungară s-a dezlănțuit în acea
stă țară contrarevoluția care a 
costat atît de scump poporul și 
tineretul maghiar.

Acțiunile inițiate de F.M.T.D. 
în ultimii 4 ani pe plan interna
țional au reușit sâ antreneze un 
număr mare de tir.eri din întrea
ga lume, să ridice și să caute 
rezolvarea unor probleme cu a- 
devărat vitale, ceea ce demons
trează că F.M.T.D.-ul a avut per
manent in vedere problemele 
care frămîntă cel mai mult ti
neretul, ca militant activ pentru 
înlesnirea contactelor între ti
nerii din diferite țări și diverse 
rase avînd diferite opinii politice 
și credințe diferite.

Pe această linie noi susținem 
ideile cuprinse în rapoarte cu 
privire la contribuția ce revine 
tineretului în soluționarea pro
blemei europene. In ceea ce ne 
privește vom face totul pentru a 
inmu.ți contactele cu organiza
țiile democrate și de tineret din 
Europa în vederea întăririi coo
perării și prieteniei dintre tine
retul din țările continentului 
nostru, contribuind astfel la so
luționarea problemelor care in
teresează securitatea Europei și 
a întregii lumi. Tocmai în acest 
scop ne propunem ca în anul 
viitor să invităm și să organi
zăm schimburile reciproce cu re-

prezentanț; ai organizațiilor de 
tineret din Italia, R. Cehcs .ova- 
că, Franța, R.P. Bulgaria, An
glia, R.P. Ungară, Belgia etc. In 
felul acesta vom crea posibilifa- 
tea stabilirii de contacte directe 
intre organizația noastră și or
ganizațiile respective, vom întări 
relațiile de cunoaștere reciprocă 
și colaborare în viitor. Credem 
de asemenea că ar fi interesan
tă organizarea unei excursii pe 
Dunăre care să fie patronată de 
organizațiile de tineret din țările 
dunărene, excurs’e care după pă
rerea noastră ar fi un bun prilej 
de cimentare a prieteniei cintre 
tinerii din aceste țări.

In momentul de față problema 
asupra căreia este ațintită aten
ția întregii lumi este aceea a in
terzicerii experiențelor cu bom
ba atGmică, experiențe ce pericli
tează viața și sănătatea oame
nilor. Legat de aceasta, F.M.T.D.- 
ul trebuie să ducă și de aci Îna
inte o campanie susținută împo
triva acestor experiențe, campa
nie care să antreneze toate or
ganizațiile sale membre, pe to i 
acei tineri care iubesc via|a 
și doresc s-o trăiască in sănăta
te și pace. Delegația noastră este 
de acord cu aprecierea care se 
face în raport cu privire la im
portanța cooperării între diverse 
organizații internaționale de ti
neret, pentru soluționarea pro
blemelor tineretului, pentru sa
tisfacerea aspirațiilor îui. Noi 

” ” că F.M.T.D.-ul a 
în special in decursul 

ani o dorință sin- 
apropiere și cola- 
celelalte organiza- 

internaționale ale tineretului 
învățînd din greșelile comise 
trecut a luat o serie întreagă 
măsuri concrete menite să

considerăm 
dovedit 
ultimilor 
ceră de 
borare cu 
tli 
Și 
în 
de
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n
rămînă 
sfîrșitul 
Cînd se 
părțirea
pentru răniții din 
saloane, ea își luă 
în grabă paltonul 
din spital. O ame-
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împărți

Cine 
To-

Văzduhul vibra 
săgetat de soare și gloanțe, 
rănit de explozii, 
dar refuzînd să moară.

m 
își 

_r__ M la
îndeplinirea misiunii. Iese din ca-

își înneacă 
slabă 

Elena

întîlnirea
Andrei, Odeanu, 

„Oare aceasta înseam-

Intr-o zi

Cînd vine august...

ȚIUNEA

Polemica în privința des
ființării sau păstrării așa-zisu- 
lui Institutul Nostru de Emi
siune zis și Benere, aduce a- 
minte prin suprapunere și sim
bolism, dc un fost splendid 
guvernator.

El izbutise să se confunde 
cu instituția, ca episcopul cu 
biserica și unul și celălalt pur- 
tind în creștet o turlă rotundă, 
bizantină, cu poleieli și mărge
le ca oltencele amfora de lut 
cu fiertură pentru oamenii de 
la cîmp.

Mai-marii Băncii, ca niște 
musulmani, au purtat întot
deauna barbă, din principiu. 
Om ras : om neserios. Barba 
ideală a fost însă proprietatea 
unuia singur din toți idolii cu 
principii din finanțe.

Era frumos ca un împărat. 
De o frumusețe asiro-babilonia- 
nă, de taur într-aripat, fără ca, 
mi se pare, să fi beneficiat de 
toate privilegiile anumite din 
comparativ. El se comporta 
mai degrabă ca o cadînă mas
culină, voluptuoasă și lascivă 
și nu interesa femeile și vam
pele afară din cale de mult, 
cum ar fi lăsat să se presupuie 
mustața aspră și capul de 
mare Decebal acoperit cu o 
impecabilă panama.

Desigur, o capodoperă a na
turii —- și personajul se știa 
superlativ atare. Mîna lui era 
de la sine o bijuterie cu cîte 
cinci tetine fragede, puse în 
valoare de cîte un inel încrus
tat cu briante. Cînd gesticula 
fără mănușile lui de culoarea 
imaculată a lămîiei, ți se părea 
că în reflexele scăpărătoare ale 
giuvaerurilor de la falange, 
îmbinate cu o socoteală stu
diată, sc încrucișează, scobo- 
rite din firmament între man
șetele lui sticloase, cîtcva con* 
stelații convergente.

Acul de cravată era un lu
ceafăr ghicit într-un nor de 
mătase stufoasă. Cravata fină 
ca un azur prins într-un zefir.

„BANCA 
nală

Nasturii veneau dintr-un orient 
fabulos, stofa sosea dintr-altă 
parte a lumii prin curier spe
cial, țesută într-adins, urzeală 
și nuanță în unic exemplar. 
Nici un desen de pantalon nu 
trebuia să repete în București 
motivele de gherghef alese de 
gustul triplu rafinat al puterni
cului personaj. Seminția lui 
părea că se scoboară din flo
rentini și Bourboni, se născuse 
cu un crin stilizat undeva, în 
anatomia lui.

Ca să-și puie în toată lumi
na carnea și costumul, își co
mandase la Paris un automobil 
deschis jur împrejur și la pi
cioare, ca un dric. El trebuia 
văzut și contemplat de sus 
pînă jos, din vîrful pălăriei 
pînă în vîrful pantofilor de 
lac, ca într-o vitrină. I se ză
reau și ciorapii de Ypres, Bar
ba rămînea totuși atracția lui 
deosebită, răsfirată fir cu fir, 
și probabil, fir cu fir unsă se
parat și parfumată dintr-alte 
flacoane.

Te uitai la acest soi 
îmbăiat firește de trei 
zi, ca la un monument 
asudă nici nu secretează, curat 
și neutru ca marmura albă. Nu 
strănuta, nu tușea, nu scuipa 
niciodată. Intestinele lui tre
buie să fi fost ca de sticlă, oa
sele ca de cristal, unghiile din 
încălțăminte de onix.

Trecînd la Șosea în vitrina 
lui cu roți de cauciuc se răs- 
pîndea pe alee un miros de 
teatru cu evantaie și dantelă. 
Cucoanele care-i cunoșteau de
taliile mărețiilor aparente din 
șoptite, ziceau : „Păcat de bar
bă !" D-nii și-1 arătau din tră
suri : „Banca Națională !"

Monstrul de frumusețe sufe
rea fără să știe, și de alte lip
suri decît voinicia. Era prost.

iulie 1946.

Din volumul în curs de a- 
pariție la „Editura Tineretu-

HORIA ARAMA

...Și într-o zi
în ropotul morțiî vuind peste case 
interveni un accent eroic : 
chemarea la luptă !

Reflexe de steag 
străluciră 
în dansul macabra 
al flăcărilor.

Și sub tăvălugul sonor 
al melițelor zburătoare, 
și sub ochii panterelor focului 
gata să sară,
și prin urzeala funestă 
a traiectoriilor,

de Ia un pom la altul, 
de la o casă la alta, 
de la o stradă la alta 
înainta Libertatea.

Gărzile vieții-ncleștînd pe arme 
brațe formate pe minerul barosului, 
cucereau caracatița străzilor 
ce respirau tensiunea primejdiei.

Moartea nu mai înțelegea nimic. 
Cum rămîneau secerații-n picioare, 
refuzînd să cadă, refuzînd să tremure, 
ca să mai tragă un foc în dușman ?1

Moartea nu putea înțelege 
principiul de căpătîi al vieții : 
a trăi liber și a lupta 
pentru o veșnică libertate.

ELENA DRAGOȘ

Copiii vin aici adeseori
Cu pași abea-abea șoptiți, cu flori 
Copiii vin aici adeseori.

Nu au pe nimeni îngropat aici 
Nu au părinți și nici măcar bunici.

E-atît de mare liniștea. în Jur, 
Nu-s muzici sub cupola dc azur.
Ci doar pămînt șî flori, sub care dorm, 
Eroii, sub un cer înalt, enorm.
Pe cite-o piatră scrie strîmb și mic: 
Ion Vlad sau Radu George din Slănic,

• Căzut la datorie, decorat 
Și locul unde sufletul și-a dat.
Un nume-i scris pe fiece mormînt, 
Pe altul stă săpat doar un cuvint. 

Necunoscut — un biet cuvint știrbit 
care anii-l șterg necontenit, 

paznicul l-alunga pe copii: 
Plecați de-aici, duceți-vă-ntre vii.

Aici e trist, nu-l pentru voi. In jur, 
Nu-s muzici sub cupola de azur —

El paznicul se pare — n-a-nțeles 
De ce copiii vin aici ades,
Nu știe-un amănunt așa firesc 
Mormintele eroilor vorbesc
Din ierbi și flori șoptesc tulburător 
Ce lucru fără seamăn e să mori
Luptind să nu-ți dai țara la dușman 
Sa nu trăiești in ea robit sărman.

Pe

Șl

De-aceea vezi, cu pași șoptiți, cu flori 
Copiii vin aici adeseori.

e frontul de răsă- 
armatele sovie- 
eliberaseră Kie- 
capitala Ucrai- 
și continuau 
înainteze cu 

succes în direcția 
Lwov-Cernăuți. Ca 

urmare a acestei ofensive, armate
le germane și romîne se retrăgeau 
în dezordine, cu pierderi uriașe. 
Comentatorii militari ai cotidiane- 
lor bucureștene deveniseră scep
tici.

Foarte curind, în lumea celor 
cuprinși de panică, începu să cir
cule un svon liniștitor : „Nemții 
se pregătesc pentru o nouă ofen
sivă ! Vor intra în luptă armele 
secrete I Vom avea un Crăciun ve
sel".

Veni și crăciunul, dar pe front 
nu se produsese nici un reviri
ment. în schimb, fu dat publicită
ții un comunicat al Prefecturii 
Poliției prin care se făcea cunos
cut că : „se interzice orice fel de 
colinde, jocuri de irozi, precum și 
alte obiceiuri care se practică in
dividual sau în grupuri, cu pri
lejul sărbătorilor Crăciunului, A- 
nului nou, Bobotează !"

Viața, însă, dincolo de comuni
cate, își continua cursul său, în 
aparență, normal. Așa de pildă, 
spitalul militar, unde lucra Elena 
Predescu, se pregătea de sărbătoare. 
în anul acesta, pomul de Crăciun, 
organizat de Comitetul de patro
naj al spitalului, era finanțat de 
marele industriaș de postavuri 
Hlebnichian căruia, mulțumită 
doamnei mareșal Antonescu, nu 
i se blocase bumbacul, „amănunt" 
care-i spori și mai mult bogăția. 
Iată și de ce cunoscutul industriaș 
nu refuza nimic Comitetului de 
patronaj. Cu banii puși la dispozi
ție de Hlebnichian se cumpăraseră 
tot felul de daruri; stofe de calita
te superioară pentru neobositele 
doamne din comitet, cravate fine 
și multicolore pentru ofițerii de 
toate gradele, ciorapi pentru sol
dați, cutioare de pudră ieftină și 
ilustrate amoroase pentru surorile 
de ocrotire și personalul de ser
viciu.

• Fragmente din romanul „Ulti
ma toamnă".

DARIE NOYACEANU

Cu pași de fin cosit, cînd vine-august 
în fiecare an, pe drum de seară 
Din vinul amintirilor eu gust
Și-mi amintesc de mult, o altă vară.

...Și-ncet, încet, prin aripa de gînd 
Iar tunurile-și suna tinichele 
Și trec fasciști către apus, fugind 
Sub cerul negru, văduvit de stele.

Mărșăluiesc nebuni, în depărtări
îmi par porumbi sub bruma toamnei, strîmbi. 
O, n-am știut, nu, 
S-au mistuit atunci

cîte „sărutări**
cu praful pe carîmbi !...

Copil, priveam cum hăituita gloată 
Se clatină pe drumuri de amurg. 
„Vin rușii**— șopteau vecinii citeodată 
Și-am înțeles — fasciștii fug.

GH D. VASILE

MONUMENTUL
Călătoream prin țară, spre hotare, 
departe, pe pămîntul transilvan, 
cînd i-am văzut ’nălțat în Satu-Mare 
un monument biruitor de ani,

Ostașul rus cu fruntea-n ttmpla zărH 
&rivea din trupul aspru de metal 

itinderile pașnice ale țării 
cu ochi de bogatîr de la Ural.

Știam ce sens ti zboară peste umăr 
la fel ca timpul peste-acest meleag; 
e sensul vîrstelor fără de număr 
bătute-n drumul jertfii spre Reichstag.

Doamna general Pretorian, se
condată de celelalte doamne din 
comitet, se îngrijea personal de 
împodobirea bradului. Țrei zile a 
ținut această activitate onorabilă, 
în sfîrșit, în cea de a patra zi, la 
orele zece dimineața, într-un cadru 
sobru, așa cum cereau „clipele gre
le prin care treceau țara și nea
mul", urma să aibă loc tradiționala 
sărbătoare a pomului de

trecut de 
nopții.

Spitalul
Liniște. Ici 
cîte un bec de ser
viciu 
lumina 
beznă.

spune că e timpul să treacă 

mera de gardă hotărîtă să acțio
neze. Coridoru-i pustiu. îl străba
te în fugă. Nu-i este frică, 
s-o vadă ? Spitalul doarme ! 
tuși, o înfrigurare nervoasă, necu
noscută pînă atunci, îi străbate 
tot corpul ! O, dacă ar fi Andrei 
aici s-o urmărească ! Să vadă cu 
ochii lui cum duce la îndeplinire 
o sarcină de partid. Gînduri copi
lărești I Dacă Andrei ar fi de față, 
ar încerca să-i vină-n ajutor. Iar 
ea s-ar împotrivi.

A ajuns. Ce repede a străbătut 
coridorul ! Ce repede a ajuns în 
dreptul ușii de la cancelarie. Ini- 
ma-i bate nebunește. își spune 
„Nu mi-e teamă !" Se uită în stin
gă, apoi în dreapta... Nu, nimeni 
n-a văzut-o. Nimeni nu s-a luat 
după dînsa. Nu se înșeală. în gra
bă deschide ușa. Cheia furată a- 
cum o săptămînă îi tremură între 
degete. Intră în bezna cancela
riei. Se încuie pe dinăuntru. Cîte* 
va clipe rămîne nemișcată în în
tuneric, lipită de ușă. Genunchii 
i se înmoaie, iar ea se îmbărbă
tează: „Nu mi-e teamă î" Atunci, 
prinzînd parcă puteri, aprinde • 
lanternă. Fîșia de lumină străpun
ge bezna. Apar, rind pa rînd, nn 
birou, un fotoliu, portretul rege
lui. Lanterna caută eu febrilitate. 
Acum luminează un colț al încă
perii. Acolo smulge întunericului 
două coșuri mari. în ele sînt rîn- 
duite pungile-cadou pentru răniții 
care nu pot să coboare la pom.
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MIHAIL COSMA

Moment
(1944)

cînt, să cînt — atît mi-am spus 1 
lăsase însângerat apus.,, 
cenușă, pe-asfaltul numai zgură 

•ăzboiul...

Să cînt, să
In ziare se
In gara de
Priveam tăcut ri
Cu unghiile-n carne țipam totuși — să cînt î 
Să cînt, să cînt și ochii să mi-i zvînt.
Și de pe chipu-mi ars și din orașe 
Să smulg ghimpate sîrme, ucigașe.
Să cînt, să cînt al lumii veșnic vis! 
Și într-un zori, cînd pleoapeleiam deschis 
Văzui din temniți. brațe-nsîngerate, 
Tăindu-ți drum prin ziduri — libertate!
Să cînt, sa cînt frumoasa, calda zi, 
Cînd tancul rus în satu-mi poposi, 
Cînd prăfuiți băieți, cu tîmplele bălane 
Gustară-n ținda-mi prunele goldane.
Să cînt, să cînt, să cînt — imensul răsărit 
Urcind corale-n cerul colbăit;
Stihia morții piară ca o ceață!
Și ca un prunc să sorb din nou viață!
Să cînt, să cînt ca pasărea în zbor! 
Vreau curcubeu din cîntul meu sonor!
Să cînt neștearsa clipă de baladă, 
Cînd versul meu țîșni ca o grenadă.
Să cînt — mi-am spus — și iarba din zăvoi 
Și noua zi și oaspeții cei noi !
Să cînt al țării drum, in cînt, ca piatra !... 
...Și am pornit cu cin tecul spre Tatra 1...

Știam ce mtini și inimi i-nălțară 
și-n Satu-Mare monument slăvit: 
aceleași mîini ce în întreaga țară 
înalte monumente i-au suit.

Mîine, după serbare, ele 
împărțite mutilaților. Iar 
cu pungile-cadou se va 
răniților și manifestul partidului.

Elena se pregătește de lucru. 
Scoate din sîn un sul de hîrtioare 
subțiri. Ca foița de țigare, atît de 
subțiri. La ochiul luminos al lan
ternei, citește din nou manifestul. 
Și de data aceasta nu-și poate stă- 

l* pîni un sentiment de mîndrie. Ea, 
cu mîna ei, a redactat textul ma
nifestului. Ea, într-o noapte fri
guroasă, l-a predat lui Cristea. 
Partidul a aprobat textul și l-a ti
părit. Și tot ea îl răspîndește. O, 
de-ar fi Andrei aici s-o vadă... să 
afle cît este de curajoasă 1

Lucrează repede, cu îndemînare. 
Pungile se desfac ușor. Fiecare 
pungă înghite cîte o hîrtioară. Lu
crează, dar gîndurile îi sînt neli
niștite. Se fugăresc într-una ; și 
se necăjesc ca într-un joc obse
dant și chinuitor. Cînd era mică, 
avea o teamă bolnăvicioasă <’ 
tuneric. Noaptea, cu tainele i 
gre, o înspăimîta. Odată...

Tresare. Se oprește din 
O umbră s-a desprins parcă 
celălalt colț al încăperii. Elena a 
înghețat. Umbra a înghețat și ea. 
Of, gîndurile I Cît de speriate 
sînt ! Reia lucrul. Se îmbărbătea
ză iar : „Nu-ți fie teamă !“ E o 
treabă riscantă, dar și plină de e- 
fect. Mîine, din pungile-tip cum
părate de capitalistul Hlebnichian, 
împărțite de prea smeritele doam
ne de la patronaj, vor răsări ma
nifeste comuniste. Elena rîde. Un 
rîs nervos. Nervii îi sînt încordați. 
Cît timp să fi trecut de la intra
rea ei în cancelarie ? O oră... 
două... un veac ! Neliniștită, se 
uită la ceas. Timpul se scurge 
greu. Continuă să lucreze. Trece 
repede de la o pungă la alta. Fără 
să vrea, mîinile-i tremură. Nervii l 
De ce-i sînt nervii încordați ?

Brusc, sîngele-i năvălește cloco
titor în inimă. A auzit pași pe co
ridor. Elena încremenește. Numai 
tîmplele îi svîcnesc ca două inimi 
înnebunite. O femeie de pe cori
dor întreabă „Pe sora Predescu 
n-ai văzut-o ?“ Recunoaște vocea 
doamnei Leoceanu. Nu aude răs
punsul. Pașii se depărtează. Se 
face iar liniște. Broboane reci îi 
năpădesc fruntea. își continuă 
munca. Gîndește : „Ar fi stupid 
să fiu prinsă... ar fi stupid să dau 
greș‘‘w

O clipă se vede înhățată și pre
dată siguranței. Nu se împotriveș
te. Pășește cu fruntea sus, lăsîfid 
să se înțeleagă : „Da, sînt o ute- 
cistă... Invidiați-mă 1“ Se aud din 
nou pași pe coridor. Pași de băr
bat. Ciudat ! Elena nu se mai spe
rie. „Coridorul pașilor pierduți" 
Zîmbește I îi este cald. După ce O 
să termine o să intre în baie și o 
să facă un duș rece.

A terminat. Nu-i vine să creadă. 
Tocmai cînd mîinile ei s-au obiș
nuit cu treaba asta. Au mai rămas 
un număr de pungi fără manifeste. 
Pungile acestea le rînduiește anu
me deasupra celorlalte. Privește 
încă odată cele două coșuri cu da
ruri. I-au devenit dragi...

Trebuie să părăsească biroul. în 
vîrful picioarelor se îndreaptă 
spre ușă. Brusc, teama o înlănțuie 
din nou. Cum să iasă ? Dacă ni
merește peste cineva, tocmai în 
clipa cînd o să deschidă ușa ? A 
înțeles. Cît de copilărește s-a pur
tat 1 Leoceanu ar fi putut s-o a- 
jute. Și doar Cristea i-a atras a- 
tenția : „Nu risca prostește, 
fato ?“ „De ce nu m-am sfătuit și 
cu Andrei ?" Acum a căzut în cap
cană. în propria sa capcană. Nu, 
nu trebuie să-și piardă mințile. 
Clipele au devenit prețioase. își 
lipește urechea de ușă. Nici un 
zgomot nu se aude de dincolo. își 
ia inima-n dinți : „Acum !" Ră
sucește chea și iese. Doamne, ce 
senzație intensă de bucurie ! Par
că ar fi ieșit dintr-o temniță întu
necoasă la lumina libertății. Răsu
flă ușurată. Coridoru-i pustiu. To
tuși i se pare că cineva pîndește 
din fundul coridorului. Se depăr
tează de cancelarie cu teamă. Co
boară niște trepte și ajunge la 
camera de baie.

Restul nopții și-l petrecu în
tr-un zbucium continuu, lingă că- 
pătîiul unui mutilat care-și dădea 
sufletul. îi ștergea mereu fruntea 
năx “ “
vorbea în gînd : 
să mai apuci să 
nifestul nostru".

•

urletul. Ii ștergea mereu fr 
lăpădită de sudorile morții 

„Tu, 
citești

>■
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frate, 
mîine

curajul 
pînă 

festivității, 
trecu la îm- 

darurilor

vechi și fugi 
țeală ușoară, stîrnită de o oboseală 
aproape bolnăvicioasă (nu dormi
se o zi și o noapte) îi dădea sen
zația că de fapt nu calcă, ci plu
tește. Spitalul se afla nu departe 
de șosea. Se îndreptă spre Bufet. 
Nu luă tramvaiul 20. în 
da oboselii, porni pe jos. 
o zi geroasă cu soare 
ghiață. Șoseaua era pustie, 
durile Elenei se întorceau 
reu la spital. Se mira și 
prin cîte-i era dat unui singur om 
să treacă. Manifestele, 
cu fratele lui 
serbarea 1
nă să-ți trăiești viața la cea mai 
înaltă tensiune ?“

Inima-i bătea repede, ca și cînd 
ar fi auzit cea mai frumoasă dp- 
clarație de dragoste. Mergea și, 
aevea, o vedea pe doamna Preto
rian împărțind surîzătoare daru
rile domnului Hlebnichian. Răniții 
îi mulțumesc. După ieșirea gene- 
rălesei, curioși, desfăceau pungile 
și dădeau peste manifest. Unii 
îl citeau în grabă și, tot în grabă, 
îl ascundeau. Alții țipau, dădeau 
alarma. Dar prea tîrziu, spitalul 
era plin de manifeste. Tot spitalul 
a aflat de manifest.

Larma-i mare. Doamna general 
a leșinat. Comitetul de patronaj a 
intrat în panică. Se dădeau tele
foane pretutindeni. Spitalul între
ba : „Cine a scris manifestul ?" 
Spitalul întreba : „Cine a răspîn- 
dit manifestele ?...“

...Nimeni nu putea să răspundă 
la întrebările acestea. Numai ini
ma Elenei, bătînd din ce în ce mai 
fericită, răspundea oamenilor 
care-i ieșeau în cale : „Eu... eu...

Știam ce inimi vii tn el răsună 
de nu-i e trupul din metale recit 
în trupu-i inimile ni s-adună 
cum el în inimi ne-a intrat pe veci.

BORIS CARAGEAl Tntîlnirea

La ce lucrează Studiourile noastre
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de filme artistice și documentare
Rezultatul activității prodi

gioase a studioului de filme 
artistice București va începe să 
se vadă chiar în cursul acestei 
luni cînd va avea loc premiera 
noului film romînesc ilustrînd 
momente din viața aviatorilor 
militari: „Vultur 101".

Scenariul aparține lui N. 
Tăutu iar regia o semnează 
Andrei Călărașu. în rolurile 
principale apar : Marga Butuc- 
Codrescu, Miluță Gheorghiu, 
Constantin Sincu, Ștefan Moi- 
sescu și alții.

„Cînd se ridică ceața" este 
titlul provizoriu al unui nou 
film inspirat după nuvelele : 
„întoarcerea tatei din război", 
„Moartea tînărului cu termen 
redus" și „Pe cîmpia de sînge 
a Mărășeștilor" ale lui Al. 
Sahia. Regia și scenariul apar- 
țin tinerilor regizori Manole 
Marcus și Mihu Iulian care au 
mai realizat și filmul „La 
mere". Rolurile principale sînt 
deținute de 
Duțu Ilie, 
Emil Botta 
Rucăreanu.

Enache Nicolae, 
Romulus Neacșu, 

și un copil, Marius
I

I

>

„Ciulinii Bărăganului" este 
inspirat după romanul scriito
rului Panait Istrati. Scenariul 
și regia aparțin regizorului 
francez Louis Daquin.

Nuvela lui Ion Luca Cara- 
giale „Două loturi" a servit ca 
subiect filmului în culori cu 
același nume. în rolurile prin
cipale îi vom putea vedea pe 
Grigore Vasiliu Birlic, Alexan
dru Giugaru, Marcel Anghele- 
scu, Margareta Pogonat. Regia 
o semnează Gheorghe Nagy și 
Micheles Aurel absolvenți ai 
Institutului Unional de Artă 
Cinematografică din Moscova.

în cadrul Lunii Prieteniei 
Romîno-Sovietice vom putea 
viziona filmul „O mică întîm- 
plare" după nuvela lui Siito An
dras care ilustrează aspecte din 
viața unei gospodării agricole 
colective dintr-un sat ardelenesc.

„Erupția" se intitulează fil
mul din viața petroliștilor. în 
acest film pe lingă actori cu- 
noscuți ca Ștefan Ciubotărașu, 
Eveline Cristea în rolurile prin
cipale apar Jean Bart de pro
fesie funcționar și M^nole Teo- 
dorescu — arhitect. Regia 
aparține lui Liviu Ciulei. Re-

tragerea din august 1044 a tru
pelor germane de pe frontul 
din Iași va fi surprinsă în fil
mul „Dincolo de brazi" după 
o nuvelă a lui Petru Vintilă.

Un alt film la care lucrează 
în momentul de față studioul 
București este „Bijuterii de fa- 
milie“ după nuvela cu același 
nume a lui Petru Dumitriii. 
Regia o semnează Marius Teo- 
dorescu iar rolurile principale 
sînt interpretate de Tanți Co
cea, Eliza Petrăchescu, Colea 
Rău tu, Silvia Popovivi și Geo 
Barton.

în studioul de filme docu
mentare „Alexandru Șahia-’ re
gizorul Ion Rodan lucrează la 
un film închinat zilei de 23 
August. De asemenea, viața 
nouă a minorităților naționale 
este oglindită în filmul lui Ga
briel Barta despre Regiunea 
Autonomă Maghiară.

Viața și opera marelui nostru 
compozitor George Enescu va 
fi ilustrată în documentarul 
tehnicolor al regizorului Ion 
Bostan. Viața și munca hune- 
dorenilor o vom putea vedea 
în documentarul „Hunedoara*



Posibilități nefolosite
Fn Tg. Jiu, la intrarea dinspre 

răsărit a orașului, se află of’ 
de confecții care poartă numele 
lui Tudor Vladimirescu. 
fir^> fabricii așezată sus, deasupra 
porții, ifi amintești cu emoție de 
cuvintele pline de revoltă împo
triva împilatorilor poporului rostite 
de pandurul Tudor în acel 1821 : 
„Patria este norodul, iar nu tagma 
jefuitorilor".

Secole de-a rtndul de luptă yi 
adînci suferinți au trebuit pînă ce 
țara să devină într-adevăr a noro~ 
dului. pentru că astăzi patria 
eS'te visul de veacuri a celor asu
priți, este nevoie cu atît mai mult 
să ținem mereu treaza în amintirea 
și conștiința tinerilor cunoașterea 
trecutului glorios de luptă. Amin- 
tindu-ne de momentele eroice de 
luptă ale poporului, de durerile și 
jertfele aduse idealului unei vieți 
luminoase, cultivăm în noi năzuin
ța nobilă de a face cît mai minu
nată. cît mai bogată tara în care 
trăim și muncim. De aceea senti
mentul acesta de dragoste și de 
recunoștință pentru lupta poporu
lui trebuie cultivat cu grijă de or
ganizațiile U.T.M. în inimile tine
rilor.

Educarea patriotică a tineretului 
este o îndatorire de frunte a fie
cărei organizații U.T.M.

în fabrica aceasta lucrează peste 
300 de tineri. Organizația U.T.M. 
de aici este destul de mare, comi
tetul și activul U.T.M. destul de 
numeros dar sarcina educării tine
rilor tn spiritul patriotismului so
cialist este neglijată și aceasta din 
cauză că organizația U.T.M. de 
la Fabrica de confecții „Tudor 
Vladimirescu" este lipsită de ini
țiativă și priceperea de a folosi în 
slujba educării tinerilor mijloacele 
cele mai la îndemînă. Constați cu 
uimire că tinerii muncitori de aici 
nu-și amintesc să li se fi vorbit 
într-o adunare U.T.M. deschisă, 
sau la vreo seară oulturală despre 
Tudor Vladimirescu, sau despre 
istoricul fabricii lor. Și o astfel de 
discuție s-ar fi putut organiza 
foarte ușor. Ba mai mult; Tudor 
Vladimirescu s-a născut într-un 
sat nu departe de Tg. Jiu și o 
excursie organizată la casa din 
Vladimir în care a trăit, sau la 
muzeul raional din oraș unde sînt 
expuse documentele din vremea 
răscoalei condusă de el, ar fi îm
bogățit cunoștințele tinerilor mun
citori și sentimentul de mîndrie 
pentru fabrica în care lucrează ar 
fi crescut și mai mult.,

Cerce find planurile de muncă

fabrică

Privind

ale comitetului U.T.M. constați că 
singura acțiune prin care s-a în
cercat într-o oarecare măsură să li 
se vorbească tinerilor despre pa
triotism, o constituie încadrarea lor 
în formele de învățămînt politic 
U.T.M. Dar invățămîntul politic 
U.T.M. din anul care a trecut a 
cuprins o parte infimă de tineri, 
iar cele mai multe lecții nefiind

Cîteva considerații pe 
marginea activității unei 
organizații U.T.M. pen
tru cultivarea dragostei 
față de tradițiile de 

luptă ale poporului.

adecvate de către propagandiști la 
specificul local și istoricul fabricii 
lor și-au atins in mică măsură țe
lul propus.

Comitetul U.T.M. n-a întreprins 
nici o acțiune pentru organizarea 
de excursii in regiune sau în îm
prejurimile orașului. Asemenea ex
cursii organizate de către cele mai 
multe organizații U.T.M. din țară 
au avut întotdeauna o mare înrîu- 
rire educativă asupra tinerilor. S-ar 
fi putut organiza apoi în urma a- 
cestor excursii discuții la club în 
care excursioniștii să fi povestit și 
celorlalți tineri cele văzute. Aproa
pe că nu se află loc în țară care 
să nu ofere materiale pentru înțe
legere și cunoașterea istoriei pa
triei. Orașul Tg. Jiu este unul din 
locurile care, în această privință, 
este privilegiat. La marginea ora
șului intr-un cîmp este o piatră 
comemorativă care amintește de 
comuniștii care ani de zile au fost 
ținuți închiși în lagărul de la Tg. 
Jiu. Și totuși în fabrică sînt tineri 
care n-au fost niciodată la acest 
loc istoric deși se află la cîteva su
te de metri de fabrica lor. De cu- 
rînd s-au aniversat 40 de ani de 
la glorioasa bătălie de la Mără- 
șești. Aici, cei ce au învins pe co
tropitorii germani erau muncitori, 
țărani cuprinși de o ură nestăvilită 
împotriva invadatorilor. Pe lista 
eroilor se află și o fată, sublocote
nent în rezervă, Ecaterina Teodo- 
roiu, căzută în ultima zi a bătăliei 
de la Mărășești. Ecaterina Teodo- 
roiu este din Vădeni. Vădeni e un 
sat care acum a devenit suburbie

a orașului Tg. Jiu. In mijlocul ora
șului, în fața sfatului popular, un 
monument impresionant amintește 
de eroismul acestei fiice a Gorjului. 
Aniversarea bătăliei de la Mără
șești ar fi putut fi un prilej destul 
de nimerit pentru o vizită la Casa 
memorială în care s-a născut ero
ina din Vădeni.

Educarea patriotică a tinerilor 
este o sarcină permanentă pentru 
organizațiile U.T.M. în acest scop 
se pot folosi cele mai diferite for
me. Cercuri pentru citit literatură, 
concursuri pe tema cunoașterii pa
triei, seri culturale în care s-ar pu
tea discuta nu numai pe tema 
unor cărți dar și pe marginea unor 
evenimente contemporane care au 
adus poporului nostru stimă și res
pect peste hotare. Se știe că în 
trecut Romînia era cunoscută ca 
țara cu cei mai mulți analfabeți. 
Astăzi patria noastră este cunoscu
tă pînă departe peste hotarele ei ca 
țară cu oameni deosebit de talen- 
tați în toate domeniile vieții, oa
meni care-și construiesc cu succes 
un viitor fericit. Acest lucru tre
buie să fie explicat tinerilor în se
rile organizate la clubul fabricii, 
folosind pe larg informațiile din 
presă. Dar asemenea acțiuni nu se 
organizează la această fabrică. 
Nici chiar concursul „Iubiți cartea" 
care ar contribui direct la îmbo
gățirea cunoștințelor tinerilor, la 
întărirea atașamentului lor față 
de patrie, nu se bucură de atenție. 
La bibliotecă, dat fiind faptul că 
membrii comitetului U.T.M. nu 
s-au străduit să găsească forme 
potrivite de popularizare a cărții, 
tinerii vin într-un număr extrem 
de mic.

Organizația U.T.M. de la Fabri
ca de confecții „Tudor Vladimi
rescu" din Tg. Jiu are datoria să 
se îngrijească cu multă atenție, cel 
puțin de acum încolo, de organi
zarea a cît mai multe acțiuni me
nite să facă educația patriotică ti
neretului, să aprindă în sufletul 
fiecărui tînăr dorința fierbinte de 
a cinsti prin fapte memoria celor 
care au luptat și s-au jertfit pen
tru viața luminoasă a poporului.

V. BARAN

(Urmare din pag. l-a)

existau 770 școli de 7 ani,

rioniem
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An de an cresc recoltele gospo- Azi veniturile financiare ale co
danei colective din Ceacu. Se dez
voltă repede ramurile productive 
și neîncetat sporesc beneficiile. A- 
nimale tot mai multe și construcții 
tot mai spațioase și impunătoare 
are azi colectiva. Oamenii prețu
iesc nespus de mult aceste bogă
ții făurite cu sudoarea muncii lor, 
dar le compară întotdeauna cu 
posibilitățile pe care le au. „Este 
drept că noi avem beneficii mari 
în toți anii, însă ele pot fi și mai 
mari" — spun tinerii colectiviști. 
De patru ani de zile veniturile 
bănești ale gospodăriei colective 
se numără numai în milioane. Tot 
de atîți ani și cîștigurile indivi- nă umărul 
duale ale membrilor săi se soco
tesc în mii și zeci de mii de ki
lograme de produse, în mii de lei.

Un rodnic schimb de experiență
(Urmare din pag. l-a)

3.000.0(10 
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pornit

lectivei se apropie de 
lei, iar valoarea zilei de 
întrece 48 lei. De aici a 
chemarea „Pentru cea mai boga
tă gospodărie colectivă". Tinerii 
privesc cu multă răspundere a- 
ceasta chemare și mai ales viito
rul gospodăriei colective. In pri
măvara acestui an, utemiștii au 
inițiat cîteva acțiuni importante 
în sprijinul recoltelor mari. „E- 
chipele de tineret să obțină pro
ducțiile cele mai mari din gos
podărie" , 
ceașcă la fel 
recoltelor" și

trebuie dată îngrijirii vaci- 
mai ales furajării lor. Folo-

Invățămîntul public
în plină desvoltare

„toți tinerii să mun- 
de bine ca fruntașii 
„fiecare tinăr să pu- 
acolo unde e mai

Colectivistul Ratz Geza din comuna Borș, regiunea Oradea a 
fost țăran sărac ; n-a avut casă. In anul 1955 valorlficînd o 
parte din produsele primite de la G.A.C., el șl-a construit o casă 
nouă. Este una din cele 115 case noi pe care și le-au construit 
colectiviștii din Borș.

Prono-rebus ?
(Dâ, sâu nu ! ) (io punct.)

La flecare din întrebările cu caracter literar din problema de 
față se dau trei soluții, dintre care doar una este exactă. Dacă 
soluțiile găsite de dumneavoastră sînt cele juste (adică ați ob
ținui zece răspunsuri exacte) citind de sus în jos din aceste 
soluții cite o literă și anume cea corespunzătoare numărului de 
ordine pe care-1 are soluția în întrebare, veți afla numele unui 
poet și scriitor romin din secolul trecut.

Și acum întrebările:

I. Cine este autorul fabu
lei „Corbul și vulpea ?

II. Cine a scris comedia- 
balet „Georges Dandin" sau 
„Soțul păcălit" ?

III. Cine este autorul schi
ței „Șarlatanii" ?

IV. Cine este autorul ro
manului „Ciocoii vechi șl 
noi” ?

V. Cine este autorul bas
mului „Porcul cel ferme
cat" ?

VI. Cine este un „vechi 
luptător de la *48“, întruna 
din comediile lui Caragiale?

VII Cine rostește replica 
„Știu ce este plebicistul ! 
Mersi de explicație !”, in- 
tr-una din comediile luî Ca
ragiale ?

VIII. Cine este autorul u- 
nui „Fals tratat de vină- 
toare”?

IX. Cine a scris povestea 
„Ursul păcălit de vulpe"?

1. Krîlov
2. La Fontaine
3. Gr. Alexandrescu
1. Racine
2. Corneille
3. Moliere
1. Gogol
2. Cehov
3. -.Gorki
1. Costache Caragiale
2. Negruzzi #

Nic. Filimon
Slavici
Ispirescu
Creangă
Leonida 
Dandanache 
Trahanache

3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

1.
2.
3.

Pristanda
Popeseu 
lonescu

X. Cine este autorul mo
nologului „1 aprilie” ?

1. 
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.

Sadoveanu
Odobescu
Turgheniev
Ispirescu
Creangă
Slavici
Ion Luca Caragiale 
Cost ache Negruzzi

3. Duiliu Zamfirescu
precum și numele poetuluiIndicați cele zece soluții exacte, 

și scriitorului din secolul trecut.

află silozul este pămim cultiva- 
bil avantajele însilozării la su
prafața pămîntului sînt și 

idente.
Participanții la schimbul 

experiență au luat apoi cunoș
tință de hotărîrea comună a Mi
nisterului Agriculturii și Silvi
culturii și a C.C. al U.T.M. cu 
privire la antrenarea tineretului 
în acțiunea de însilozare. Secre
tarul comitetului U.T.M. 
gospodăria gazdă, C-tin 
a propus celor prezenti

mai

de la 
Enache, 
ca îm-

Invățînd la
PLOEȘTI (de la coresponden

tul nostru).
13 august. Soarele abia își fă

cuse apariția la orizont In orașul 
Buzău, 660 de tineri și tinere, u- 
temiști veniți din toată regiunea 
Ploești la cursurile de propagan
diști se aflau în această diminea
ță în fața școlii. Aflaseră cu cL 
teva zile în urmă că tinerii din re
giunea Ploești s-au angajat să 
însilozeze anul acesta 33.000 tone 
furaje — și au hotărît să contri
buie și ei la realizarea acestui o- 
biectiv.

Și iată că, în această dimi
neață, toți elevii au plecat spre 
diferite gospodării de stat; Hor
ticola, Stîlpu, Cîndești, Mărăci- 
neni.

La secțiile Frasinul șl Vergu- 
leasa ale gospodăriei de stat Hor
ticola au plecat, cu camioanele, 
200 de elevi. Aici, inginerii i-au 
împărțit la diferite munci: tăia
tul porumbului, făcutul gropilor, 
tocat și însilozat. 15 elevi în frun
te cu Vasile Preda au făcut groa
pa de siloz, dislocînd 62 metri

Fapte care le fac cinste
SLOBOZIA (de la coresponden

tul nostru).
In prag de 23 August, două ac

țiuni desfășoară simultan harnicii 
țărani muncitori de pe ogoarele ra
ionului Slobozia: bătălia pentru 
terminarea treierișului și lupta pen
tru cooperativizarea complectă a ra
ionului. In seara zilei de 15 august, 
doar pe trei arii se mai aflau încă 
stoguri de grîu. Pe aria de la Că- 
zăneasca, țăranii muncitori din sec
torul individual treierau ultimele 
clăi. Cei din preajma Sloboziei mai 
aveau de treierat, pe aria a doua 
5 la sută din totalul griului re
coltat iar cei de pe aria a treia 6 
la sută. In zilele acestea mai sînt 
doar trei comune în care mai exis
tă familii care n-au intrat în secto
rul socialist.

In fruntea muncii de lămurire 
s-a situat tînărul Ion Gheorghe, șe
ful bibliotecii raionale Slobozia. Ei 
împreună cu tinerele Matilda Da
mian și Agripina Nicula au lă
murit și atras peste 60 de familii 
în întovărășirile agricole create în 
comuna Grivița.

Iată cum întîmpină ziua elibe
rării țăranii muncitori de pe întin
sul celui mai mare raion din re
giunea București — Slobozia.

IN EDITURA DE STAT 
PENTRU LITERATURA 

POLITICĂ
a apărut:

Documente din istoria Partidu
lui Comunist din Romînia 

1934—1937 (volumul IV)
528 pag. 8,75 lei

»
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preună să se întreacă pentru în- 
silozarea unei cantități cît mai 
mari de furaje. Angajamentul ti
neretului de la gospodăria de stat 
Secueni este să însilozeze, peste 
prevederile planului gospodăriei, 
500 tone de furaje. Primul răs
puns a venit din partea tinerilor 
de la gospodăria de stat Răcă- 
ciuni. Ei vor însiloza peste plan 
100 tone furaje.

Schimbul de experiență s-a do
vedit a fi rodnic. De pe acum pe 
întinsul regiunii Bacău a început 
să se desfășoare marea acțiune 
de însilozare a furajelor.

fata locului
cubi de pămînt. La secția Frasi
nul, 40 de fete din seminariile 
7, 8 și 9 au tăiat peste 2 hectare 
de porumb destinat însilozării. 
Marieta Neagoe și Ileana Oprea 
din seminarul 7 au fost animatoa
rele întrecerii; seminarul lor a 
și cîștigat întrecerea. Băieții au 
reușit să toace și să însilozeze 
între două șiri mari de paie tot 
porumbul tăiat de fete.

In cele 5 ore, cît au muncit, 
cei 660 tineri propagandiști au 
însilozat 8 vagoane de porumb, 
au recoltat porumbul de pe 23 
hectare și au săpat trei gropi pen. 
tru siloz cu o capacitate de 120 
de tone. Ei au și învățat, cu a- 
ceastă ocazie, cum se face însi- 
lozarea.

In fotografie î utemiștii Ștefan 
Alexandru, Florin Constantin, 

Cremarenko Vic
tor și alții, lucrînd 
la mașina de to
cat și la însiloza- 
rea furajelor între 
șirele de paie.

greu”.
Pe această 

ganizat mai bine munca, iar inte
resul fiecăruia pentru studierea 
metodelor de muncă a crescut 
mult. într-un timp foarte scurt 
flăcăii și fetele au împrăștiat cîte
va sute de tone de îngrășăminte 
pe cele 60 hectare cultivate cu 
legume și zarzavaturi și alte cîteva 
sute de tone pe suprafețele însă- 
mînțate cu culturi tehnice și cerea
liere. Brigăzii conduse de tînărul 
Ion Gherghinciu i s-a încredințat 
sectorul viti-pomicol. La cererea 
lor, tinerilor li. s-a încredințat, 
încă din primăvară loturile semin- 
cere și casa laborator, care stu
diază printre altele, solurile gos
podăriei și rentabilitatea diferite
lor culturi. în aceustă privință o 
contribuție deosebită aduce ingi
nerul agronom al gospodăriei, ute- 
mistul Vasile Neagu.

De cînd datează inițiativele a- 
mintite mai sus, au apărut noi ti
neri fruntași. Printre aceștia se 
numără Victor Tudose, delegat la 
cel de al VI-lea Festival de la 
Moscova, Gheorghe Buzoianu și 
mai ales fetele colectivei. Mulți 
tineri mărturisesc că și în anul 
acesta fetele s-au dovedit mai is
tețe și mai pricepute decît ei. Ti
nerele Dobrița Albu, Elena Cio- 
bănescu, Vergilia Paraschiv, Ve- 
lica Stan, Elena Nițu, Maria Mi- 
clăuș, Vusilica Ghenu și altele, au 
încetățenit în lucrarea porumbu
lui obiceiuri bune : îndepărtarea 
copililor, polenizarea artificială 
și aplicarea îngrășămintelor supli
mentare. Tot ele au pornit prin
tre primii din gospodărie lupta 
împotriva buruienilor care năpă
diseră păioasele și porumbul.

Nespus de mult își prețuiesc 
munca și tinerii crescători de a- 
nimale. Deseori îi auzi zicînd : 
„Este drept că avem vaci multe, 
dar producția nu ne mulțumește; 
să învățăm din experiența bună a 
tinerilor crescători de animale 
fruntași". Cu puțină vreme în 
urmă organizația U.T.M. din gos
podărie a organizat cu tinerii 
crescători de animale, o consfă
tuire de producție. Cu acest pri
lej s-a accentuat mai mult pe gri-

bază tinerii și-au or-

ja ce 
lor și , , ■
sind această ocazie, nici tinerii cres
cători de animale nu s-au lăsat mai 
prejos. Ei au lansat chemarea „Ti
neri, la fermele de animale".

Ei au cerut conducerii gospodă
riei să le încredințeze sectorul ca
balin. Dorința lor a fost îndepli
nită. încă de pe acum tinerii fac 
cunoscute sectorului zootehnic rea
lizări frumoase. Nicu Neagu, Fio. 
rea Ghenu, Constantin Ghenu și 
Gheorghe Zipeș, au și obținut de 
la fiecare vacă mulgătoare un spor 
de 300 litri lapte.

La capătul campaniei din vara 
acestui an, realizările tinerilor 
de aici au fost peste așteptări. De 
pe tarlalele cu griu ale celor trei 
echipe de tineret s-au obținut in 
medie 2500 kg. griu la hectar și 
aproape 2000 kg. de orz la hectar- 
Gospodăria colectivă a totalizat o 
producție medie de 2.000 kg. griu 
pe cele 480 hectare și o medie de 
peste, 1700 kg. orz pe cele 72 hec
tare. Tinerii lucrează acum la 
pregătirea silozurilor, alții sapă 
șanțurile de siloz, mulți ajută in 
grădină la recoltatul legumelor. 
Treburile nu se isprăvesc nicio
dată. Munca merituoasă a tineri
lor, strădaniile lor, sint de 
dată răsplătite așa cum se 
Cu veniturile primite de 
podărie 60 de tineri și-au 
case noi, și-au cumpărat 
trebuitoare în casă, vaci cu lapte, 
mulți au aparate de radio, biciclete 
și biblioteci personale și altele. în 
sat există și o uliță a tinerilor co
lectiviști și colectiviste căsătoriți 
în gospodăria colectivă.

Cresc producțiile, crește și ave
rea obștească. Azi gospodăria co
lectivă numără 17 construcții noi, 
cîteva întreprinderi anexe, remize 
și o uzină electrică proprie. Toate 
acestea sînt rodul muncii celor 
care au adus și aduc un renume 
frumos colectivei din satul Ceacu-

decursul ultimilor ani. Din acest 
punct de vedere vă cităm o sin
gură cifră. Ca o dovadă a lup
tei pentru lărgirea învățămîn
tului general obligatoriu de 7 
clase, puteți vedea că: in 1933 
existau 770 școli de 7 ani, iar 
astăzi sînt 4.247 asemenea școli.

„Anuarul” ne oferă o 
gată documentație despre dez
voltarea învățămîntului de cul
tură generală pe regiuni, despre 
totalul elevilor de ambele sexe 
în școlile de cultură generală, ci
fre care ne vorbesc despre dez
voltarea învățămîntului în regiu
nile altă dată lăsate în urmă, 
despre creșterea numărului de 
fete în școlile noastre de toate 
gradele.

Reformele inițiate în domeniul 
învățămîntului de către puterea 
populară pe drumul deschiderii 
porților școlii pentru copiii oame
nilor muncii, au mers paralel cu 
preocuparea deosebită pentru a- 
sigurarea condițiilor materiale 
de trai și învățătură, pentru șco
larii și studenții noștri. Iată acum 
cîteva cifre despre creșterea nu
mărului de cămine, internate și 
cantine în toate școlile noastre. 
Dacă in 1950 in invățămîntul 
profesional de ucenici existau 187 
internate cu 50.621 elevi, în 1956 
existau 452 internate cu 69.475 
elevi.

Cifrele sînt deosebit de conclu- 
zive în ceea ce privește studen
țimea noastră. Dacă în 1950 
existau 101 cămine cu 18.877 stu
denți, astăzi există 128 cămine 
cu 26.186 studenți. Statisticile 
prezentate în continuare sînt de
dicate studiului dezvoltării inva- 
țămîntului nostru tehnic și supe-

bo-

rior pe ramuri în anii școlaft 
1948/1949 — 1956/1957. Unul din 
tabelele anuarului ne arată dez
voltarea învățămîntului superior 
pe localități, ne vorbește despre 
cele 6 orașe din țară care au de
venit pentru prima oară centre 
universitare, despre creșterea nu
mărului de facultăți și studenți 
in aceste noi centre universitare, 
despre creșterea numărului de 
cadre didactice tn invățămîntul 
superior, despre componența ca
drelor didactice in anul univer
sitar 1955—1956

Zeci de ani de zile, guvernele 
de tristă memorie au răpit mi
norităților naționale din țara 
noastră dreptul la școli în lim
ba maternă.

„Anuarul statistic” oglindește 
din plin modul în care puterea 
populară s-a preocupat de dez- 
voltarea învățămîntului de toate 
gradele (de cultură generală, 
pedagogie, tehnic, profesional de 
ucenici, superior) pentru minori
tățile naționale. Numărul celor 
care urmează aceste cursuri este 
in continuă creștere. Dacă în 
1948 erau 2.835 studenți care 
studiau în limba maghiară, in 
1957 sînt 3.692 studenți iar dacă 
în 1955 in invățămîntul de cul
tură generală pentru clasele 
Vli-XI in limbile minorităților 
naționale existau 13.998 elevi in 
ultimul an școlar au fost 17.232 
elevi.

Cifrele prezentate sînt doar 
numai cîteva mici spicuiri a 
unui uriaș număr de statistici 
pe care le prezintă anuarul.

Tabelele și 
lui Statistic” 
realizările și 
revoluționare 
noastră.

n u n ț u

Fotbal

fiecare 
cuvine, 
la gos- 
ridicat 
lucruri

PETRE LUNGV

coloanele „Anuaru- 
ne vorbesc despre 
marile transformări 
petrecute în tara

r i
Ministerul învățămîntului și Cul

turii anunță : Concursul de admi
tere în școlile profesionale de uce
nici ale tuturor ministerelor se a- 
mînă pentru data de 12 septem
brie.

Concursul de admitere în școlile 
tehnice pentru personal tehnic care 
recrutează absolvenți ai școlii me
dii și ai școlii de 7 ani, se amină 
pentru data de 16 septembrie.

Cursurile școlilor profesionale, 
tehnice și tehnice de maiștri vor 
începe la 16 septembrie a.c. iar 
cursurile anului 1 de la școlile pro
fesionale și tehnice se vor deschide 
la 23 septembrie a.c.

★
de arte plastice ,,lon 
din Cluj anunță : 
pentru examenul

Institutul
Andreescu" 

înscrierile 
admitere în 
Iar 1957/58, 
gust 1957.

Examenul . . . __ _ .
septembrie a.c

în vederea pregătirii candidaților 
pentru examenul de admitere, In
stitutul organizează un curs între 
12—30 august a.c.

Pe toată durata cursului de pre
gătire și a examenului de. admi
tere, candidaților li se asigură, 
contra cost, masa la cantină și lo
cuință în căminul studenților.

Injor moțiuni mai detailate se pot

de
Institutul pe anul șco- 
se fac intre 1—25 au-
va avea loc intre 1—10

primi zilnic la secretariatul Insti
tutului intre orele 8—14, in str, 
Roosevelt nr. 8, telefon 15-77.

★
Școala Tehnică de Maiștri a Mi

nisterului Industriei Bunurilor de 
Consum - București, str. Poet Cer
na nr 1 primește înscrieri pentru 
examenul de admitere în anul I, la 
următoarele specialități :

— Țesătorie
— Filatură de Bast
— Tricotaje
— Confecții țesături
— Confecții încălțăminte
— Tăbacărie
— Cauciuc și prelucrarea cauciu

cului.
înscrierile se fac pînă la data 

de 29 august a c. prin întreprinderi. 
La acest examen se pot înscrie ab
solvenți ai școlilor profesionale sau 
ai altor școli echivalente, care lu
crează tn întreprinderi, ca munci
tori calificați sau ajutori de mai
ștri și care au o practică în mese
rie de 5 ani șl stagiul militar satis
făcut.

Examenul va începe în ziua de 
I Septembrie a.c. și va consta d •• :

— matematică - lucrare scrisă și 
oral

— tehnologia ireseriei — oral
— desen tehnic — lucrare gra

fică.
Informații suplimentare se not 

cere la secretariatul școlii, telefon 
9.25.80.
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(CIXEMATOGHAFE)

Două victorii - PATRIA, BUCU- 
REȘTI ; Dansez cu tine — GRA
DINA PROGRESUL, ALEXANDRU 
POPOV, ARTA (sală și grădină) ; 
Mazurca dragostei — REPUBLICA; 
Camelia - MAGHERU, I. C. FRI
MU, GH. DOJA, 1 MAI, (sală și 
grădină) ; Fedra — VASILE ALEG. 
SANDRI, ELENA PAVEL, ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE, ALEX. 
SAHIA, 23 AUGUST, LIBERTĂȚII 
(sală și grădină) ; Frumoasele 
nopții — LUMINA ; Povestea unui 
om adevărat — CENTRAL ; Roșu 
și negru (ambele serii) — DOINA; 
Cio-Cio-San (colorat) — MAXIM 
GORKI ; Oameni din valea cărbu
nilor, Așterne-te masă, Jucîndu-te 
la locul de muncă, Bărcuța — 
TIMPURI NOI ; Cronica amanților 
săraci - TINERETULUI ; Alcco 
— GRIVIȚA ; Infernul îngerilor — 
VASILE ROAITA ; Taina nopții 
eterne. - CULTURAL. Vocație - 
UNIREA ; In toiul luptei - C. DA
VID ; Intr-un ceas bun — FLACA- 
RA ; Vagabondul (ambele serii) T.

VLADIMIRESCU (grădină) ; Un 
pichet în munți — MUNCA ; Vră
jitorul — MIORIȚA ; Pasărea fur
tunii — MOȘILOR ; Căpitanul din 
Kc-ln — DONCA SIMO, VOLGA ; 
înălțimi - ILIE PINTILIE, OLGA 
BANCIC ; Mai presus de dragoste 
- POPULAR.

(TIMPUL IHMUhilHL)

PENTRU URMĂTOARELE TREI 
ZILE TN ȚARA : Vremea va conti
nua să fie foarte caldă mai ales în 
sudul și estul țării Tnnourări tem
porare urmate de ploi izolate se 
vor produce în Ardeal. Vîntul va 
sufla slab Temperatura se menți
ne ridicată : maximele vor oscila 
între 32—40 de grade afară de zona 
de litoral și munte unde vor fi mai 
Joase variind între 25—30 de grade.

-fr Joi a avut loc la Helsinki re
turul meciului de fotbal dintre 
echipele selecționate ale U.R.S.S. 
și Finlandei, contînd pentru preli
minariile campionatului mondial 
(grupa Vl-a). în primul meci, dis
putat la 27 iulie la Moscova, echi
pa sovietică obținuse victoria cu 
scorul de 2—1. De data aceasta 
fotbaliștii sovietici au desfășurat 
un joc rapid și eficace terminînd 
victorioși cu categoricul scor de 
10-0 (7-0).

★ Joî s-a disputat la Vichy în- 
tîlnirea internațională de fotbal 
dintre echipa Reims și formația 
Legia, campioana Poloniei. Fotba
liștii francezi au repurtat victoria 
cu scorul de 4—2 (2—1).

•fr Echipa sovietică de fotbal Di
namo Kiev și-a încheiat turneul 
întreprins în Islanda jucînd la 15 
august la Reykjavik cu formația 
clubului Valoor. Fotbaliștii so
vietici au obținut victoria cu sco
rul de 3—2.

★ La invitația cercurilor sportive 
din R.P. Chineză, la 16 august au 
sosit la Pekin echipele reprezen
tative de fotbal și volei ale R. P. 
Albania. La sosire sportivii alba
nezi au fost întîmpinați cu multă 
căldură de reprezentanți ai miș
cării sportive din Pekin.

In cursul vizitei fotbaliștii și 
voleibaliștii din R. P. Albania vor 
susține mai multe întîlniri priete
nești în principalele orașe ale țării.

Polo pe apă
★ Joi seara au continuat la Za. 

fțreb meciurile din cadrul compe. 
tiției internaționale de polo pe apă 
„Trofeul Italiei". Cu mare atenție 
a fost urmărit meciul dintre e- 
chipele R. P. Ungare, campioană 
olimpică, și U.R.S,S., care consti
tuie o adevărată finală. Jucind ex
cepțional 
purtat o 
scorul de

Echipa
prima victorie a turneului 
cînd cu 5—4 (1—2) echipa Olan
dei, care este socotită printre cele 
mai, bune formații mondiale. In 
cel de-al treilea meci al reuniunii

poliștii sovietici au re- 
viciprie de prestigiu cu 
5—2 (2—2).
R.P. Romine a realizat 

între-

echipa Iugoslaviei a învins cu 5—1 
(3—1) echipa Italiei. Pipa la sfir- 
șitul competiției au mai rămas de 
disputat două etape. Echipa R.P. 
Romine va întilni simbătă forma
ția U.RS.S., iar duminici echipa 
Italiei. Vineri a fost zi de odihnă.

Ciclism
* Campionatele mondiale de ci

clism au continuat joi cu desfășu
rarea probei de urmărire indivi
duală (profesioniști). Titlul de 
campion a revenit alergătorului 
francez Roger Riviere, care anul 
trecut a cîștigat competiția de a- 
matori „Turul Europei". El a rea
lizat pe 5 km. timpul de 6'21’’6/10. 
Pe locul doi s-a clasat Bouvet 
(Fran(a) cu 6’25”6/10.

Proba de semifond cu antrena
ment mecanic a fost cîștigată de 
belgianul De Paepe. cronometrat 
pe 100 km. cu lh26’45”.

ațlel cehoslovac Jiri Skobl» a sta
bilit un nou record european in 
proba de aruncarea greutății cu o 
performanță de 18,05 m Vechiul 
record al Europei era 
și aparținea aceluiași

Cu prilejul acestei 
leții cehoslovaci au 
alte victorii. Astfel ... ...
5000 m. plat Emil Zatopek a ter
minat pe primul loc cu timpul de 
1436’2/10, iar Rehak a cîștigat 
proba de triplu salt cu 15.66 m. 
Recordmanul mondial Jungwirth a 
obținut o victorie ușoară In cursa 
de 1500 m. plat realizind timpul 
de 3'46’7/10.

de 17.76 
atlet.

reuniuni 
repurtat 
în cursa

01.

at-

de

Atletism
☆ în cadrul unui concurs inter

national de 
în

atletism,
nocturnă la Atena,

desfășurai 
cunoscutul

Volei
* După terminarea Jocurilor in

ternaționale prietenești de la Mos
cova echipa de nolei a Japoniei în
treprinde un turneu in 
rașe ale U.R.S.S. La 
voleibaliștii japonezi au 
Leningrad in compania
formații Spartak. Meciul r-a fer, 
minat cu rcorul de R—D tn 12,4) 
in favoarea echipei Spartak,

diferite o- 
15 august 
evoluat la 
miternicei

campionatul de fotbal

?.s,.’.nga ,a dre3Pta : Pahonții (Flacăra Ploești). Zavoda l 
(C.C.A.), Macri (Locomotiva Buc ), Călinoiu (Dinamo Buc.). O«B 
(Progresul Buc.) și Brtnzei (Știința Timișoara).

Desen de P. STOENESCU



Conferința internațională 
pentru interzicerea armei atomice 

și cu hidrogen și-a încheiat lucrările
TOKIO 16. (Agerpres). — TASS 

transmite : Aproximativ 10.000 de 
persoane — delegați la cea de a 
3-a conferință internațională pen
tru interzicerea armei atomice și 
cu hidrogen și reprezentanți ai

Al IV-lea Congres al F.M.T.D
(Urmare din pag. l-a)

cretarului general al O.N.U.» el a 
salutat pe participanții la cel de 
al IV-lea Congres al F.M.T.D. si 
In persoana lor pe milioanele de 
tineri din întreaga lume. Repre
zentantul O.N.U. a urat partid- 
panților la Congres cele mai mari 
succese în munca lor, pentru bi
nele păcii și al securității popoare
lor.

Tot în cursul dimineții, Bruno 
Fernini, președintele F.M.T.D. a 
prezentat raportul asupra primului 
punct de pe ordinea de zi: „Tine
retul, lumea de azi și sarcinile 
F.M.T.D.**. Raportorul a făcut o 
amplă analiză a activității 
F.M.T.D. pe perioada care s-a 
scurs de la Congresul al III-lea al 
Federației. In cursul după amiezii 
au început discuțiile la primul 
punct de pe ordinea de zi.

Primul a luat cuvîntul Christian 
'E chard care aduce salutul tinere
tului, al Tinerilor comuniști din 
Franța.

Al doilea la cuvînt a urmat re
prezentantul tineretului din R.P.R. 
tov. Virgil Trofin, prim secretar 
al C.C. al U.T.M.

în cursul după amiezii la discu
ții asupra primului punct de pe 
ordinea de zi au mai luat cuvîn
tul : Panigrai, din partea Federa
ției Democrate a Tineretului Utkal 
din India, Matsika Aimâ reprezen
tant al Uniunii muncitorești din 
Congo mijlociu, Emo Egoli din 
partea tineretului socialist italian 
și membru al comitetului executiv 
al F.M.T.D., Albertdiaye din 
'Africa occidentală, Tanaka, vice 
președinte al U.I.S., Richard 
Kump din Republica Federală 
Germană, Feyssal din Siria și Ro
drigo din Ceylon.

Astăzi 17 august vor continua 
lucrările Congresului F.M.T.D. cu 
următoarea ordine de zi: Alegerea 
comisiei electorale, Alegerea comi
siei asupra primului punct de pe 
ordinea de zi, Aprobarea propune
rilor pentru președinții și raporto
rii principali pentru fiecare comi- 
9ie, Prezentarea și aprobarea ra
portului comisiei de mandate, Dis
cuții asupra primului punct de pe 
ordinea de zi.

în cursul după amiezii se va 
’face prezentarea raportului asupra 
celui de al II-lea punct de pe 
ordinea de zi
F.M.T.D.** — raport care va 
prezentat de Jacques Dennis, 
cretar general al F.M.T.D. 
. Duminică va fi zi de repaus 
Ynînd ca lucrările să fie reluate bleme asemănătoare cu probleme- 
luni dimineață. le care frămîntă tineretul din Eu-

„Noul statut al 
fi 

se-

Tineretul, lumea de azi și sarcinile F.M.T.D
Perioada care ne desparte de 

cel de-al III-lea Congres — a 
spus Bernini — a fost bogată în 
evenimente ce au avut un ecou 
important în viața tineretului și 
popoarelor întregii lumi.

Citînd numeroase exemple și 
fapte care dovedesc vasta activi
tate desfășurată de F.M.T.D. în 
rîr.dul tineretului muncitor și să
tesc, raportorul a arătat că nă
zuința spre un acord și colabo
rare cu toate organizațiile națio
nale și internaționale de tineret 
și-a găsit cea mai înaltă expre
sie în cel de-al VI-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Studen
ților care s-a încheiat recent la 
Moscova.

Trecînd la analiza problemelor 
ce stau în fața Federației, Bruno 
Bernini a subliniat necesitatea 
dezvoltării mai profunde a cola
borării dintre toate organizațiile 
de tineret. Aceasta va ajuta, a 
spus el, ca problemele tineretului 
să fie rezolvate mai grabnic și va 
face mai prețioasă contribuția lui 
la cauza dezvoltării pașnice a 
omenirii.

Bruno Bernini a subliniat nece
sitatea rezolvării problemelor eu
ropene în scopul lichidării urmă
rilor negative ale scindării exis
tente și înlăturării primejdiei 
înarmării atomice. El a vorbit de 
asemenea despre problemele care 
frămîntă tineretul din țările Afri
cii și Asiei.

Diferitele organizații de tineret 
din Asia — a spus Bernini — 
susțin punctul de vedere ca po
poarele lor să fie stăpîne depline 
pe soarta lor. să întărească prie
tenia și solidaritatea potrivit prin
cipiilor conferinței de la Ban
dung, să distrugă colonialismul 
în toate manifestările lui. Prin
cipiile Bandungului sînt scumpe 
Federației.

Bruno Bernini a subliniat pri
mejdia pe care o prezintă colo
nialismul pentru cauza păcii. El 
a spus că F.M.T.D. se pronunță 
.pentru dreptul popoarelor la auto
determinare și pentru acordarea 
de ajutor pe bază de egalitate în 
numele progresului și dezvoltării 
moderne a țărilor.

Credem, a declarat Bernini, că 
astăzi este posibil să se încheie 
un acord între toate organizații
le de tineret împotriva colonialis
mului.

, Bruno Bernini a arătat că pro-

Raportul prezentat de Bruno
ropa și Asia există și in rîndul 
tineretului american.

Raportorul a arătat tn conti
nuare că este necesar să se caute 
în comun rezolvarea problemelor 
de interes general — pentriJ co
existentă și pace în întreaga 
lume. Această operă măreață re
vine, după părerea F.M.T.D., tu
turor organizațiilor de tineret 
Dar răspunderea deosebită în a- 
ceastă operă revine organizații
lor de tineret din America și 
U.R.S.S. Nu putem decît să sa
lutăm și să sprijinim, a spus Ber
nini, propunerile comitetului or
ganizațiilor de tineret din 
U.R.S.S. cu privire la o întîlnire 
cu toate organizațiile tineretului 
american. Credem că tineretul 
trebuie să-și spună cuvîntul și 
am dori ca Consiliul organizații
lor de tineret din S.U.A. să ac. 
cepte această propunere.

In continuare raportorul s-a o- 
cupat de probleme ca dreptul la 
învățămînt și la muncă, lichida
rea șomajului permanent și par
țial etc. In această privință, a 
spus el, capătă o importanță de
osebită hotărîrea F.S.M. cu pri
vire la convocarea în anul 1958 
a unei conferințe internaționale a 
tineretului muncitor.

Bernini a spus în continuare 
că schimbul internațional, com
parația diferitelor culturi capătă 
în prezent o importanță tot mai 
mare.

In ultimii ani — a subliniat 
Bernini — se observă pretutin
deni forme mai largi de colabo
rare între diferite organizații de 
tineret. Sarcina organizațiilor lo
cale și naționale este de a face 
totul pentru ca în interesul tine
retului să fie lichidate toate ob
stacolele, să fie făcuți noi pași 
în activitatea lor comună. Cre
dem că astăzi organizațiile de 
tineret pot și trebuie să caute pe 
scară internațională mijloace re
ale pentru a munci împreună în 

de 
în-
un

numele colaborării în scopul 
a ajuta guvernele și de a le 
demna să găsească calea spre 
acord, înțelegere și pace.

Cea mai bună cale pentru

Bernini —
calea colaborării între toate or
ganizațiile naționale și interna
ționale.

Vorbind despre relațiile Fede
rației cu O.N.U., Bruno Bernini 
a declarat că Federația aprecia
ză activitatea sa ca o contribuție 
la realizarea principiilor Cartei 
O.N.U. și a activității instituțiilor 
ei specializate.

Totodată el a citat faptul ab
surd că FJA.T.D.» care este înre
gistrată la O.N.U., continuă să 
rămînă privată de statutul „B“ 
pe lîngă Consiliul Economic și 
Social al O N.U. și de avantajele 
statutului consultativ de pe lîngă 
Unesco.

In continuare, Bruno Bernini a 
vorbit despre proiectul noului 
statut și a comunicat că după cel 
de al III-lea congres rîndurile 
F.M.T.D. au sporit cu 59 de or
ganizații din toate colțurile lumii.

In prezent peste 200 de‘orga
nizații de diferite orientări, care 
unesc în rîndurile lor 85 de mi
lioane de tineri și tinere din 97 
de țări, sînt membre ale Fede
rației. Bernini a subliniat că nu 
numai în aceasta constă viabili
tatea F.M.T.D. Esența și forța ei 
constau în aceea că spre deose
bire de celelalte organizații, ma
nifestările noastre sînt deschise 
tuturor, în aceea că noi în sco
pul slujirii mai bune a interese
lor tineretului, în interesul prie
teniei și păcii, sprijinim dezinte
resat toate organizațiile care au 
nevoie de acest sprijin prin aceea 
că sîntem gata să colaborăm cu 
toate organizațiile, atît cele care 
fac parte cît și cele care nu fac 
parte din FJM.T.D.

Bernini și-a exprimat convinge
rea că pe această cale mereu noi 
și tot mai puternice forțe se vor 
alătura Federației.

Chemăm pe toți — atît pe de
legați cît și pe observatori — a 
declarat în încheiere Bernini — 
să lucreze în comun pentru ca 
congresul să-și poată încheia lu
crările, adoptînd cele mai rodni
ce hotărîri în interesul tineretului, 
prieteniei și păcii în lumea în
treagă.

opiniei publice japoneze — s au 
adunat la 16 august în sala spor
turilor din Tokio, la ședința ple
nară de închidere a conferinței. 
Sala era împodobită cu o emblemă 
uriașă a porumbelului păcii și cu 
drapelele celor 25 de țări partici
pante la conferință.

Participanții la ședință au adop
tat în unanimitate trei documente 
importante ale conferinței — DE
CLARAȚIA DE LA TOKIO, A- 
PELUL CĂTRE ORGANIZAȚIA 
NAȚIUNILOR UNITE ȘI CĂTRE 
GUVERNELE TUTUROR ȚARI
LOR LUMII ȘI RECOMANDĂ
RILE CU PRIVIRE LA ACȚIUNI 
COMUNE IN SCOPUL INTER 
ZICERII BOMBELOR ATOMICE 
ȘI CU HIDROGEN, ÎN SCOPUL 
DEZARMĂRII. Delegații își ex
primă deplinul lor sprijin acordat 
acestor documente prin aplauze 
furtunoase și îndelungate și con
firmă că ele oglindesc cererile vi
tale și aspirațiile arzătoare ale po
poarelor lumii.

In încheiere la tribună a urcat 
Kaoru Iasui, secretarul general al 
Consiliului național japonez de 
luptă pentru interzicerea armei 
nucleare. Iasui a chemat pe dele
gații la conferință ca în scopul tra
ducerii în viață a hotărîrilor adop
tate să desfășoare în toate țările o 
mișcare și mai largă, și mai ener
gică pentru pace și interzicerea ar
mei nucleare.

In aplauzele întregii asistențe re
prezentanții opiniei publice japo
neze au înmînat delegațiilor la con
ferință daruri. Apoi s-a anunțat în
chiderea conferinței.

Vizita președintelui 
Ho Și Min 

în R. P. Bulgaria
SOFIA 16 (Agerpres). — 

A.T.B. transmite : La 16 august 
Ho Și Min, președintele R. D. 
Vietnam și președintele Partidu
lui Muncii din Vietnam însoțit de 
Hoang Van Hoan membru în Bi
roul Politic al C.C. al Partidului 
Muncii din Vietnam au avut o 
întîlnire cu membrii Biroului Po
litic al C.C. al Partidului Comu
nist Bulgar. Intîinirea s-a desfă
șurat într-o atmosferă de priete
nie.

cea mai buna cale pentru ca 
colaborarea să capete un caracter 
mondial, ar putea fi calea înțe
legerii între toate organizațiile 
internaționale de tineret.

Tocmai în această direcție a 
acționat F.M.T.D. cînd a propus 
tuturor organizațiilor să organi
zeze în comun cel de al VI-lea 
Festival pe bază de egalitate.

F.M.T.D. va păși și pe viitor pe

Cuvîntarea rostită de tovarășul Virgil Trofin
(Urmare din pag. l-a)

îmbunătățească activitatea sa 
de viitor, să lichideze lipsurile 
avute.

Aceasta a reieșit atît din pro
punerile anterioare făcute de 
F.M.T.D. Adunării Mondiale a 
Tineretului, Uniunii Internațio
nale a Tineretului Socialist, or
ganizațiilor creștine și altor 
organizații internaționale cît și 
din propunerea F.M.T.D.-ului fă
cută tuturor organizațiilor în ve
derea realizării în comun al ce
lui de-al VI-lea festival. Unele 
din aceste organizații nu au răs
puns la propunerile făcute, mer- 
gînd mai departe pe vechea lor 
linie de necolaborare cu F.M.T.D.- 
ul și cu o parte din organiza
țiile de tineret afiliate acesteia. 
Organizația noastră s-a lovit în 
mod direct de această atitudine 
atunci cînd a încercat să intre 
In legătură cu organizații socia
liste de tineret din diferite țări. 
Noi dorim întărirea colaborării 
internaționale a tineretului mun
citor. Pe această linie ne-am a- 
dresat unora dintre aceste orga
nizații, invitîndu-le la congresul 
nostru. Răspunsurile primite au 
fost însă negative. Explicația a- 
cestei atitudini e simplă. Ne-a 
fost dată chiar de unui din lide
rii organizației laburiste de ti
neret din Anglia atunci cînd li 
s-a făcut o propunere de colabo
rare. El ne-a spus că organi
zația sa nu poate avea relații 
de colaborare cu noi, deoarece 
Internaționala tineretului socia
list nu permite organizațiilor 
sale membre să aibă legături cu 
organizațiile de tineret din țările 
socialiste și nici măcar cu orga
nizațiile comuniste de tineret din 
propriile țări.

Astăzi, datorită problemelor 
multiple și arzătoare 
In fața tineretului, 
cooperării tineretului 
importanță deosebită, 
împiedică realizarea

care stau 
problema 

capătă o
Acei care 
ei se pun

Îie o poziție potrivnică interese- 
or tineretului din întreaga lume. 
Ne intilnim acum, după cîteva 
zile de la încheierea Festivalu

lui de la Moscova, manifestare 
strălucită a reprezentanților ti
neretului lumii pentru pace și 
prietenie. La reușita acestui mă
reț eveniment au adus un aport 
însemnat toate organizațiile na
ționale și internaționale partici
pante la festival. Dorim și cu a- 
cest prilej să apreciem contribu
ția prețioasă a tineretului și po
porului sovietic la asigurarea 
unor condiții optime, fără prece
dent de desfășurare a ceiui 
de-al VI-lea Festival. Intîinirea 
la festival a zecilor de mii de 
participanți a arătat lumii întregi

hotărîrea lor fermă de a lupta 
pentru apărarea viitorului lor, 

i pentru pacea și fericirea genera- 
! ției de azi și a celei de mîine.

Festivalul a fost un minunat 
. prilej de întîlnire, cunoaștere, 

stabilire de relații prietenești. 
Fără îndoială că festivalul și-a 
adus contribuția sa valoroasă la 
întărirea și lărgirea cooperării 
internaționale a tineretului.

în legătură cu propunerile fă
cute în raport legate de perioa
dele ținerii festivalurilor mon
diale, delegația noastră opinează 

; ca festivalurile să aibă loc din 
patru în patru ani, iar din doi în 
doi ani să se organizeze festiva
luri pe continente sau alte ac
țiuni cu acest caracter.

Totodată, dorim să ne expri
măm punctul nostru de vedere 
cu privire la structura și meto
dele viitoare de lucru a!e 
F.M.T.D.-ului. Considerăm noile 
prevederi ale proiectului de Sta
tut drept corespunzătoare și ne 
declarăm întru totul de acord 
cu ele. In elaborarea noului pro
iect de Statut s-a ținut seama 
de întreaga experiență practica a 
federației noastre cît și de lip
surile pe care le-a avut în acti
vitatea sa. Organizîndu-și acti
vitatea pe baza prevederilor nou
lui statut, se va asigura carac
terul larg al federației, deplina 
și reala autonomie a organiza
țiilor sale membre, îmbunătăți
rea sistemului de reprezentare 
în organele executive ale fede
rației, se va întări1'caracterul de
mocratic al Fi'M.T.D.-ului, toate 
acestea oferind posibilitatea lăr
girii permanente a rîndurilor 
sale.

Dragi prieteni.
Regimul democrat-popular asi

gură tineretului romîn condiții 
din ce in ce mai bune de viață 
si muncă. încadrați în frontul 
larg de construire a socialismu
lui la care participă întregul po
por din patria noastră, tinerii 
își aduc contribuția lor de preț 
Ia clădirea unei vieți noi și din 
ce în ce mai frumoase în R.P. 
Romînă.

Tineretul romîn iubește viața, 
iubește munca și dorește să tră
iască și să lucreze în pace. El 
dorește să aibă relații de priete
nie cu tineretul din celelalte țări 
ale lumii.

Numai în decursul anului 1956 
au vizitat țara noastră un număr 
de circa 4.500 tineri din diferite 
țări, iar circa 2.600 tineri din

■ țara noastră au participat la di
verse acțiuni în alte țări. Acea-

• sta în afară de schimburile tu- 
i ristice ce au avut loc în decursul 
i anului trecut.

In această perioadă U.T.M. a 
i desfășurat o bogată activitate pe

linia întăririi legăturilor cu orga
nizațiile de tineret din celelalte 
țări. In această direcție am vrea 
să meționăm legăturile dintre or
ganizația noastră și tineretul po
pular iugoslav, legături care pe 
zi ce trece sinț tot mal strinse. Și 
in decursul acestui an s-au reali
zat o serie întreagă de schimburi 
internaționale, atît pe linie de ti
neret cît și pe linie studențească, 
iar în decursul acestei luni va fi 
deschisă la noi in țară o tabără 
internațională de tineret în cadrul 
căreia se desfășoară un seminar 
Ia care se vor discuta „Proble
mele actuale ale cooperării interna
ționale pe linie de tineret”, „Con
tribuția tineretului la lupta popoa
relor pentru încetarea experiențe
lor cu arma nucleară pentru apă
rarea păcii". De asemenea tot în 
această perioadă are lac la Sinaia 
Seminarul Internațional studen
țesc la care se discută „Problemele 
actuale ale colaborării Internatio
nale studențești”.

In ceea ce ne privește vom sus
ține ca și in trecut programul de 
activități al F.M.T.D. In anul vii
tor noi intenționăm să organizăm 
o tabără internațională pentru ti
neretul muncitor la Timișul de Sus 
cu participarea unul număr de 
circa 300 tineri. De pe acum invi
tăm toate organizațiile care do
resc să participe la seminar să-și 
anun)e din timp participarea ; In 
același timp am ti bucuroși să 
primim sugestii din partea organi
zațiilor dvs. asupra temei a cărei 
dezbatere ar interesa cel mai mult. 
Invităm in anul 1958 un grup de 
tineri din India, Indonezia, Japo
nia, Birmania și un grup de tineri 
din Orientul Mijlociu și Apropiat 
că viziteze tara noastră. In atara 
acestor acțiuni pe care noi dorim 
să le inițiem pe linie de tineret. 
Uniunea Asociațiilor Studențești 
din țara noastră organizează o se
rie întreagă de alte acțiuni Inter
nationale pe linie studențească, ca 
tabere internaționale studențești la 
munte și la mare, schimburi de 
delegații studențești ele.

Aș vrea să subliniez incă odată 
că organizația noastră va face tot 
ce-i stă in putință pentru întărirea 
unității tineretului de pretutindeni, 
în lupta pentru apărarea dreptu
rilor sale, pentru pace și un viitor 
fericit.

Dragi prieteni,
Aș vrea în încheiere să mulțu

mesc C.C. al Comsomolului ucrai- 
nian pentru condițiile optime pe 
care le-a asigurat desfășurării 
Congresului și pentru primirea căl
duroasă pe care a făcut-o delega
ției noastre tn frumosul Kiev.

Urăm Congresului mult sueces 
In desfășurarea lucrărilor sale.

Mesajul 
lui Hammarskjoeld 

adresat Congresului
Dag Hammarskjoeld. secretarul 

general al O.N.U. a adresat Fede
rației Mondiale a Tineretului De
mocrat un mesaj cu prilejul celui 
de-al IV-lea Congres al F.M.T.D» 
care are loc în prezent la Kiev — 
capitala R.S.S. Ucrainene.

Dacă din suma care se cheltuieș
te pentru înarmare O.N.U. ar avea 
numai 20 la sută pentru înfăptuirea 
unui larg program de ajutor teh
nic, se spune în mesaj, s-ar putea 
schimba înfățișarea globului.

Poate că voi tînăra generație, 
se adresează participanților la 
Congres dl. Hammarskjoeld — 
veți apuca ziua cînd se va înfăp
tui aceasta. înfăptuirea acestui lu
cru depinde de voi.

Subliniind eforturile O.N.U.. 
îndreptate spre salvarea viitoare
lor generații de calamitățile răz
boiului, Hammarskjoeld arată în 
mesajul său că O.N.U. poate să 
folosească forțele morale ale mili
oanelor de oameni pe care le re
prezintă această organizație, re- 
curgînd la metodele mediației, 
concilierii, reglementării juridice.

Hammar'skjoeld subliniază în 
mesajul său activitatea O.N.U. în 
domeniile economic și social. Cu 
toate că fondul de care dispune 
O.N.U. pentru realizarea unui larg 
program de ajutor tehnic este 
foarte mic, icrie Hammarskjoeld, 
O.N.U. a trimis 6000 de experți 
din 72 de țări pentru ajutorarea 
a 120 de țări.

Mișcarea de cultură fizică și sport din R. D. Vietnam este îm brățișată cu căldură de către zeci 
de mii de tineri. In fotografie: exerciții pentru aruncarea greutății.

as jL • • eți i no ștrii
(Urmare din pag. l-a)

primele grupe înarmate ale viitoa
rei „Armate de eliberare** și cu- 
rînd a putut fi creată și zona li
beră de la Viet Bac.

In august 1945, răscoala ar
mată a poporului vietnamez a pus 
capăt dominației japoneze și a 
marionetelor instalate de japonezi. 
La 25 august 1945 s-a format gu
vernul provizoriu sub președinția 
lui Ho Și Min. La 2 septembrie 
1945, noul guvern a vestit lumii 
proclamarea Republicii Democra
te Vietnam.

In jnariie 1946, la prima se
siune a Adunării Naționale Ho Și 
Min a fost ales președinte al re
publicii și președinte al Consiliu
lui de Miniștri. In același an, de
legația Vietnamului, condusă da 
Ho Și Min, a început negocieri cu 
guvernul francez și a semnat acor
durile prin care Franța a recu
noscut independența R. D. Viet
nam. Aceasta n-a împiedicat totuși 
pe colonialiștii francezi să por
nească, în decembrie 1946, răz
boiul de agresiune împotriva Viet
namului.

In februarie 1951 a luat

ființă Partidul celor ce mun
cesc din Vietnam, care a conti
nuat opera Partidului Comunist 
îndoctrinez. Ho Și Min a fost ales 
președinte al noului partid, sub 
conducerea căruia poporul viet
namez a dus lupta sa eroică îm
potriva colonialiștilor francezi și 
a obținut mari victorii.

In acordurile de la Geneva, din 
iulie 1954, cu privire la încetarea 
ostilităților din Indochina este cu
prinsă recunoașterea drepturilor 
naționale ale poporului vietnamez- 

După restabilirea păcii, condus 
de Partidul celor ce muncesc, po
porul Vietnamului a pornit și con
tinuă cu succes opera de refacere 
economică și de dezvoltare cultu
rală a țării.

In 
IIo

i septembrie 1955, președintele 
Și Min a fost ales președinte

de onoare al „Frontului Patriei*, 
care constituie un larg front dg 
uniune națională.

★
Hoang Mihn Giam, ministrul 

Culturii este secretar general al 
Partidului Socialist Vietnamez, 
membru al C.C. al Frontului Pa
triei, deputat în Adunarea Hațio*_ 
nală a RJ). Vietnam.

Hoang Van Hoan este membru 
în Biroul Politic al C.C. al Par
tidului celor ce muncesc din Viet
nam. La cea de-a 6-a sesiune a 
Adunării Naționale a fost ales^ în 
Comitetul permanent al Adunării 
Naționale.

Dr. Pham Ngoc Thach, locțiito
rul ministrului Sănătății, este tot
odată președinte al Uniunii Tine* 
retului Vietnamez.

Presa americană 
despre Festivalul de la Moscova
_ NEW YORK 16. (Agerpres). —
T/.CC L-..«...IL.: Ziarele ameri-TASS transmite :
cane continuă să acorde atenție 
celui de-al VI-lea ..................
mal al Tineretului și Studenților, 
care s-a încheiat la Moscova. Sub. 
liniind importanța Festivalului 
pentru îmbunătățirea înțelegerii 
reciproce dintre popoarele de pe toț 
globul pămîntesc și, în special, 
între tineret și subliniind atmosfe
ra de cordialitate care a domnit la 
Festival corespondentul special al 
ziarului „Christian Science Moni
tor", Stevens, scrie:

„Rareori entuziasmul se menține 
atît de mult atît la oaspeți cit și 
la gazde. Deși multor delegați le-a 
fost dor de acasă, ei au regretat 
că Festivalul s-a terminat. In ceea 
ce privește rușii, ospitalitatea lor 
nu a slăbit in ciuda ritmului În
cordat și a marilor exigențe față

Festival Mon-

Evenimentele 
din Irlanda de nord
LONDRA 16.

Ziarele britanice 
vădită neplăcere 
care au căpătat-o în întreaga 
landă de nord acțiunile Armatei 
Republicane Irlandeze și ale pa- 
trioților irlandezi care luptă pen
tru unitatea țării. Corespondenții 
de presă britanici din Belfast no
tează că în ultimele săptămîni di
feritele acțiuni de sabotaj ale Ar
matei Republicare Irlandeze au 
pus probleme delicate în fața auto
rităților britanice din Irlanda de 
nord. Săptămînalul „Observer" 
relatează în ultimul său număr 
că zilele acestea au apărut aproa
pe în întregul Ulser — Irlanda de 
nord dominată de britanici — ma. 
nifeste ale Armatei Republicane 
Irlandeze și ale grupurilor de pa- 
trioți irlandezi chemînd la lupta 
pentru unirea țării.

(Agerpres). 
comentează 
extinderea

CU 
pe 
Ir-

de persoanele care au răspuns de 
munca organizatorică practică".

Stevens a fost nevoit să recu* 
noască că la Festival „oamenii de 
diferite concepții politice au avur 
discuții aprinse" și că comunica 
rea dintre delegați și populație" a 
fost mai mare decît se aștepta".

Prietenia și ospitalitatea oamt* 
nilor sovietici, subliniază Stevens 
„au fost aproape fără limite".

..Delegații, scrie el, au lăudat 
buna organizare, locuințele con
fortabile și altele. Ei au lăudat 
mai mult decît orice pe oameni, a 
căror prietenie și sinceritate au 
fost atît de evidente".

Unele ziare americane critică cu 
asprime poziția Departamentului 
de Stat al S.U.A. față de plecarea 
în R.P. Chineză 
ricani care au 
tival.

Ziarul „New 
această poziție 
ciale. Ziarul s 
timp cît se vor menține aceste in
terziceri atît pentru studenți sau 
ziariști, cît și pentru toate cele
lalte persoane, toate dec'arați! le 
noastre că sîntem gata să luăm 
parte la discuții libere, la contacte 
libere și la informații libere vor 
»orma obiectul ironiilor".

a delegaților ame- 
participat la Fes-

York* Post" critică 
î a cercurilor ofi- 
subliniază că „atît

Un important pas pe calea dezvoltării 
relațiilor dintre U.R.S.S. și R.D. Germană
- Convorbirea corespondenților ziarelor „Pravda" 

Izvestia" cu W. Ulbricht și O. Grotewohl —
N.A.T.O. In aceste condiții pro-’ 
punerile guvernului sovietic în 
problema dezarmării, precum 
propunerile guvernului R.D. Ger
mane privitoare la căile rezolvării 
pașnice a problemei germane, au 
cea mai mare importanță pentru 
menținerea păcii în Europa. O par
ticularitate nouă a situației din 
Eurcp'i constă în aceea că Repu
blica Democrată Germană a deve
nit un bastion al păcii și ca 
cercuri largi ale populației din 
Germania occidentală își dau sea
ma treptat că politica pregătirii 
unui război atomic duce Germania 
la catastrofă.

Răspunzînd la întrebările cores
pondentului ziarului „Izvestia" cu 
privire la rezultatele vizitei de 
prietenie a delegației sovietice, 
Otto Grotewohl a arătat că tra
tativele au confirmat din nou de
plina unitate de vederi a Uniunii 
Sovietice și R. D. Germane în 
aprecierea situației internaționale 
actuale. Poporul nostru, a declarat 
Otto Grotewolt, are nevoie de se
curitate și pace. Sîntem bucuroși 
că prietenii noștri sovietici con
sideră ca și pînă acum că le re
vine răspunderea pentru aceea ca 
forțele agresive din Germania să 
nu mai amenințe niciodată pe ve
cinii lor și pacea în întreaga lu
me. Sîntem convinși că tratativele 
care au luat sfîrșit au constituit 
un nou și important pas înainte pe 
calea dezvoltării continue a rela
țiilor prietenești strînse dintre 
U.R.S.S. și R.D. Germană.

In legătură cu vizita făcută de 
delegația de partid și guverna
mentală sovietică în R.D. Germa
nă. corespondenții ziarelor „Prav
da" și „Izvestia" au avut convor
biri cu W. Ulbricht și O. Grote- 
wohl.

Vorbind despre rezultatele vizi
tei delegației sovietice în R. D. 
Germană, W. Ulbricht a arătat că 
această vizită a dus la adîncirea 
și întărirea prieteniei dintre po
poarele german și sovietic. Daca 
popoarele noastre, a subliniat el, 
vor lupta împreună pentru pace, 
atunci nu va fi război în Europa. 
Răspunzînd laoîntrebare a cores

pondentului „Pravdei", W. Ulbricht 
a spus că MARELE SUCCES AL 
VIZITEI DELEGAȚIEI SOVIE
TICE ȘI-A GĂSIT EXPRESIA 
IN DEPLINA UNITATE DE VE- 
DERI A P.S.U.G. ȘI A P.C.U.S. 
IN TOATE PROBLEMELE DIS
CUTATE.

Corespondenții l-au întrebat apoi 
pe W. Ulbricht în ce constau, după 
părerea sa, trăsăturile caracteristi
ce ale actualei situații politice din 
Europa-și ce sarcini decurg din 
aceasta pentru forțele iubitoare de 
pace. Cea mai importantă carac
teristică a situației actuale din 
Europa, a spus W. Ulbricht, o con
stituie pe de o parte întărirea sta
telor lagărului socialist și dezvcl- 
tarea mișcării pentru pace în ță
rile capitaliste din Europa occiden
tală, iar pe de altă parte, faptul 
că Germania occidentală a deve
nit principală bază militară a

Strălucitul succes al dansatorilor 
romîni în Elveția

Aniversarea 
independentei Indoneziei

foto- 
vedere 
cartier

Astăzl se îm
plinesc 12 ani 
de cînd poporul 
indonezian și-a 
cucerit indepen
dența. Cu pri
lejul zilei inde
pendenței, tine
retul, alături de 
poporul romîn, 
transmite po
porului indo
nezian urări de 
progres, de reu
șită in lupta 
pentru asigura
rea unui trai 
pașnic și pro
sper. în 
grafie: 
dintr-un 
mărginaș 
Djakarta.

GENEVA 16 (Agerpres). — Co
respondență specială: Ansamblul 
de cîntece și dansuri al Sfatului 
Popular al Capitalei R.P.R. con
tinuă cu măre succes turneul său 
din Elveția.

La 14 august Ansamblul a dat 
un spectacol de gală care a în
cheiat festivalul prilejuit de „Ser
bările de la Geneva — 1957*.
Spectacolul a avut loc în marea, 
Sală a sporturilor din Geneva în 
prezența a peste 8.000 de persoa
ne. Dansurile și piesele muzicale 
executate de^ membrii ansamblului 
s-au bucurat de o călduroasă apre
ciere fiind îndelung aplaudate. 
Multe dintre ele au fost bisate. La 
sfîrșit, publicul a aruncat flori pe 
scenă. Reprezentanții asociațiilor 
muzicale au oferit un mare buchet 
de flori artiștilor romîni.

Presa elvețiană este unanimă în 
a aprecia calitățile dansatorilor și 
instrumentiștilor ansamblului.

„Tribune de Geneve** a publi
cat pThă acum, în^6 numere dife
rite, comentarii asupra programu
lui și fotografii ale Ansamblului 
Sfatului popular al Capitalei R.P. 
Romîne. In cronica pe care o face 
asupra ultimului spectacol dat la 
Geneva, și pe care a intitulat-o 
„Uluitoarea reprezentație a ansam
blului de dansuri folclorice din 
București**, „Tribune de Geneve** 
scrie printre altele:

„Publicul genevez a aclamat pe 
artiștii romîni și a avut pentru ce; 
foarte bogatul program prezentat 
de ansamblul sfatului popular al 
Capitalei ne-a permis să ne fa
cem o înalta idee despre extraor
dinara varietate a artei în Romî
nia. Verva îndrăcită și elanul dan
satorilor au dezlănțuit în mod ire
zistibil entuziasmul spectatorilor. 
Mișcările de ansamblu, de o per
fectă omogenitate și de o uimi
toare varietate, punctate cu stri
gături și ritmate cu bătăi de căi- i

cîie, lasă să se vadă o voioșie și 
un antren minunat. Cît despre or
chestră, admirabila interpretare a 
ariilor populare romîriești a dez
lănțuit de fiecare dată aplauzele 
publicului. Fiecare din membrii 
orchestrei este un solist care face 
dovadă de o excepțională virtuo
zitate. Țambalistul Nicolae Vișan 
a făcut o adevărată demonstrație- 
a talentului său.

Violonistul Zisu Georgescu, în’ 
interpretarea impecabilă a „Ciocîr- 
liei", a arătat pe deplin măiestria 
sa inegalabilă".

Ziarul „La Suisse* scrie în co
mentariul său :

„Dansatorii și dansatoarele din 
Romînia au făcut o extraordinară 
demonstrație a minunatelor dan
suri populare din diferite regiuni 
ale patriei lor. Spectacolul s-a 
bucurat de un enorm și pe deplin 
meritat succes".

„Courrier de Geneve** scrie în 
cronica pe care o face asupra 
spectacolului:

„De la început ne-au înmărmu
rit dinamismul și antrenul fără 
seamă al dansatorilor. Numerele 
de dansuri și de muzică s-au suc
cedat, unele mai frumoase decît 
celelalte, așa îneît bieții de noi, 
spectatorii, nu mai aveam timp 
nici măcar să respirăm. La sfîrșit 
publicul a făcut o adevărată ma
nifestație de simpatie, aplau- 
dînd minute în șir pe dansa
torii conduși de maestrul de 
balet Nicolae Sever și orchestra 
dirijată de Zisu Georgescu".

Posturile de radio Geneva și 
Lausanne au emis interviurile 
luate lui Nicolae Minei, conducă
torul artiștilor romîni.

In urma marelui succes obținut, 
Ansamblul Sfatului popular al Ca
pitalei R.P.R. va mai da o scrie 
de spectacole în Elveția și anume 
la Berna, Lausanne, Montreux și 
apoi din nou la Geneva.

Răscuiații din Oman 
opun rezistență 

atacuri or engleze
BEIRUT 16. , _ .

TASS transmite : Ziarul 
graph" anunță că triburile răscu
late din Oman continuă să dea 
grele lovituri unităților engleze și 
trupelor din solda sultanului din 
Mascat. Ziarul arată că răscuiații 
au opus o rezistență energică tru
pelor engleze și într-o serie de 
cazuri le-au silit să se retragă și 
să cedeze ooziții importante. Zia
rul scrie că forțele naționale ale 
Omanului nu s-au predat așa cum 
a anunțat Ministerul Afacerilor 
Externe al Angliei.

După cum scrie în continuare 
„Telegraph", în ciuda știrii difu
zate de guvernul englez că ar fi 
lichidat pe răsculați, în tot cursul 
zilei de 16 august avioane engleze 
au supus unui bombardament bar
bar pozițiile ocupate de triburile 
răsculate, precum și fortăreața 
Kariatsit

(Agerpres). — 
~ ‘ „Tele-

NEW YORK 16. (Agerpres). — 
Referindu-se la informațiile ob
ținute de la Secretariatul O.N.U., 
agenția United Press anunță că 
ședința Consiliului de Securitate 
pentru examinarea problemei ac
țiunilor agresive ale trupelor en
gleze în Oman, a fost fixată pen
tru ziua de 20 august 1957.

Un avion american 
a violat spațiul aerian 

al Siriei
DAMASC 16. (Agerpres). — 

După cum anunță ziarul „As- 
Șaar", la 15 august un avion 
cvadrimotor american a încălcat 
spațiul aerian al Siriei zburînd 
deasupra regiunii Damasc.

Deoarece avionul nu a ținut sea. 
ma de semnalele de a ateriza au 
decolat avioane militare siriene 
care l-au silit să aterizeze pe ae
rodromul din Damasc.___
---------------------SW
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