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Pentru două ceasuri parcă 
s-au rupt baierele cerului. Plouă 
cu găleata. O ploaie rece, curată, 
cu stropi mari, cum nu se poate 
mai bună pentru sfeclă și pentru 
porumb. încă nu se scuturaseră 
bine norii și pe aria satului Hin- 
drești din comuna Oțeleni forfota 
reîncepuse. Tractoristul Constan
tin Cîndea voia să pornească mo
torul. Un bătrîn îl opri, îl strigă 
pe șeful de brigadă Costică 
Sleapcă, pe tractoristul Petre 
Mircea și pe batozar: „la masă, 
băieți, că-i amiază14.

S-au adunat cu toții tn vago- 
nul-dormitor curat ca o casă cu 
fete de măritat, și au mîncat 
bine. Numai bine au terminat 
masa că a sosit atelierul mobil. 
II chemaseră cu o seară înainte, 
că se defectase o batoză.

Odată cu atelierul mobil, ve
nise și Eugen Platoș, pontatorul 
alimentator la brigada lor, a 
IV-a. Pînă aici el se nzai oprise 
la aria satului Betca ; acolo lu
crează tractoristul Nicolae Sleg- 
nel cu batozarul Ion Amarghioa- 
lei. Cum ei sînt mai departe de 
sat, nu-și pot procura în fiecare 
zi hrană caldă, de aceea primesc 
de la stațiune hrană rece. Eugen 
Platoș le-a adus piine proaspătă, 
conserve și. pentru K.D., un bu
toi de combustibil. Ceilalți de la 
Hîndrești cer foarte rar să li se 
aducă alimente de la stațiune. 
Ei și le procură contra cost de 
la săteni. Totuși, pontatorul ali
mentator a avut ce să le aducă 
și lor: salariile, ziarele și a 
veste plăcută: Ș.M.T.-ul Tg. Fru
mos este în rîndul fruntașilor 
pe regiune, iar brigada lor de 
asemenea este la înălțime. Așa 
că există suficiente motive care 
să justifice entuziasmul și voia 
buna. Mecanizatorii s-au apucat 
de reparat batoza, Cîrdea și-a 
pus motorul în funcțiune. Petre 
Mircea s a culcat că noaptea a- 
vea să are, iar șeful de brigadă

la unele S.M.T.-uri 
din regiunea Iași

și pontatorul au mai rămas pufin 
în vagon să întocmească unele 
situații pentru organizația de 
bază U.T.M.

★

Acesta este un aspect de la o 
singură brigadă a S.M.T.-ului 
Tg. Frumos. El este semnificativ, 
însă, pentru situația tuturor me
canizatorilor, care în aceste zile 
treieră ultimele stoguri de grîu 
și orz. Conducerea stațiunii, în 

frunte cu tovarășul Mihai Lucaci, 
directorul, s-a îngrijit ca de la 
început băieții să aibă tot ce le 
trebuie pe teren : dormitor, hra
nă, combustibil. Organizația 
de bază U.T.M. se îngrijește con
tinuu ca presa să sosească la 
timp pînă la cele mai îndepăr
tate locuri de muncă și, deși ute- 
miștii sînt împrăștiați, viața de 
organizație să nu tînjească. Toa
te acestea n-au putut să nu adu
că stațiunii un loc de frunte; 
pînă la 13 august a.c. ea își rea
lizase planul campaniei în pro
porție de 55 la sută fiind astfel 
a treia pe regiune.

Un program original

Aș zice că activitatea S.M.T.- 
urt’Ior se compune dintr-o conți" 
nuă campanie. Doar denumirea 
se schimbă de la anotimp la a" 
notimp. In rest fie primăvară, 
vară, toamnă sau iarnă, tinerii 
mecanizatori muncesc neîntre
rupt. cu aceeași intensitate. Așa 
stînd lucrurile, conducerile S.M. 1 
urilor trebuie să manifeste in 
permanentă o grijă deosebită

Fapte demne de laudă

AU ÎNVINS
FURIA APELOR

i» însoțit de Tudor Cita, m-am 
oprit cîteva clipe in marginea 
grădinii de zarzavat. „Anul a- 
cesta grădina a adus coopera
tivei noastre venituri serioase 
— mi-a zis el. Contractele în
cheiate cu statul au fost deja 
achitate in întregime.

Pentru a obține aceste rezul
tate a fost nevoie de muncă 
îndîrjită. La săpat, plivit, cu
les, ulemiștii du fost printre 
primii. Treaba la grădină nu-i 
de loc ușoară.

Odată însă, toată munca 
noastră la grădină, toate rezul
tatele obținute erau să fie di
struse...**

*

★
Ploua... De două zile ploua 

încontinuu. Pe cer, nori negri, 
tuciurii se fugăreau necontenit. 
Apa Topolifei crescuse verti
ginos, lovind cu furie pilonii 
podului. Pîrîiașul Musa pe care 
altă data îl puteai trece din- 
tr-o săritură, se umflase pînă 
în buza malului. Apa se sbătea 
în matcă, vrînd parcă să se 
descătușeze din strînsoare. Vn 
canal s-a înfundat și apa por
nea amenințătoare peste șosea, 
inundînd grădina de zarzavat a 
cooperativei agricole cu rentă 
din satul Cerneț, raionul Turnu 
Severin. De aici apa a pătruns 
in porumb pe lotul de la Bo- 
norița.

Ploaia s-a mai potolit, dar 
din deal puhoiul de ape venea 
mereu. Pe o astfel de vreme, 
Tudor Cita, secretarul organi
zației U.T.M. a pornit spre 
grădină. Pe drum îl întîlni pe 
Miriță Dumitru și Etigenia 7,ă- 
roniu.

— Încotro măi Tudorică ? 
întrebă Miriță.

— Spre grădină. După atîta 
ploaie trebuie să văd ce-i pe 
acolo.

— Păi tot acolo mergem și 
noi.

Toți trei au pornit pe malul 
apei spre grădină. Cînd ajun
seră aci nu știau ce să mai 
creadă. Totul era acoperit de 
apă.

— Poate s-o scurge — rupse 
tăcerea Miriță.

— Unde să se mai scurgă ? 
Dacă nu o dăm afară din gră
dină, adio zarzavaturi. Ne fa
cem de basme cu contractele 
încheiate cu statul — spuse 
Cita. Nu-i timp de pierdut. 
Mergem în sat și mobilizăm 
utemiștii. Nu uitați să le spu
neți să ia sape, casmale, lopeți.

...Ajuns acasă, Cita luă pe 
fratele său în primire:

— llarule, ia nu mai sta 
lîngă vatră, mergem la gră
dină. A fost inundată de apă /

— Am înțeles, sînt gaia — 
spuse Ilaru luînd la spinare o 
casma. După o jumătate de 
oră, un grup de băieți și fete 
înarmați cu tîrnăcoape, lopeți 
și sape au pătruns în grădină. 
Ici, colo mai ieșeau din apă 
vîrfurile roșiitor și ale vinete- 
lor crescute mai mari. Apa 
trecea mai sus de genunchi, 
picioarele se afundau adine în 
noroi. Tudor Cita, privi în ce 
direcție se scurge apa mai 
ușor, apoi croi cu privirea un 
canal pînă în vale. S-au așezat 
apoi în lanț și munca începu. 
Cu toate că la acea oră, dis de

dimineafU, apa era rece ca 
gheața, pe frunte le alunecau 
broboane de sudoare. In unele 
locuri apa ajungea chiar pînă 
la brîu, dar nici unul din gru
pul de utemiști nu se plîngea. 
Lopefile se infepeneau in pă- 
mintul clisos. Mai aveau cîțiva 
metri de săpat cînd fiecare își 
simțea palmele arzînd iar tîm- 
plele svîcnind de efort. Tudor 
Cita intră unde era apa mai 
mare și începu să sape cu in- 
dîrjire. Privindu-l, ceilalți por
niră munca mai ‘ ' 4
ultima lopată de 
scoasă din canal, 
pocind la vale, 
metri de canal 
miștii în cele aproape 10 ore. 
Nu plecă, însă, niciunul, pînă 
ce toată apa nu se scurse din 
grădină fi din porumb.

Ajunși în sat, in întîmpinare 
le-a ieșit Petre Cita, președin
tele cooperativei cu rentă 
„Pandurii lui Tudor Vladimi- 
rescu", tatăl secretarului.

— Unde umhlați la ora asta? 
Vă caută omul in tot satul fi 
voi nicăieri.

Cei doi feciori, Tudor și 
llariu, ieșiră in față ca la ar
mată.

— Tovarășe președinte, ute- 
miștii au executat un canal de 
scurgere la grădina de zarza
vat. Apa a fost izgonită. Și șă
galnic Tudor duse mîna la ca
pul descoperit.

Președintele ar fi vrut să-i 
siringă la piept pe fiecare 
dintre utemiștl, să le mulțu
mească, dar se mulțumi si 
spună doar „Bravo băieți I 
Bravo C

N. GHEORGHE

pentru condițiile de viață și de 
muncă ale mecanizatorilor, pen
tru că de aceștia depind in mare 
măsură rezultatele producției a- 
gricole. La Zorleni însă este cu 
neputință să întîlnești așa ceva. 
Aș numi această stațiune o casă 
fără stăpîn. In stațiune 
găsești la ora actuală o în
treagă harababură. Dispecerul 
știe că pină la 10 august nu erau 
realizate nici 15 procente din pla
nul campaniei de vară. Cauza — 
mecanizatorii n-au lucrat. Conse
cință și „remediu4* — mecaniza
torii sînt sancționați pe linie 
administrativă. Gheorghe Bîclea, 
tractorist de cinci ani, pe luna 
iulie la lichidare nu a primit nici 
un ban, la fel și alții.

Toți tractoriștii tineri veniți 
aici din școli, printre care Cos- 
tică Buhuș, Ion Călărașu, Ștefan 
Copilu parcă sint copiii nimănui. 
Nimeni nu se îngrijește de ei. 
Discutind cu Ion Ghimpu, de 
exemplu, afli că băieții au mun
cit. Brigada sa de pildă, a arat 
160 hectare și a treierat 120.000 
kilograme griu în comunele Po- 
peni și Fruntișeni. Ca atare, nu 
i se cuveneau, în nici un caz, nu
mai 55,50 lei. Buta Scarlat de a- 
semenea, după socotelile lui a 
lucrat pentru suma de 680 lei, 
dar a primit doar 36 lei. Firește 
că în asemenea situații numai 
mulțumiți nu se pot declara. To
varășul Vasile Sterian directorul 
și alți conducători ai stațiunii îi 
găsesc vinovați pe mecanizatori. 
„Nici băieții — spun ei — nu s-au 
interesat să 11 se facă fișe pentru 
lucrările efectuate”. Asta pe de o 
parte; pe de altă parte, după 
tovarășul Vasile Sterian și Bo- 
chiu Lucian, secretarul organi
zației de bază U.T.M., tractoriș
tii sînt de vină pentru că nu des
fășoară activitate culturală pe 
teren, nu vin să-și ia din sta
țiune alimente și combustibil. 
In cazul acesta, după păre
rea celor ce conduc stațiunea 
Zorleni, ar trebui făcut un pro
gram cu totul și cu totul origi
nal. Adică ei să stea cu mîinile 
In buzunare, să se plimbe pe 
unde le poftește inima și să 
sancționeze, iar mecanizatorii 
să lucreze pe degeaba, să lase 
mașinile pe unde se află, să vină 
de la zeci de kilometri după com
bustibil și alimente, să porun
cească mașinilor nu care cumva 
să se defecteze... Minunat pro-

vîrtos. Cînd 
pămînt a fost 
apa porni cli- 
Aproape 200 

săpaseră ute-

C. SLAVIC 
corespondentul „Scînteli tine
retului** pentru regiunea lași

(Continuare in pag. 2-a)

Proletari din toate țării

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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PREGĂTIRI 
pentru campania 
agricolă de toamnă

Oamenii muncii de pe ogoarele 
regiunii București care au termi
nat de curînd treierișul se pre
gătesc intens pentru executarea 
la timp și în bune condițiuni a 
lucrărilor agricole de toamnă. 
Pe întreg cuprinsul regiunii se 
ară din plin. Pînă acum s-au 
executat arături pentru însămîn- 
tările de toamnă pe aproape 
50.000 ha., iar arături adînci 
pentru însămînțările de primăva
ră pe mai mult de 40.000 ha. în 
raioanele cooperativizate Slobo
zia și Oltenița s-au arat aproape 
8.000 ha., respectiv mai mult cu 
5.500 ha. Pentru o justă rota
ție a culturilor s-au luat măsuri 
ca recoltarea porumbului, care 
s-a copt să se facă la timp în 

............. ’■ ’ ’ ne-
ce-

vederea eliberării terenului 
cesar însămînțării griului și 
lorlalte păioase de toamnă.

Plecarea unei delegații 
de oameni ai muncii 

în R. P. Bulgaria
Marți dimineața a plecat din 

Gara de Nord, cu un tren special, 
un grup de oameni ai muncii din 
țara noastră care, la invitația 
guvernului R. P. Bulgaria, va 
participa la manifestările prile; 
juite de aniversarea a 80 de ani 
de la eliberarea Bulgariei de sub 
jugul turcesc.

Din acest grup fac parte mun
citori, țărani muncitori, studenți, 
pionieri, scriitori, artiști plastici, 
istorici, militari ai forțelor noas
tre armate, fii ai veteranilor răz
boiului din 1877.ATENȚIUNE, TURIȘTI!

în masivul Bucegi au fost ter
minate zilele acestea lucrările de 
construcție a unei noi cabane la 
Padina. Situată într-un colț deo
sebit de pitoresc, spre Valea lalo- 
miței, noua cabană de la Padina 
va oferi turiștilor condiții bune 
de găzduire.

La rîndul său colectivul Birou
lui turistic din Timișoara, spri
jinit de colectivul obștesc local de 
turism, a terminat marcarea dru
murilor ce leagă punctele turis
tice Muntele Mic și Poiana Mă
rului, precum și Muntele Mic și 
Țarcul.

(Agerpres)

Deschiderea
Taberei internaționale 
a tineretului de la Timiș V

TIMIȘUL DE SUS (de la trimisul nostru). — Timișul 
ne-a tntlmpinat cu cerul senin și aerul curat al pădurilor de brad. 
Peisajul ne era cunoscut. L-am regăsit împodobit de aceeași 
prospețime. Cabanele durate în coasta muntelui erau acoperite cu 
ghirlande de Hori și drapele. Micuța așezare trăia din plin un 
eveniment devenit tradițional: deschiderea Taberei internaționale 
a tineretului organizată de C.C. al U.T.M. Se găsesc aci la Timiș 
tineri din 13 țări — Olanda, Canada, Sudan, Iordania, Irak, Siria, 
Argentina, Chile, Uruguay, Iugoslavia, Mongolia, Cuba și Ro- 
mînia. O parte se găsesc aci după ce-au petrecut zilele Festiva
lului și și-au amlnat reîntoarcerea în patrie. Alții au venit special 
străbătînd sute și mii de kilometri. Ce i-a adus aci la Timiș? 
Fără îndoială dorința de a cunoaște Romînia și de a contribui 
la întărirea prieteniei între tinerii diferitelor țări. Din prima

(Continuare în pag. 3-a)
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Insilozarea porumbului furajer la G.A.C. „Olga Bancic** din corn. Palazu-Mare (reg. Constanța), 
în acest an colectiviștii au insilozat pentru sectorul zootehnic al gospodăriei 26 vagoane po

rumb furajer. La însllozare lucrează echipa de colectiviști condusă de Gheorghe Pătrașcu.
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Casa de cultură > minorităților naționale
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din Constanța

trebuie -și Îmbunătățească activitateaV I

Cu un an în urmă, la Casa 
de cultură a minorităților națio
nale din Constanța, lucrurile mer
geau mai bine. Tinerii veneau la 
repetiții, se pregăteau în vederea 
concursului orchestrei, își dădeau 
contribuția la reușita programelor 
artistice.

Se știe că acest for de cultură 
din Constanța a fost creat cu un 
scop bine determinat : să devină 
un centru de înfrățire și totodată 
un mijloc de manifestare spiri
tuală, de afirmare a tradițiilor 
culturale’ și artistice ale minorită
ților naționale din acest colț mul
tinațional al țării noastre. Celor 
aproximativ 8.000 de cetățeni din 
Constanța, aparținînd acestor mi
norități — armeni, turci, tătari, 
greci, bulgari, evrei, albanezi — 
statul nostru democrat-popular 
le-a creat condițiile necesare des
fășurării unei largi munci ar
tistice alocînd importante sume 
de bani pentru aceasta.

Nu mică ne este surprinderea 
și totodată mîhnirea constatînd 
că, în bună măsură, astăzi mai 
persistă doar amintirea însmfleți- 
telor repetiții și manifestări artis
tice organizate odinioară la Casa 
de cultură.

Să vedem cum se prezintă si
tuația aici în momentul de față 
și care sînt cauzele stagnării acti
vității ?

în primul rînd, trebuie spus 
că, dintre minoritățile naționale 
care aveau cîndva formații artis
tice bune, închegate, astăzi, în 
cadrul Casei de cultură, mai des
fășoară o oarecare activitate doar 
una singură — cea armeană. Iată 
pe scurt, și în același timp con
cludent, cum stau lucrurile : mi
noritatea națională greacă avea, 
cu mai bine de un an în urmă, 
— o echipă de teatru, o orches
tră de mandoline și o echipă de 
dansuri. Ce a mai rămas din toa
te acestea astăzi ? Nimic. Echi
pele s-au destrămat, nici măcar 
un singur program artistic n-au

mai susținut de atunci. Minorita
tea turco-tătară dispunea de o 
frumoasă echipă de dansuri pînă 
la cel de-al IV-lea concurs artis
tic, iar astăzi — nu. Mai grav se 
prezintă lucrurile privind lipsa de 
echipe artistice și activitatea în 
cadrul Casei de cultură a celor
lalte minorități naționale: bul
gari, evrei, albanezi, care nu au 
nici o singură formație artistică. 
După cum am afirmat mai sus, 
doar armenii mai desfășoară, spo
radic, oarecare activitate ; echipa 
lor de teatru a inclus în reperto
riu, în acest an (în afară de re
luarea unor piese din anul tre
cut : „De-asupra ruinelor" de Șir- 
van Bade și „Unchiul Bagdasar"

de H. Baronian), o comedie 
drama „Judecata lumii" de M. 
ragian. în vederea unei, deplasări 
peste hotare — ca răspuns invi
tației colectivului armean de ope
retă din Tolbuhin — echipa de 
teatru își mai propune să pregă
tească piesa romînească „Omul 
care a văzut moartea" de Victor 
Eftimiu. Echipa lor de dansuri, 
deși există, n-a mai învățat nici 
un dans nou de foarte multă vre
me. în afară de cele trei dansuri 
pe care le-au pregătit cu ani în 
urmă, dansatorii nu mai cunosc

Ș*
Sa-

I. MIHUȚ

(Continuare in pag. 2-a)
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ii Trebuie s-o recunosc, nu mă $ 
$ pricep. Nu sînt nici jucător, $ 
$ nici antrenor, nici arbitru, nu ll 
$ știu clasamentul primelor zece ll 
$ jucători din lume, nici pe cam- ll 
ll pionii de la Wimbledon. Două $ 
g după amieze la rînd am avut, ll 
ft totuși, sentimentul că intuiesc ll 
$ o parte — poate o părticică in- li 
$ fimă — din „buba** tenisului 
$ nostru. ll
ll Pe teren se aflau cuplurile ll 
V.Rakossi—Turdeanu și D. Vi- $ 
J ziru—Bardan, tineri, toți patru. ll 
j N-am crezut niciodată că o ll 
y luptă sportivă se poate duce cull 
y atîtea mijloace... nesportive. De ll 
x la privirile ironice, pînă la $ 

apostrofările aruncate peste fi-
x leu cu mult mai multă măies- << 
n trie decît mingile, s-a folosit 
m toată gama șicanelor enervante << 
m și exasperante. Se pierd și la << 
j volei servicii din greșeli ele- « 
■ mentare. Se ratează și la bas- y 

chet coșuri sigure. Și la tenis y
ll
8

8
g de masă tensiunea atinge 
$ mente de paroxism. Acolo 
H nu se tachinează nimeni, 
g atît mai puțin se insultă;
ll mult, căpitanul echipei
$ din palme:
H — Acum, băieți. Luăm
g viciul!
J La volei sîntem vice cam- m 
S pioni mondiali și europeni. La « 
y tenis de masă ne numărăm yj 
y printre țările bine cotate în m 

y lume. La baschet progresăm X 
y de la an la an. Dar la tenis...? 5 
xj în tribună, un spectator J 
J scuza comportarea celor patru 
(( tenismeni nervoși :
jA — Sînt prieteni. între amici 

se măi întîmplă...
Perfect. Atunci de ce, cu o ll 

ll zi mai tîrziu, în același cam- 
pionat al Capitalei aceeași at-

$ mosferă a caracterizat meciul ll 
perechii Bardan—Viziru cu ll 

)) Schmidt—Cristea? ll
închipuifi-vă un tînăr de 18

y ani (cam cîți are D. Viziru) “ 
y, luînd peste picior un c-m tre- 
" cut de 40 (cîți cred că are

. “ Schmidt).

. ii Sa presupunem că faptul nu 
i ii se petrece pe un teren de tenis, » 
, J ci undeva aiurea, pe stradă, în 
, tramvai, la cinema: nu l-ați
> ii califica drept obrăznicie? Rea- n 

J duce-ți-l acum pe un teren de
‘ ll sport, adăugați că pe lîngă ju- n
■ cotorul în vîrstă a învățat te-
• nis tînărul și țineți cont că la

ll scenă asistă spectatori — ce-i n 
ll drept venifi pentru altceva... $ 

Cum calificați faptul ? $
ll întrebarea continuă să fră- ll 
ll mînte pe tehnicieni și specia-

, liști: care să fie „buba** teni- ll 
, ll sului nostru? ll

? Nu știu. De, poate că și edu-

1. BUJOREANU «» !
a» «J

«

TI N E R ETE-EDUCATIE-RASPU NDERI

Pentru prietenie
adevărată !

De curînd la uzinele sodice din 
construcția a trei noi cuptoare de 
după principii tehnice moderne vor permite sporirea cu mult a pro
ducției de var a uzinei.

Ocna Mureșului a fost terminată Fotografia noastră înfățișează noile cuptoare de var cît și o 
var. Noile cuptoare construite Parte din noua hală unde este instalată termocentrala întreprin

derii care pe lîngă asigurarea nevoilor interne ale uzinei produce 
în pius o importantă cantitate de energie electrică.

Foto: 1. M1CLEA

Minunatulul sentiment omenesc 
al prieteniei i s-au dedicat pînă 
acum multe din paginile cele mai 
frumoase ale literaturii. De cînd 
ne ținem minte am auzit de prie
tenii care au intrat în legendă 
prin desăvîrșirea lor în curaj și 
abnegație, în încredere și gene
rozitate. Și mulți dintre noi, foar
te tineri încă, am oftat auzind 
aceste pilde, rămînînd îngîndurați 
ca după un vis frumos, dar prea 
îndepărtat: „Unde aș putea găsi 
în jurul meu un asemenea prie
ten ? In veacul nostru oamenii 
nu mai poartă flori la butonieră, 
mantale largi și săbii ascuțite, nu 
mai cîntă serenade sub balcoa
nele iubitelor și nu mai fac ges
turi mari; ce supremă dovadă de 
prietenie îți poate da, ce senti
ment sublim poate trăi un om 
care merge cu autobusul, își spa
lă rufele intr-o mașină electrică 
și se uită mereu la ceas, să nu 
întîrzie ?“

Să fie oare așa ? Să fi intrat 
sentimentul în legendă odată cu 
decorul care-1 însoțea ? Să nu fie 
omul secolului nostru capabil de 
asemenea sentimente?

Nu, nicidecum. Scepticii, bla
zați!, se înșeală. Epoca în care 
trăim, dominată de idealul socia
lismului, e prin excelență epoca 
sentimentelor mari, ea condam- 
nînd în primul rînd, ca viciu su
prem, egoismul.

Prietenia între oameni e acum 
mai profundă, mai curată, mai a- 
devărată pentru că îi unește un 
scop înalt, nobil — al construirii 
unei orînduiri noi, al afirmării 
superiorității ei. în majoritatea 
cazurilor nu-ți mai dovedești de
votamentul față de prieteni sa- 
crificîndu-ți viața ca legendarul 
Mercuțio. Devotamentul continuă 
să existe însă și oamenii au ne
voie de el în formele lui etern 
omenești. De altfel, demonstrația 
acestui fenomen nu e exterioară. 
Omul simte nevoia, oricine ar fi 
el, să împartă cu prieteni necazu- , 
rile și bucuriile, să primească un

sfat sau un ajutor. Nevoia de a 
trăi în societate nu se mai limi
tează la necesități economice; eti
ca superioară a societății noas
tre dezvoltă în om necesitatea 
să-și simtă alături semenii, să-și 
conjuge eforturile cu ale acesto
ra.; el are nevoie de părerea lor 
și caută să le evite dezaproba
rea. Și, între toți oamenii din jur, 
cuvîntul. prietenului are cea mai 
mare importanță.

Am cunoscut odată două fetițe, 
colege de școală. Se împrietenise
ră, apropiate de o atracție fireas
că și de spontaneitatea vîrstei: 
„Vrei să fii prietena mea ?“ Ani 
întregi nu se despărțiră, învățînd 
împreună, împărtășind toate tai
nele adolescenței. Locuiră împre
ună, dormind în același pat, 
schimbind între ele puținele ro
chi^ pe care le aveau atunci cînd 
vroiau să fie. mai elegante, în- 
vățară aceeași meserie. Era o 
prietenie verificată de ani și de 
împrejurări .- fetele se iubeau sin
cer și se ajutaseră de multe ori 
la nevoie.

Iată însă că au trecut anii și 
fetele s-au măritat — întîi una, 
pe urmă cealaltă. Se vedeau mai 
rar, absorbite de noutatea vieții 
pe care o duceau, de multiplele 
ocupații de muncă și gospodărie. 
Peste un an, într-o intîlnire în- 
tîmplătoare, una din fete a des
coperit că prietena ei nu era fe
ricită, că era dezamăgită de o 
căsnicie rece și convențională 
și-și căuta consolări aiurea, în 
prietenii îndoielnice. A făcut o în
cercare s-o întoarcă din drum, 
să-i demonstreze că greșește, dar 
în prietenia lor apăruse o fisură 
și o singură încercare era prea 
puțin ca s-o înlăture. Vorbeau de 
pe două poziții diferite — una 
înrăită de necazuri, cealaltă in
conștient superioară prin fericirea 
ei profundă. Fără să-și dea 
seama cum, s-au despărțit. 
Trist sfîrșit pentru o aseme
nea prietenie! Pe deoparte, un 
om care se zbate scufundîndu-se 
în tot soiul de relații încurcate,

prea mîndru ca să ceară o mină 
de ajutor — pe de altă parte, un 
puritanism exagerat. Cum spune 
un proverb: „sătulul nu crede 
tlămindului**. De ce s-a intîmplat 
așa ? Cine e vinovat ?

Se ivesc in multe prietenii mo
mente dureroase, de Încordare, 
zile și chiar ceasuri in care se 
decid mai multe decît în ani în
tregi. Un om poate fi la răscru
ce, într-o mare nehotărire iar 
prietenul stă deoparte, calculind: 
nu mă amestec, să hotărască sin
gur. Dar cine să se amestece to
tuși, cine să dea o mină de aju
tor ? Atenția și sensibilitatea prie
tenului trebuie să fie trează ; e- 
goismul moral, comoditatea su
fletească pot distruge enorm, așa 
cum au distrus in cazul atit de 
obișnuit, de cotidian, al celcr 
două fete. Dacă mai mulți oameni 
ar gindi așa, ar exista mai puține 
căderi, mai puține dureri...

Toate cele de mai sus nu răs
pund insă pretențioasei, dificilei 
intrebări: cum să-ml fac un prie
ten adevărat? • ■
nevoia sinceră 
prieten ; mulți 
să cultive rara a p. loemci,
greșesc. Dacă și-au găsit un om 
mai apropiat, cu care se înțeleg 
oarecum, sint gata la orice com
promisuri ca să-1 păstreze. Așa i 
s-a întimplat tinărului Mihai Lu
ca. Povestea tristă a acestui tinăr 
a fost transmisă redacției de că
tre un corespondent din lași.

Tînăr, influențabil, băiatul a- 
cesta și-a folosit postul pe care-1 
deținea ca să acopere matrapaz- 
licurile unor indivizi pe care in- 
cercase să și-i facă prieteni. In- 
tuindu-i slăbiciunea de caracter, 
aceștia l-au măgulit, folosindu-1 
cum au vrut, iar el ca să-i țină 
alături a făcut diverse fraude, o-

Orice tînăr simte 
a unui asemenea 

însă neștiind cum 
floare a prieteniei,

s-au
ION PANA1TESCU 
profesor-București
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CORESPONDENȚIINE SCRIU:

să fie trași la răspundere!
•«In urmă cu aproape . șapte 

luni de zile, a sosit la redacția 
ziarului nostru o scrisoare din 
satul Seliștea, comuna Băița, din 
raionul Brad. O mînă stângace aș
ternuse pe o foaie de hîrtie cîte
va rînduri ;

«.„In comuna noastră biblioteca 
nu este niciodată deschisă. Ti
nerii sînt dornici să participe la 
concursul „Iubiți cartea", dar, ni
meni nu se ocupă de aceasta44.

După două zile, același text a 
fost trimis comitetului raional 
U.T.M. Brad pentru a se lua mă
surile necesare.

A trecut o săptămână, două, 
trei, dar nu a sosit niciun răs
puns. S-a făcut o revenire, apoi 
alta. Acum, după ce cunoaștem 
destul de bine situația, putem să 
spunem să niciuna din aceste 
scrisori nu s-a rătăcit, ci au fost 
date spre rezolvare instructori
lor care mergeau pe teren.

Un asemenea exemplar a ajuns 
și în mîna tovarășului Viorel Dă
rășteanu, instructor al comitetu
lui raional U.T.M. pentru Bălța. 
După ce a „chibzțiit bine“, a 
pornit lă rezolvarea ei. Ajuns în 
comună a scos din buzunar hâr
tia, a mai citit o odată: „Vasă- 
zică în satul Seliștea nu exista 
concursul „Iubiți cartea". Și mă 
rog asta trebuia să ajungă la 
ziar? Eu ce sînt? Instructor ra- 
ional sau... un om de rînd, peste 
care poate trece oricine ?

Bine tovarășe corespondent vo
luntar... vom vedea noi cine are 
dreptate44.

A format la repezeală o comi
sie din cinci: V. Dărășteanu — 
adică el — instructorul, Gh. Bă- 
dăuță, secretarul comitetului co
munal U.T.M., loan Danciu și 
Vasile Lupșa membri în comite
tul comunal U.T.M. și... bibliote
cara Radu Rodica de la căminul 
cultural din Băița. Comisia a por
nit la „lucru4*. Prima măsură a ei 
nu a fost aceea de a cerceta cele 
sezisate, ci descoperirea grabnică 
a celui care a avut curajul să 
pună într-o „lumină proastă44 mun
ca organizației de bază. U. T. M. 
și deci și a instructorului raio
nali Cine-i corespondentul ? După 
o căutare îndîrîita, acesta a fost 
gărit f Aurel Mihăilă. Numai el 
ptrtea face o asemenea faptă. 
Aici, însă, s-a produs marea în
curcătură. Aurel nu scrisese în 
viața lui unui ziar... Cu toate 
acestea comisia a început să strîn- 
gă „acte44 la dosarul presupusului 
corespondent pentru a-1 lecui de 
asemenea preocupări.

Cu cîteva zile înainte de a se 
deplasa comisia la fața locului, 
Aurel fusese propus să fie ales 
în biroul organizației de bază.

_______________ A

EI nu a primit funcția ară- nărui Moga Nicolae pe data de 7 
tind adunării că lucrează ca elec- ” ’—““
trician Ia uzina electrică din Deva 
și are o rețea mare m primire.
Era și normal ca membru în bi
roul organizației U. T. M., să fie 
ales un tînăr care-și petrece ma
joritatea timpului aci, între ti
neri. __ ____

Acesta a fost al doilea „argu
ment" al comisiei pentru a-1

r

pune pe Aurel Mihăilă în discu
ția adunării.

Ar fi inutil să amintim de 
orientarea care a fost dată utemiș- 
tilor. Cert este, însă, că Aurel Mi
hăilă a fost exclus din organiza
ție.

Și instructorul raional V. Dărăș
teanu uitând cu totul menirea ac
tivistului, călcând în picioare de
mocrația internă de organizație și 
influențînd pe o cale greșită co
mitetul local U.T.M. și adunarea 
utemiștilor, a împins lucrurile 
pînă Ia excluderea Iui Aurel Mi
hăilă, un tînăr muncitor cinstit, 
bine apreciat la locul lui de 
muncă.

Pînă la confirmarea hotărîrii 
de către biroul raional U.T.M., 
Aurel Mihăilă avea dreptul să 
participe Ia adunările generale și 
să plătească cotizația. I s-a inter
zis însă acest lucru. In două rîn
duri Mihăilă a fost Ia comitetul 
raional pentru a dovedi netemeini
cia faptelor pentru care a fost 
exclus și tot de atîtea ori a fost 
invitat sa aștepte.

Tovarășul prim secretar Barta 
Adalbert promisese că se va de
plasa în comună să cerceteze ca
zul, dar numai a promis. Am vrea 
pe această cale să-l anunțăm că 
în satul Seliștea nu-i așteptat nu
mai de Mihăilă, ci și de cei 6 ti
neri primiți în U.T.M. de aproape 
un an și care nu au primit carne
tele nici în ziua de azi.

Dar să 
Comisia a 
verbal pe 
ției, după 
ierea Iui.

Printre altele, prpcesul-verbal 
„răspunde" și Ia sezisarea făcută 
de redacție:

Biblioteca are caietul de evi
dență a cititorilor. Ultimul care 
a luat carte de la bibliotecă © tî-

martie 1957“. (Credem că aceste 
„amănunte44 spun mai mult ’decît 
orice comentariul. v

„Este o preocupare a tinerilor 
de a participa Ia concursul „Iu
biți cartea*4. A tinerilor da! In- 
trucît aceștia au sesizat și ziarul. 
Nu aceeași preocupare o mani
festă însă instructorul raional și 
membrii comitetului comunal 
U.T.M. de vreme ce nici acum 
nu există măcar un singur parti
cipant.

„In încheiere, sezisarea nu-i 
justă, iar tovarășul corespondent, 
care se numește Aurel Mihăilă a 
fost exclus, întrucît sezisarea Iui e 
mincinoasă și a avut o atitudine 
nesănătoasă față de utemiști și 
organizație44.

în primul rînd o precizare: 
. corespondentul care a făcut sezisa

rea se numește Iosif Mihăilă și nu 
Aurel Mihăilă. Menționăm că nu 

’ sînt frați și nici chiar rude.. Iar 
în ceea ce privește cele sezisate, 
chiar dacă au trecut șapte luni 
de atunci nu s-a schimbat abso
lut nimic.

Comisia — și în special tova
rășul V. Dărășteanu ;— au trecut 
cu vederea un mic amănunt: fap
tul, că fiecare utemist, fiecare tî
năr poate șî chiar e dator să 

1 semnaleze forurilor superioare 
lipsurile existente. Teoretic, prin
cipial, și instructorul este de a- 
cord cu critica și autocritica dar 
nu în organizația de care răs
punde el.

Credem că e de datoria comite
tului regional U.T.M. să îndrepte 
de urgență această greșeală resta
bilind drepturile legitime ale ute- 
mistului A. Mihăilă în organiza
ție și să ia măsurile cuvenite îm
potriva celor vinovați de această 
încălcare grosolană a democrației 
interne de organizație.

GH. NEAGU.

In pragul noului an școlar

UN FRUMOS 
DAR clipa cînd vă scriu aceste rînduri, săteniiIn

din comuna Tazlău, muncitorii de la fabrica de 
cherestea și salariații Ocolului Silvic din localitate, au făcut mi
cilor locuitori din comună, cu prilejul deschiderii noului an șco
lar un frumos dar. Ei pu terminat construcția școlii de 7 ani, cu 
săli deplasă spațioase, sală de laborator, ateliere și lumină elec
trică.

Noua școală a căpătat repede și un aspect interior foarte primi
tor. Șboalâ s-a'înfrumusețat cu vederi și planșe executate migălos, 
desene și hărți, albume și diferite obiecte în miniatură, lucrate 
cu îndemînare în zilele vacanței de pionieri și școlari din Tazlău, 
pentru școala lor dragă.

Corespondent
I. NICULA1ȚA

Fra ncisc Munteanu ;

„HOTEL TRISTEȚE"

revenim la „comisie", 
alcătuit un proces

oare l a trimis redac- 
două luni de la înche-

Cum trăiesc și muncesc
MECANIZATORII

(Urmare din pag: l-a)

gram. Atunci cu siguranță că 
stațiunea nu va mai fi coada 
cozii in regiune, iar conducătorii 
ei — cine știe — s-ar pomeni și 
cu cîte un premiu. După noi, 
însă, este cazul să se pună pi
ciorul in prag. Procuratura și 
alte organe de stat competente 
să-și facă de urgență șt con
știincios datoria, întruclt nu se 
poate tolera ca tinerii mecaniza
tori — și în general oamenii 
muncii — să fie frustați in drep
turile lor.

Cine nu se preocupă

S^M.T.-urile pomenite se află 
la marginile opuse ale regiunii. 
Situația de la S.M.T. Zorleni 
privind preocuparea pentru

GRECI

dițiile de viață și de 
că ale mecanizatorilor, 
tă că lucrurile nu stau , 
bine. Afirmația este cu atît jnai 
mult valabilă cu cit o vizită și 
prin alte stațiuni scoate la ivea
lă noi deficiente. La S.M.T. Moa
ra Greci, de pildă, mecanizato
rii sînt nevoiți să vină cu căru-

ța la zeci de kilometri 
hrană și combustibil în timp ce 
dispecerul își pierde vremea nici 
el nu știe cu ce, autocamionul 
stațiunii transportă mobila nu știu 
cărui prieten al șoferului de la 
Vaslui la Iași, cisternele se plim
bă fără rost pe drumurile raio
nului, iar conducerea stațiunii 
are grijă ca atelierul de tîm- 
plărie să confecționeze ușile și 
geamurile casei administratoru
lui și a' încă 2—3 funcționari ai 
stațiunii. Organizația de bază 
U.T.M. nu duce aproape nici un 
fel de activitate. Un om era mai 
activ: secretarul. L-a luat și pe 
acesta comitetul raional U.T.M., 
l-a făcut instructor și l-a trimis 
într-un sat.

Se știe cum stau lucrurile la 
S.M.T. Moara Greci, dar tova- 

___  rășul Ștefan Drăgan, prim secre- 
con- tar al comitetului raional U.T.M. 

Vaslui, se mulțumește cu inten
ții frumoase și atît.

Șeful secției tineret sătesc de 
Ia comitetul regional U.T.M. Iași, 
tovarășul Vasile Hrițcu, nu poa
te spune la ora actuală nici • 
vorbă cu privire la condițiile de 
viață șî de muncă ale tinerilor 
mecanizatori, în timp ce planul 
campaniei de vară este realizat 
pe întreaga regiune Iași abia în 
proporție de 39,53 la sută. Ase
menea staTe dev lucruri nu mai 
poate fi tolerată. Este de dato
ria biroului regional U.T.M. să 
Ia măsuri urgente și eficace. 
Există acțiuni șî exemple lăuda
bile, în ceea ce privește preocu
parea pentru a crea condiții 
bune de muncă și de viață. Ex
periența bună în această direcție 
trebuie să fie cunoscută și ex
tinsă. Există de asemenea, la co
mitetul regional U.T.M., © comi
sie a tineretului sătesc ce numără 
14 oameni, care au datoria să se 
ocupe și de aceste probleme.

mun- 
ara- 
prea

ANUNȚĂM CĂ ULTIMUL TERMEN DE PREDARE A DEZLE
GĂRILOR JOCURILOR DIN ETAPA A II-a ESTE 1 SEPTEM
BRIE. SOLUȚIILE EXACTE LE VOM PUBLICA IN ZIAR LA 
DOUĂ ZILE DUPĂ DATA ANUNȚATĂ. REAMINTIM PART1- 
CIPANȚILOR CĂ TOATE RĂSPUNSURILE TREBUIE TRIMISE 
INTR-UN SINGUR PLIC ÎNSOȚITE DE CUPOANELE DE 
PARTICIPARE;

Premiile etapei a ll-a
Premiul 1: 1 ceas de mb 

nă „Pobeda" cu secundar 
central.

Premiul II : Stofă pentru 
un costum de haine și două 
cămăși poplin oferite de ma
gazinul „Textila" (șos. Mi
hai Bravu nr. 1).

Premiul III: Un aparat 
de radio oferit de magazinul 
,,Motanul încălțat" (Calea 
Victoriei nr. 23).

15 mențiuni: stilouri, 
mingi de volei, echipament 
turistic, albume, cărți, abo
namente la ziare, reviste 
etc.

INTENSE „ _ .......... ... „.PREGĂîERi Pentru secția de mvațamint și cultura a Sfatu-
lui popular raional Tg. Jiu, regiunea Craiova, 

pregătirea în vederea noului an școlar, constituie cea mai impor
tantă preocupare în această perioadă. Comisii formate din învă
țători au recenzat pe toți copiii de vîrstă școlară, procedînd la în
scrierea lor în liste, pe clase.în baza acestor situații întocmite de 
comisii, secția de învățămînt și cultură a Sfatului popular raional, 
a comandat deja cărțile și rechizitele necesare pentru noul an 
școlar.

Pînă acum la un număr de 53 unități școlare, din numărul total 
de 132, au fost terminate reparațiile și curățenia, iar școlile ele
mentare ciclul II din comunele Dobrița, Curtișoara, Bîlta, Vădeni 
și altele au fost aprovizionate cu cantitățile de lemne, cărbuni, mo
torină și petrol necesare pentru încălzitul și iluminatul internate
lor pe timpul iernii.

Corespondent 
I. SBIRCIOG

• In orașul Cisnădie a luat ființa o școală medie cu limbă de 
predare germană, iar în Orașul Stalin o școală medie de educație 
fizică.

• Bibliotecile școlare din satele raionului Tr. Severin, au pri
mit cărți în valoare de 30.000 lei.

• in orașul Călărași se va deschide o expoziție cu obiectele 
executate de școlari și elevi pe timpul vacanței, în atelierele 
proprii ale școlilor, precum și cu exponatele agricole, culese de pe 
loturile agricole ale școlilor sătești,

• Incepînd din acest an școlar, pe lingă școlile medii din raio
nul Gheorghe Gheorghiu-Dej, din București, se vor amenaja labo
ratoare pe specialități : fizică, chimie și științe naturale. Pe raion 
va lua ființă un muzeu de științe naturale înzestrat cu animale 
împăiate, colecții de roci etc.

• Școlile elementare și medii din regiunea Pitești, au fost în
zestrate cu 2.500 bănci noi. In orașul Pitești a luat ființă un ate
lier modern care va da putință elevilor fi școlarilor din oraș să 
efectueze lucrări de laborator.

Clubul din orașul muncitoresc Hunedoara

Tn cîteva schițe cu caracter au
tobiografic, Francisc Munteanu 
ni se'relevă încă odată, poate mai 
pregnant și mai definitoriu decît 
în lucrările precedente, ca o fi
gură cu totul particulară în confi
gurația noastră literară. Desco
perim, la lectura volumului „Ho
tel Tristețe" anumite coordonate 
ale formației scriitorului, esen
țiale pentru personalitatea sa. 
Francisc Munteanu e un pelegrin 
care în anii vieții sale a cercetat 
cu conștiinciozitate, ca un călător 
meticulos, attt capitalismul, cît și 
socialismul. El nu e nici atît de 
bătrîn încît anii capitalismului să 
apese covîrșitor asupra vieții sale, 
dar nici atît de tînăr încît să păs
treze despre trecut o imagine pa
lidă, îndepărtată. „Cînd asist a- 
stăzi la o consfătuire de produc
ție U.T.M. — pare a ne spune 
scriitorul — sau ctnd fac parte 
dintr-o delegație care pleacă în 
străinătate am mereu conștiința 
vie, concretă, a faptului că sînt 
acela care îmi făceam pantofii 
în copilărie cu crema de ghete 
Schmoll, care pictam șunci pen
tru un pictor de firme, care 
mă duceam în fiecare dumi
nică la cinema să-l văd pe Tar
zan și care, la fiecare 1 septem
brie, visam să mi se dea în mînă 
o jumătate de pîine neagră și să 
fiu lăsat, ca și frații mei mai 
mari, să mă duc la casa de co
recție".

Eroul schițelor e, ca destin și 
ca formație sufletească, un per
sonaj picaresc în condiții moder
ne, o sensibilitate mereu urmărită, 
ca un magnet de toate duritățile 
și indecențele lumii capitaliste 
șl care adoptă față de ele o 
atitudine terestră, de un umor 
cinic. Un orb pe care eroul copil 
îl conducea în fiecare zi la cerșit 
tn schimbul a cinci lei, ti scoto
cea în fiecare seară, ca și orbul 
lui Lazarillo de Tormes, cu dege
tele prin gură, ca să vadă dacă 
acesta nu l-a furat. Intr-o zi, 
copilul prins de joacă, nu s-a mai 
dus să-l conducă pe orb și de a- 
tunci orbul nu l-a mai chemat. 
A fost prima mea concediere — 
notează scriitorul. Altă dată, un 
director de circ gras îi refuză e- 
roului plata, după ce l-a pus la 
muncă. Eroul renunță să protes
teze „Directorul avea 100 de kilo
grame, eu vreo 55". O greutate 
de 100 de kilograme rămîne fără 
replică față de argumente și prin
cipii. Prezentîndu-se din proprie 
inițiativă la casa de corecție pen- 
triT a nu muri de foame acasă, 
eroul e sfătuit de frații săi mai 
mari să-l scuipe pe director în o- 
braz, sau să-i rupă haina, pentru 
ca acesta să nu mai aibă dubii 
în privința lui și să-l trimită a- 
casă sub motivul că nu a fost 
trimis acolo de poliție.

Sub cinismul acestei lumi, 
Francisc Munteanu știe să des-

copere umanitatea. In schițele 
„O felie de pîine" „Solidaritate", 
„Domnul David", „Dușan", „Stra
da Semaforului", descoperim o 
puternică undă de emoție față de 
oamenii autentici, umiliți de 
condițiile capitalismului și ale 
fascismului. In mijlocul unei 
lumi cinice, aceștia se arată a fi 
niște suflete delicate care în
cearcă să-și facă unii altora via
ța mai frumoasă. Schițele în care 
eroul și tovarășii săi de mizerie 
se întîlnesc după ani, în ipostaze
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cu totul diferite, nu stnt de fel 
neartistice, ci tocmai dimpotrivă 
ele dovedesc că pe o schemă mult 
uzată un scriitor autentic creează 
emoție și viață.

De observat că Francisc Mun
teanu reține Întotdeauna dintr-un 
trecut întunecat, acele elemente 
care sînt proprii personalității 
sale. Ceea ce se imprimă în me
moria sa, nu e în primul rînd 
tragicul ci bizareria, elementul 
straniu — umoristic. Pe „Strada 
Semaforului" trecea un grof bă
trîn și epileptic, fost proprietar 
al terenurilor, care umbla vara și 
iarna cu o cușmă de oaiă, cu gîn- 
dul să-și apere căpățîna dacă l-ar 
fi apucat criza pe un drum pie
truit. De la casa de corecție, 
scriitorul reține figura unui „vir
tuos" hoț de buzunare.

Am recunoscut cu plăcută sur- 
firiză o rudenie incontestabilă a 
Ui Francisc Munteanu cu nuve

listul australian John Morrison 
un scriitor tot attt de profund

contemporan, recent tradus la 
noi. Viziunea sa asupra realită
ții este in multe puncte asemănă
toare. Eroul australian, șomer de 
multă vreme, își găsește însfîrșit, 
într-o bună zi, o ocupație bizară, 
se angajează, în schimbul unei 
sume minime, ca dădacă la un 
debil mintal. In această funcție 
trebuie să-l conducă în fiecare 
după-amiază pe smintitul său, o- 
draslă a unor oameni bogați, la 
plimbare și să asiste la felul cum 
acesta cheltuiește pe tirbușoane, 
globuri, sfori, cîrnați, bomboane, 
coli de hîrtie și tot felul de alta 
obiecte inutile pe care apoi le a- 
runcă, o sumă mult mai mare de
cît aceea din care el, soția sa și 
cei doi copii ai săi, doborîți de 
foame, ar putea mînca în acea 
zi, împărtășește. Ba, într-o zl 
smintitul, hidos la vedere, cu u- 
rechi enorme, clăpăuge, se apucă 
să-i mai facă și declarații de 
dragoste.

Spre deosebire de Francisc Mun
teanu, John Morrison, ale cărui 
schițe au de asemenea un carac
ter autobiografic, nu-și poate con
sidera mizeriile tinereții ca făcînd 
parte dintr-un trecut îndepărtat. 
Astăzi, el, unul din cei mai cunos- 
cuți nuveliști australieni, e nevoit 
să-și cîștige existența ca grădinar 
la s fermă. Aș vrea să-i trimit 
volumul lui Francisc Munteanu 
cu mențiunea „Iată o rudă simpa
tică a dumneavoastră, care locu
iește și ea undeva, pe planeta 
noastră și ca un omagiu al unui 
cititor căruia îi plac în aceeași 
măsură istoriile grăbite, bizare și 
triste ale lui John Morrison și 
ale lui Francisc Munteanu".

SONIA LARIAN

Casa de cultură a minorităților 
naționale din Constanta TilEOljIE 
sa-și Îmbunătățească activitatea

(Urmare din pag; l-a)

(Urmare din pag: l.a) răspunde insă pentru prietenii pe 
care și-i alege. Și nu există gre- 
șală mai mare și mai costisitoa
re decit să atribui titlul scump de 
prieten oricărei cunoștințe inttm- 
filătoare legate Ia o petrecere sau 
a ștrand.

De fapt orictt s-ar scrie șl de
ad Înainte despre prietenie, discu
tarea acestei probleme va fi me
reu actuală; etica evoluează șl 
ea, odată cu societatea și Întot
deauna vor fi aspecte și forme 
noi. Să-ți faci un prieten și să-l 
păstrezi, să realizezi o prietenie 
eare să te susțină șl să te Îmbo
gățească sufletește e o operă de 
o viață de om. Ea cuprinde un 
tezaur șl cere pe plan sufletesc 
profunzimea caracteristică savan
tului, Imaginația pe care o chel-

Un proverb, născut din sinteza 
do veacuri a înțelepciunii popu
lare spune: „Să-ți faci un prieten 
e ușor — greu e să-l păstrezi". 
E oare atît de fragilă floarea 
prieteniei ?

Incontestabil că, In timp, oa
menii se cunosc bine; caracterul 
adevărat iese Ia lumină, politețea 
de suprafață nu rezistă. Chiar 
dacă ești insă tot timpul la fel 
de bun ca la inceput, nu e des
tul pentru o prietenie: trebuie să 
evoluiezi, să fii mereu mai bogat 
sufletește ca să ai de unde dărui, 
din ce in ce mal exigent. Priete
nul trebuie să simtă că-ți este 
necesar, eă gesturile lui au ecou 
in tine; cei care vor să aducă 
in prietenie doar generozitatea 
dulceagă, filantropie morală, eare

Pentru prietenie adevărată 1

ge realiza — s-au dovedit a fi acte 
formale, birocratice, și nu au dus 
la nici un rezultat.

Dacă tinerii nu participă la ac
tivitatea Casei de culthră, aceasta 
se datorează și faptului că direc
torul a nesocotit colaborarea cu co
mitetul orășenesc U.T.M. cu care nu 
s-a consultat niciodată și căruia 
nu i-a cerut sprijinul. Pe de altă 
parte, comitetul orășenesc U.T.M. 
însuși a scăpat din sfera preocu
părilor sale activitatea tinerilor 
aparținând minorităților naționa
le, nu s-a interesat ce fac ei în 
timpul liber, care sînt cauzele 
pentru care utemiștii activi aici 
odinioară, au întors spatele mun
cii culturale renunțînd pur și sim
plu sa mai treacă măcar pe la 
Casa de cultură.

Este timpul să se pună capăt 
acestei situații care dăinuie cu în
căpățânare, de atîta timp, la Casa 
de cultură a minorităților națio
nale din Constanța. Este de da
toria consiliului de conducere și 
a tovarășului director al institu
ției care — sprijiniți direct de 
către secția învățămînt și cultură 
a sfatului popular orășenesc și de 
Comitetul orășenesc U.T.M. — să 
ia măsuri neîntîrziate pentru a 
face să pulseze din nou activitatea 
intensă de odinioară în cadrul a- 
cestei case de cultură. Există aici 
toate condițiile și posibilitățile 
pentru desfășurarea unei bogate, 
multilaterale și permanente acti
vități cultural-artistice. De aceea, 
trebuie să fie grabnic schimbat 
stilul de muncă, să fie analizată 
temeinic activitatea tovarășilor 
din consiliul de conducere, să se 
treacă la întocmirea unui plan de 
acțiuni concrete, pentru realiza
rea cărora sprijinul, nu în vorbe, 
ci în fapte, al sfatului popular și 
comitetului orășenesc U.T.M. sînt 
absolut necesare.

Iar membrii din consiliul de 
conducere trebuie să simtă din 
plin, ei înșiși, răspunderea, cetățe
neasca îndatorire ce le revine de 
a face -— prin munca lor — ca 
această instituție culturală să-și 
îndeplinească menirea pentru care 
a fost creată — aceea de a con* 
tribui nemijlocit la educarea oa
menilor muncii aparținînd mino
rităților naționale din Constanța.

nici unul. Există și o orchestră 
armeană — de fapt, mai mult cu 
numele — care nu numai că nu 
și-a primenit repertoriul timp în
delungat, dar membrii înșiși vin 
rar la repetiții.

Cu ani în urmă, mai exista aici 
și un cor armean, dar s-a desfiin
țat și el. în februarie, anul tre
cut, s-a încercat înjghebarea unei 
formații de cor tătăresc. O lună 
sau două, au venit vreo 50—60 
de tineri la repetiții, apoi s-a pus 
capăt și acestuia. Acum, este pe 
cale să se desființeze și cursul de 
alfabetizare muzicală care își tră
iește ultimele clipe (din cei 25 de 
participanți — cîți veneau în pri
ma lună de la înființarea aces
tuia — astăzi îl mai frecventează 
doar doi). Fondul de cărți al bi
bliotecii este unilateral îmbogă
țit. Titlurile în limba romînă sînt 
doar cîteva mai vechi ; noutăți 
literare nu se procură (deși fon
duri există), iar despre concursul 
„Iubiți cartea" nimeni nu știe ni
mic. în ce privește acțiunile de 
popularizare a cărții — și acestea 
sînt inexistente.

Concluzia generală ce se des
prinde din modul în care func
ționează Casa de cultură a mino
rităților naționale este următoa
rea ; deși instituția dispune de 
un sediu corespunzător, cu săli 
spațioase, deși garderoba este bo
gat înzestrată și, deși statul nos
tru cheltuiește sume importante 
pentru întreținerea instituției, to
tuși, astăzi ea se găsește într-un 
serios impas, neputîndu-și justifi
ca existența.

Făcînd un scurt bilanț al activi
tății Casei de cultură a minorită
ților naționale, din acest an, ajun
gem la un foarte sumar rezultat; 
am putea spune infim : o confe
rință în limba greacă -— în pri
măvară — cîteva spectacole ale 
echipei de teatru armene — con
tribuția dată de vreo două ori în 
diverse ocazii și atîta tot. Nici o 
ieșire cu titlul de schimb de ex
periență, nici o deplasare cu for
mațiile care, de bine de rău, mai 
există ; nimic, deși oamenii mun
cii romîni și străini, veniți la o- 
dihnă pe litoral — care cunoș
teau faima de altă dată a Casei 
de cultură — au solicitat specta
colele artiștilor acesteia în mijlo
cul lor, în repetate rînduri. De 
asemenea, fiind chemată să-și dea 
aportul la festivalul regional al 
tineretului. Casa de cultură n-a 
putut răspunde cu nimic.

Care sînt cauzele care au dus 
la crearea acestei situații, acestui 
impas ? în primul rînd, lipsa de 
preocupare, delăsarea pe care o 
manifestă consiliul de conducere 
a acesteia în frunte cu președin
tele, tovarășul Dumitriu Dumitru 
care își face apariția extrem de 
rar pe aici. Acest consiliu, în 
componența căruia intră repre
zentanți ai fiecărei minorități na
ționale există dar... nu se vede ; 
și nu se vede pentru că nu se 
preocupă de soarta Casei de cul
tură. De aceasta se fac vinovați 
deopotrivă Dumitriu Dumitru, 
Beți Ravuna, Eftimie Vasile, Ha
lii Vesel, Mesia Hacerian și, într-o 
măsură, tovarășul director al Ca
sei de cultutră — Saag Andranig 
— care deși pretinde că s-a stră
duit „să pună pe roate" trebu
rile, n-a izbutit încă nici pînă as
tăzi.

Dar o mare parte din vină o 
poartă secția de învățămînt și 
cultură a Sfatului popular al ora
șului Constanța care a ignorat 
complect răspunderea ce-i revine 
pentru viața cultural-artistică a 
minorităților naționale în cadrul 
casei lor de cultură. Chiar dacă 
s-au făcut unele planuri în direc
ția înviorării activității casei, 
acestea — nefiind urmărite spre a

și de mame. în plus, nenumărate 
prejudecăți interziceau, ca fiind 
firofund imorale, prieteniile între 
ete și băieți, între femei și băr

bați. Din tot acest complex de 
împrejurări, femeia a apărut în 
prietenie săracă, interesată, mes
chină, bîrfitoare. Să privim însă 
acum lucid, în jurul nostru : fe
tele învață și muncesc la rînd cu 
bărbații, au răspunderi și , locui 
lor în societate, au preocupări 
majore. In prietenie ele vin cu o 
contribuție egală și aduc, în plus, 
căldura și gingășia feminină.

De ce am spus aici toate aces
te lucruri îndeobște cunoscute, de 
ee nu m-am sfiit să repet idei co
mune ?

„Scînteia tineretului44 a deschis 
• discuție vastă în coloanele sale, 

consacrată ce
lor mai varia
te aspecte ale 
educației. In 
mai toaite artl" 
colele publicate 
se vorbea de 
mediu, de in
fluențe, se po
menea cuvîntul 

Am simțit ne-
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ferindu-le apoi mese luxoase, bău
tură, distracții. La proces, rămas 
singur, Mihai Luca nu înțelesese 
încă faptul că avusese de-aface 
cu niște ordinari paraziți, încer- 
cînd cu o naivă pledoarie altru
istă, să le micșoreze vina.

Iată o întîmplare dureroasă din 
care se pot învăța cel puțin două 
lucruri: că prietenia nu poate fi 
cumpărată, orice s-ar oferi ca 
plată și că sentimentul care ne
cesită compromisuri morale nu 
este prietenie.

Să ne gîndim la grupurile de 
tineri pe care le întîlnim uneori 
bătînd străzile, acostînd trecăto
rii, specullnd bilete de cinema, 
făcînd scandal prin restaurante, 
'finer! i aceștia 
se cred buni 
prieteni; trage
ți-! Insă la răs
pundere pentru 
faptele lor și 
se vor despărți, 
speri ați ca ie
purii, învinovă- 
țindu-se unul
pe altul, perfect conștienți că 
fac un lucru rău. Mulți din
tre ei nici nu-și dau seama 
că, sub paravanul principiilor 
prieteniei fac jocul unor indivizi 
declasați care luptă să dărîme 
ceea ce construiesc milioane de 
tineri cinstiți, că încetul cu înce
tul se pervertesc și ei. Este evi
dent că astfel nu fac decît să 
batjocorească noțiunea sfîntă de 
prietenie, alcătuind în realitate 
găști de indivizi în afara legii, 
lipsite de cele mai elementare 
principii morale.

In „Scînteia tineretului44, în ca
drul discuției despre „tinerețe- 
educație-răspundere" au apărut, 
foarte curînd, una după alta, do
uă scrisori. Să ne reamintim de 
ele. Prima, a unui cititor din Lu
goj, demonstra răspunderea per
sonală a omului pentru faptele 
sale. Autorul își mustra prietenul 
că se ascunde în spatele argu
mentului că s-a lăsat influențat 
de diverși „prieteni" de circums
tanță, pornind pe un drum greșit. 
Cea de a doua, a minerului Du
mitru Letean, era o confesiune 
a greșelilor din tinerețe: revă- 
zîndu-și greșelile, tînărul conchi
dea că ele se datoresc prietenilor 
rău aleși. Aparent, cele două scri
sori se contrazic : răspunde omul 
singur pentru faptele sale, sau 
răspund prietenii ? Poate într-ade- 
văr „anturajul44 să corupă oame
nii ? Desigur, mai ales dacă e vor
ba de tineri care au personalita
tea mai puțin formată influența 
prietenilor e incontestabilă; omul

tule poetul, echilibrul necesar 
constructorului, vitejie bărbăteas
că șl gingășie feminină, și mai 
ales sinceritate absolută — de 
copil. Omul tînăr care pornește 
într-o prietenie nu poate avea de 
la început toate aceste calități; 
prietenia Însăși I le va forma și 
dezvolta cu timpul. Ceea ce i se 
cere însă este un anumit „capi
tal" caracterologic, principii să
nătoase de viață, un fond de bună 
credință și altruism, o rezervă de 
încredere.

Spontaneitatea caracteristică ti
nereții te poate face să greșești 
uneori, să acorzi încredere unui 
om care nu o merită. Prima im
presie favorabilă, atracția pe care 
o exercită anumite calități tre
buie verificată. De aceea avem ne
voie in primul rînd de luciditate: 
omul care ne atrage trebuie cu
noscut îndeaproape, trecut, nu din 
calcul meschin ci dintr-o Justifi
cată exigență, printr-un examen : 
ni se potrivesc concepțiile de via
ță, există afinități între preocu
pările noastre, avem ce învăța li
nul de la altul și ne putem baza 
pe cuvîntul dat ?

Asta nu înseamnă că trebuie 
să căutăm oameni „perfecți" pen
tru a le acorda titlul de prieten. 
De fapt, asemenea oameni nici 
nu există. Dacă găsim acea notă 
comună, dacă un om vine în in- 
tîmpinarea noastră cu același 
„capital" sufletesc ne vom matu
riza împreună pe drum.

Am arătat mai sus că a realiza 
o prietenie e un act de creație.

nu cheamă mina de prieten atunci 
cind au la rîndul lor nevoie își 
pierd repede prietenii; la rindul 
lor, cei care sînt mai bogați su
fletește șl intelectual trebuie să 
simtă ca un lucru firesc să dăruie 
din acest surplus. Asemenea prie
tenii, bazate pe schimb de valori 
morale, sînt caracteristice societă
ții noastre și sînt una din căile 
de formare a omului nou.

Dar dacă pe cerul liniștit, se
nin, al unei prietenii frumoase 
apare un nor ? Dacă prietenul tău 
a greșit, dacă s-a poticnit ? Ce
rul prieteniei nu va rămîne senin 
dacă vei inchide ochii. E mai 
să fii aspru și exigent, să 
adevăruri dureroase uneori, 
să ajuți omul să reia pasul 
mal. Se va supăra poate, pe 
ment; pe urmă, sigur, va înțe
lege.

Am intilnit la mulți tineri con
vingerea că singurele prietenii a- 
devărate sînt prieteniile bărbă
tești. Fetele — se spune adese
ori — nu sînt capabile de priete
nie, nici între ele, nici cu băieții. 
Este oare ceva adevărat — și cit 
anume — în această afirmație ?

Sentimentul prieteniei este un 
sentiment evoluat, complex, care 
solicită o anumită treaptă de dez
voltare morală și intelectuală. 
Ori, in condițiile trecutelor epoci, 
este știut că femeile atingeau mai 
greu această treaptă; reduse la 
un cerc îngust de preocupări, lip
site de Instrucție șl de educație, 
le era mal greu să se dezvolte, să 
depășească sentimentele de soții

bine 
spui 
dar 

nor- 
mo-

de prietenie. Am simțit ne
voia să mă opresc asupra aces
tei probleme pentru că o cred 
esențială în formarea omului ti- 
năr. Prietenia este cel mai fru
mos: sentiment al adolescenței și 
tinereții, ea îl pregătește pe om 
pentru împlinirea în viața socială 
și personală sau, dacă e greșit 
înțeleasă, îl poate duce de rîpă. 
Pentru tineretul societății noas
tre prietenia are o semnificație în 
plus. Chemat să construiască o 
lume cu totul nouă și să-și auto- 
construiască in același timp carac
terul, tineretul se simte puternic 
prin unitate, prin prietenie. Ea îl 
ajută să treacă peste momentele 
grele, îl purifică de zgura rămă
șițelor unei mentalități învechite, 
ii dă îndrăzneala să năzuiască 
spre desăvîrșire.

Iată de ce cred că in cadrul 
acestei discuții, participarea lar
gă a celor care au șl pot comu
nica din experiența propriei lor 
vieți privind relațiile de adevă
rată prietenie e bine venită. Cum 
să-mi aleg prietenii in viață ? 
Cum să păstrez neîntinat minu
natul sentiment al prieteniei ? Pe 
ce principii morale trebuie înte
meiată prietenia între tinerii zi
lelor noastre ? Și multe alte pro
bleme legate de această aureolă 
care-1 înnobilează pe om — prie
tenia — sînt chestiuni asupra 
cărora ar fi de dorit să-și spună 
părerea nu numai virstnicii, dar 
și tinerii care pot aduce ceva nou 
din experiența vieții lor.

tRHTlRro b d b oddOObbOo o o o

I
M ari și mici, localnici și tu
riști s-au îmbulzit anul acesta 
să-și cumpere tulnice ia lir- 
gui tradițional de pe Mumele

• Găina.



TEL E G R A M E 

primite eu prilejul zilei de 23 August
Președintelui Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romine 
Tovarășul Dr. PETRU GROZA.

Președintelui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romine 

Tovarășul CHIEU STOICA

Primului secretar al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Romin

Tovarășul GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Dragi tovarăși ! • Cu prilejul zilei de 23 August, 
marea sărbătoare națională a Republicii Populare 
Romlne, in numele poporului ungar, al Prezidiului 
Republicii Populare Ungare, al guvernului revolu
ționar muncitoresc țărănesc ungar, al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar 
și în numele nostru trimitem un cald salut frățesc 
poporului romin, Prezidiului Marii Adunări Națio
nale a R. P. Romîne, guvernului, Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Romin și dv. per- 
sonal. Poporul ungar se bucură sincer de rezulta
tele remarcabile obținute de poporul frate romin în 
domeniul construirii socialismului. In cadrul mun
cii de construire a țării, poporul romin nu a uitat 
niciodată de unitatea oamenilor muncii din întreaga 
lume în lupta pentru apărarea păcii. Poporul nostru 
acordă o înaltă prețuire ajutorului pe care poporul 
prieten romin. in spiritul solidarității internațio
nale, l-a acordat poporului ungar in scopul lichi
dării urmărilor grele ale rebeliunii contrarevolu
ționare.

Dorim din tot sufletul ca poporul prieten romin 
să obțină noi succese în domeniul prosperității țării 
sale și ca legăturile frățești dintre popoarele noa
stre să se întărească și pe viitor în interesul desă- 
virșirii cit mai grabnice și cu succes a construirii 
socialismului, consolidării lagărului socialist in 
frunte cu Uniunea Sovietică și menținerii păcii în 
întreaga lume.

ISTVAN DOBI

Președintele Prezidiului Republicii Populare Ungare

JANOS RADAR

Președintele guvernului revoluționar muncitoresc 
țărănesc al R.P. Ungare, prim secretar al C.C. al 

Partidului Muncitoresc Socialist Ungar.

Dr. PETRU GROZA
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

București

Cu prilejul sărbătorii naționale vă transmit 
d-nule președinte, din partea poporului italian, cele 
mai sincere urări pentru un viitor cit mai bun Re
publicii Populare Romine.

GIOVANI GRONCHI

Președintelui Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne 
Tovarășul Dr. PETRU GROZA

Președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne

Tovarășul CHIVU STOICA

Primului secretar al C.C. al Partidului Muncitoresc 
Romîn

Tovarășul GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Cu prilejul celei de-a 13-a aniversări a sărbă
torii naționale a poporului romin, ziua eliberării 
Rominiei de sub dependența monopolurilor inter
naționale și a marilor puteri imperialiste, a zdro
birii dictaturii burghezo-moșierești, vă transmi
tem un frățesc salut de luptă și cordiale urări 
de fericire.

Oamenii muncii din Republica Democrată Ger
mană și toți patrioții germani salută eforturile 
consecvente ale Guvernului Republicii Populare 
Romine pentru menținerea păcii, pentru destin
derea continuă a încordării internaționale și sta
bilirea unor relații pașnice, de colaborare intre 
state. Ei se simt uniji frățește cu oamenii muncii 
din Republica Populată Romină și guvernul lor 
prin năzuința comună de consolidare pe mai de
parte a unității lagărului socialist, cea mai im
portantă premiză pentru asigurarea păcii și cons
truirea cu succes a socialismului.

Tratativele guvernamentale și de partid din 
aprilie a.c. au constituit o puternică expresie a 
acestui efort comun, prin care relațiile frățești 
ce unesc în mod trainic țările noastre au fost în
tărite și mai mult în toate domeniile, spre folosul 
ambelor popoare.

Cu mare bucurie și satisfacție urmărim efortu
rile pline de succes ale oamenilor muncii din Re
publica Populară Romină pentru consolidarea 
puterii muncitorilor și țăranilor și instaurarea 
unei vieți fericite și îmbelșugate. In spiritul unei 
sincere prietenii și a unei strînse unități, urăm 
poporului romin noi succese in construirea socia
lismului și in lupta noastră comună pentru men
ținerea păcii.

Pentru Președintele Republicii 
Democrate Germane

IOHANNES DIECKMANN 
Președintele Camerei Populare 

a Republicii Democrate Germane

OTTO GROTEWOHL 
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane

WALTER ULBRICHT
Print secretar al C.C. al P.S.U.G.

In acest an, colectivul atei ierelor de materiale didactice din 
Capitală ale Ministerului Ag riculturii și Silviculturii, va da 
școlilor profesionale și tehnice mai multe mulaje agrozooveteri- 
nare.

a In fotografie: lucrătorii Seceleanu Barbu și Paraschiva Pe
trescu lucțînd la împăierea de păsări din fauna Deltei Dunării.

S U C C E S E 
ale gospodăriilor agricole de stat

In gospodăriile agricole de 
stat din țară se treieră păioa- 
sele de pe ultimele suprafețe. 
Majoritatea unităților din re
giunile Oradea, Iași, Ploești, 
Baia Mare, Bacău, Hunedoara 
și cele din Trustul pentru a- 
provizionarea Capitalei au ter
minat această lucrare încă din 
preajma zilei de 23 August.

Roadele lucrărilor de vară 
efectuate de muncitorii din 
gospodăriile agricole de stat 
sînt concretizate în producții 
mari de cereale. în regiunile 
Oradea, Bacău, Suceava și în 
zona pentru aprovizionarea Ca
pitalei gospodăriile agricole ale 
statului au obținut producții 
medii pe trusturi de aproape 
2.000 kg. la hectar. Ca urmare 
majoritatea trusturilor regio-

nale au depășit planul livrări
lor de grîu și secară. Gospodă
riile de stat din regiunea 
Bacău au livrat statului cu 83 
la sută mai multe cereale decît 
prevedea planul, cele din Tru
stul pentru aprovizionarea Ca
pitalei cu 47 la sută, cele din 
regiunea Ploești cu 38 la sută 
etc.

Pe întregul departament 
Gostat, deși treierișul nu a 
fost terminat, planul anual de 
livrare a griului și secarei a 
fost depășit cu peste 6.000 
tone. Cantitatea de grîu și se
cară livrată de gospodăriile a- 
gricole de stat este egală cu 
întreaga cantitate livrată statu
lui de către aceste unități în 
anii 1955 0 1956.

(Agffrpres'

Președintelui Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne 
Tovarășul dr. PETRU GROZA

Președintelui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne 

Tovarășul CHIVU STOICA

Primului secretar al C.C. al P.M.R. 
Tovarășul GH. GHEORGHIU-DEJ

Cu ocașia sărbătorii dv. naționale — cea de-a 
13-a aniversare a eliberării Rominiei de către eroica 
Armată Sovietică — în numele poporului albanez, 
al Prezidiului Adunării Populare, al Guvernului 
Republicii Populare Albania și al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii din Albania, vă trimitem 
dv. șl prin dv. poporului frate romin cele mai cor
diale și frățești felicitări și urări.

Harnicul popor romin iubitor de pace, sub con
ducerea Partidului Muncitoresc Romin și a guver
nului său popular, in prietenie de neclintit și in 
strinsă colaborare ca toate țările lagărului socialist 
în frunte cu Uniunea Sovietică, a întărit puterea 
democrat-populară șl a obținut victorii strălucite in 
dezvoltarea economiei sale naționale și a culturii, 
pe drumul socialismului.

Poporul albanez urmărește cu deosebită simpatie 
mărețele succese ale poporului prieten romîn șl îi 
urează din toată inima noi victorii în construirea 
socialismului, in lupta pentru menținerea păcii șt 
consolidarea prieteniei între popoare.

HAGI LESHI
Președintele Prezidiului Adunării 

Populare a Republicii Populare 
Albania

MEHMET SHEHU 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Albania

ENVER HODJA
Prim secretar al C.C. al Partidului 

Muncii din Albania

Ministrului Forțelor Armate ale R.P. Romîne 
Tovarășul general-colonel L. SALAJAN

Dragă tovarășe S&lăjan I
In numele forțelor armate ale Uniunii Sovie

tice vă trimit dv. și Întregului personal al arma
tei și flotei felicitări cordiale cu prilejul sărbătorii 
naționale a poporului frate romîn — Ziua eliberă
rii Rominiei de sub jugul fascist.

Militarii sovietici dau o înaltă prețuire priete
niei de arme între armatele noastre, născută in 
lupta comună împotriva cotropitorilor hitleriști și 
care se întărește continuu. Vom întări neobosiți și 
în viitor această prietenie în interesul asigurării 
păcii și securității popoarelor noastre și al mă
reței comunități a țărilor socialiste.

Personalul armatei sovietice și flotei maritime 
militare împreună cu întregul popor sovietic urea
ză călduros oamenilor muncii din R. P. Romină 
și forțelor sale armate noi succese in construirea 
socialismului și în întărirea capacității de apărare 
a patriei lor.

Mareșal al Uniunii Sovietice 
Ministru al Apărării al U.R.S.S.

G. JUKOV

Telegrama regelui Belgiei
Excelenței sale dr. PETRU GROZA 

Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii 
Populare Romîne rog excelenta voastră să pri
mească urările mele cele mai bune pentru prospe
ritatea țării dv.

BAUDOUIN

Telegrama Șahului Iranului
Excelenței Sale Domnului dr. PETRU GROZA 

Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne

Cu ocazia sărbătorii naționale a Rominiei exprim 
excelenței voastre sincerele mele felicitări, pre
cum și urările mele pentru prosperitatea poporului 
romîn.

MOHAMED REZA PAHLEVI

INFORMAȚII

Excelenței Sale dr. PETRU GROZA 
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii 
Populare Romîne, adresez excelenței voastre viile 
mele felicitări precum și sincerele mele urări de 
sănătate dv. personal și de prosperitate poporului 
romin.

URHO KEKKONEN

Excelenței Sale Domnului dr. PETRU GROZA 
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne
Cu prilejul sărbătorii naționale a Rominiei, am 

marea plăcere să transmit in numele Guvernului 
și poporului argentinian, precum și in numele meu 
personal, felicitări și urări pentru fericirea dv. și 
bunăstarea țării prietene.

PEDRO EUGENIO ARAMBURU 
Președintele Provizoriu al Republicii 

Argentina

La sediul întreprinderii Tarom 
—aeroportul Băneasa, au început 
lucrările unei conferințe interna
ționale la care participă repre
zentanți ai companiilor aeriene 
„Deutsche Lufthansa** (R.D. Ger. 
mană), C.S.A. (R. Cehoslovacă), 
Malev (R.P. Ungară), TABSO 
(R.P. Bulgaria), precum și un 
reprezentant al companiei aeriene 
„Aeroflot"- (U.R.S.S.); ca obser» 
vator.

Conferința dezbate unel6 pro
bleme financiar-comerciale și teh
nice, privind exploatarea în co
mun a liniilor aeriene internațio
nale care leagă capitalele țărilor1 
respective.

★

La Casa Ziariștilor din Bucu
rești a avut loc marți o întîjnire 
între scriitorul francez Jacques 
Mad aule, membru în Prezidiul 
Consiliului național al mișcării
?CO OO OO OO OO OO OO OO OO OO CO CO 00 OCOO <3000000000 4 
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8 In vederea valorificării stufu-« 
| lui a luat ființă cu cîțiva ani în § 
8 urmă Ia Ostrovul Maliuc, sta- 8 
1 țiunea experimentală stuficolă. |

Aici se duce o intensă muncă g 
(științifică de către specialiști 

pentru recoltarea mecanizată a 
stufului și amenajarea Deltei. 
Totodată s-au construit pentru 
lucrătorii din Ostrovul Maliuc 
dormitoare, cantine, dispensar 
și altele.

In fotografie: Topometrii Gh.
’ Marinescu șl

Ivanovic! Stere 
lucrează la tra
sarea profllelor 

j în stuf pe șan- A 
l fierul Furtuna
Sonțea din Del- |

< ta Dunării. §

pentru pace din Franța, membru 
în Consiliul Mondial al Păcii, 
secretar general al Comitetului 
național al scriitorilor francezi, 
cu ziariști din Capitală.

Marți dimineața a sosit în Ca
pitală, în cadrul planului de 
muncă pentru aplicarea acordului 
cultural dintre R. P. Romînă și 
R. Cehoslovacă Ansamblul 
cîntece și dansuri slovace.

Ansamblul va da o serie de 
spectacole în Capitală și în dife
rite orașe ale țării.

de

Deschiderea
Taberei internaționale 
a tineretului de la Timiș

Taina unui „Bon 
de comandă"

(Urmare din pag; l-a)

clipă în care au sosit la Timiș 
admirau frumusețea priveliștii — 
atît cei neobișnuiți prin nemăr
ginirea pustiului de nisip cit și 
cei care trăiesc în întinderile de 
stepă sau la poalele munților. 
Ora 19. Pe pajiștea proaspăt co
sită are loc festivitatea de deschi
dere a taberei'. Primul vorbește 
tovarășul Alecu Costică. In nu
mele Comitetului Central al U- 
niunii Tineretului Muncitor, el sa
lută pe -participanții la tabără. 
Vorbitorul a arătat că U.T.M. a 
inițiat -această, tabără în dorința 
de a contribui la întărirea prie
teniei, la o mai bună cunoaștere 
reciprocă și la un schimb de ex
periență intre parlicipanți.

In numele participanților la 
tabără a vorbit Dașdondog Pa- 
lam membru al C.C. al Uniunii 
Tineretului Revoluționar din R.P. 
Mongolă .El a mulțumit pen(ru

primirea ce a fost făcută tineri
lor veniți de peste hotare și a 
oferit un frumos cadou.

O scenă a fost improvizată Ia 
poalele muntelui. Pe această 
scenă s-au perindat cunoscuți in
terpret de muzică ușoară, or
chestra Teodor Cosma și artiști 
amatori, purtători, ai tradițiilor 
folclorului nostru. Spectacolul a 
plăcut mult oaspeților noștri care 
au aplaudat și au bisat aproape 
liecare număr.

Dansul a continuat pînă seara 
tîrziu. Mîine începe prima zi de 
tabără. Are loc o excursie la 
castelul Bran, se va desfășura o 
activitate sportivă și va fi vizio
nată o gală de filme romînești. 
E prima zi din cele pe care 
oaspeții noștri le vor petrece la 
Timiș. Programul taberei se a- 
nunță deosebit de interesant.

La Timiș, pe un catarg înalt, 
flutură drapelul păcii și priete
niei...

E. OBERST

Ei iubeau viața — PATRIA, 
CENTRAL, UNIREA ; Vultur 101
- REPUBLICA, BUCUREȘTI, 
GRADINA PROGRESUL, ALE- 
CSANDRU SAHIA, LIBERTĂȚII ; 
O vară neobișnuită — MAGHERU, 
I. C. FRIMU, ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE ; înșelat ptnă la moarte
— V. ALECSANDRI, ELENA PA
VEL ; Fiica Tibetului — LUMINA. 
GHEORGHE DOJA, MUNCA; Fe- 
dra — DOINA. MOȘILOR. VOL
GA ; Pe malurile Articei, Omul și 
fiara, Meșterul Manole — MAXIM 
GORKI ; Casa de pe strada noa
stră, Uruguay, Priveliști din Bul
garia, Micul Sego — TIMPURI 
NOI ; Un pichet în munți — TI
NERETULUI ; Două victorii — AL. 
POPOV, FLACARA; Vagabondul 
(ambele serii) - GRIVIȚA ; Ca
melia — VASILE ROAITA, MIO
RIȚA : Intr-un ceas bun — CUL
TURAL, 1 MAI ; Jocul cu viața — 
C. DAVID ; încotro ? — TUDOR 
VLADIMIRESCU (Grădină) ; Din 
nouă împreună — B. BIERUT: 
Vrăjitorul — ARTA ; Romeo și Ju- 
lieta — 23 AUGUST; Corăbiile a- 
tacă fortărețele — DONCA SIMO ; 
Inima cîntă - ILIE PINTILIE; 
Till Buhoglindă - POPULAR ; 
Pasărea furtunii, complectare: 
Scurtă istorie — MIHAIL EMI- 
NESCU, OLGA BANCIC ; Mazurca 
dragostei — N. BALCESCU; Don 
Juan — COȘBUC.; înălțimi - A. 
VLAICU. t

Ioana Ciornei, 
ziua, doamnă 
o întâmpină 
după tejghea 
Ce mai fa-

Elena Sașca primește 
comenzile pentru secția 
cismărie a cooperativei 
meșteșugărești „6 August" 
Comănești. Este o per
soană foarte amabilă. 
Cînd este la serviciu, ama
bilitatea asta crește în- 
tr-atât de mult, îneît se 
transformă în afecțiune. 
Să zicem că vine în ma
gazin tânăra

— Bună 
Ciornei — 
surîzînd de 
amfitrioana, 
ceți ?

Elena Sașca este de 
părere că, pronunțînd cu- 
vîntul „doamnă" sau 
„domnule", de la caz la 
caz, dovedește tuturor cît 
este dînsa de distinsă.

— Vreau să-mi fac o 
pereche de pantofi de 
vară.

— Foarte bine, încu
viință la fel de surîză- 
toare persoana de după 
tejghea.

După ce a fost ales 
modelul și a fost luată 
măsura, clienta a întrebat:

— Cît mă costă ?
— Pentru dumneavoa

stră... 230 lei.
Ioana Ciornei a achitat 

bineînțeles costul pantofi
lor. Ca prin minune insă,

Elena Sașca începu să w 
dea în vînt după treburi. 
Gesturile ei parcă spun 
„Vai cum se duce timpul, 

am o mulțime de lu
cruri de făcut!"

— îmi dați și bon ? 
întrebă clienta puțin stin
gherită de graba cu care 
Sașca voia să o expe
dieze.

— Lăsați doamnă, am 
să vă dau eu mai tîrziu...

După mai multe amî- 
nări tânăra Ioana Ciornei 
a venit să-și ridice pan
tofii.

Elena Sașca plecase în 
concediu. Pantofii erau 
în sfîrșit gata. Viitoarea lor 
posesoare i-a probat și 
într-unul din pantofi a 
găsit un bon.

L-a desfăcut și a citit: 
„Comanda nr. 932 din 26 
iulie pe numele Ciornei o 
pereche de pantofi damă 
costul 194 lei". Bonul și-a 
făcut loc într-un buzunar 
și de aici — demascarea.

La cooperativa sus a- 
mintită, se obișnuiește să 
nu se elibereze honuri de 
lucru. Și obiceiul acesta 
s-a împământenit. Inițial, 
bonul de comandă din 
pantoful Ioanei Ciornei 
nu trebuia să ajungă în 
mina ei, numai că impru
dența lucrătorului a scos 
la iveală cu ce lucruri ne
curate se ocupă amabila 
„doamnă" Elena Sașca.

SATUL TINEREI eUWRAin
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Autobusul cu etaj te-a lăsat 
la o margine de șosea în cîmpia 
Bărăganului. Două drumuri se 
despart aici. Unul intră în Cază- 
nești, un sat obișnuit, pe care ci
titorul și-l poate ușor închipui, 
celălalt duce spre „satul nou". 
Drumul spre „satul nou", trece pe 
lingă o plantație tânără de sal
câmi.

La adăpostul plantației tinere 
se scaldă in soare case zvelte, albe 
sau încă netencuite.

„Satul nou" este prin excelență 
satul tinerilor căsătoriți. Tinerii 
căsătoriți care trăiesc aici sînt cu 
toții colectiviști. Flăcăii care au 
fost și la școală vecini de bancă 
iar mai tîrziu s-au avîntat în vîr- 
tejul aceleeași sîrbe, nu s-au des
părțit nici acum, cînd viața lor ar 
fi urmat să se izoleze între hota
rele căsniciei, ale grijilor pe care 
ți le dă întreținerea unei gospo
dării proprii. Ei și-au întemeiat 
o așezare a lor. Nu e o ignorare 
a părinților, un boicot față de 
tradițiile satului ci o firească do
rință de a-și păstra întreagă tine
rețea, de a avea mereu simțămân
tul că nu se va pierde nimic din 
farmecul ce l-au simțit în tovără
șia de joacă, de muncă.

Pășind la întâmplare pe ulițele 
aliniate ale satului acesta, surîd 
copleșit de duioșie în fața unor 
perdeluțe stângaci brodate de mii- 
nile unei neveste de 16 ani și 
surprins de seriozitatea cu care 
un gospodar de 22 de ani cio
plește căpriori la casa lui nouă.

Trebuie să se fi schimbat mult 
traiul celor din Căzănești, dacă o 
tânără pereche de căsătoriți, a 
doua zi după oficierea căsătoriei 
se apucă să-și clădească o casă. 
Vîrstnicii satului asistă și ei ui
miți la cele ce se petrec și sînt 
nevoiți să recunoască : „ pe vre
mea noastră nu se făcea așa de 
ușor o casă."

De altfel există și puncte do 
comparație care nu suportă tăgă- 
duieli. Pentru ca satul Căzănești 
să ajungă să aibă circa 450 de 
case, au trebuit să treacă multe 
decenii, pe cită vreme „satul nou" 
s-a născut de doi-trei ani și casele 
lui sporesc mereu : 30, 40, 50... In 
primăvara aceasta a fost cu ade
vărat o afluență. Aproape 30 de 
tineri căsătoriți și-au construit 
aici case, din ianuarie și pînă a- 
cum.

Simplu : se îndrăgostesc, se să
rută, încep să simtă că nu mai 
pot trăi unul fără celălalt și, în
tr-o seară, pe cînd pășesc peste 
iarba luncii se hotărăște totul :

— Leana, eu am să te iau de 
nevastă. Vrei ?

— Păi, știu eu? Să mai ve
dem...

— Ce să mai vedem, o să ne 
căsătorim, o să muncim, o să a- 
vem casa noastră...

Se fac planuri amănunțite. Nu 
se pierd din vedere 
din fața casei, nici 
nici șopronul, nici 
pîine. Pe urmă t

— Cetățene Gheorghe C. Radu, 
de bună voie și nesilit de nimeni 
consimți să iei în căsătorie pe ce- 
tățeana Leana Grigore Mihalcea ?

— Da !
Un regizor de film ar trece de 

la acest „da" la o imagine care 
să-l înfățișeze pe Gheorghe C. 
Radu mai întâi înfigînd casmaua 
în pămintul din care se va înălța 
casa lui apoi oprindu-se un răs
timp și rostind visător :

— Da, o să avem casa noastră!
Cei aproape 30 de tineri însu

răței se încordau toți deodată să-și 
facă fiecare cite o casă, așa cum o- 
dinioară se concentrau asupra ace
leiași înmulțiri cu trei zecimale. 
Ei au strîns într-un an destui bani 
ca să-și poată cumpăra cele nece
sare construcției. Au făcut fiecare 
peste 200 zile-muncă și au primit 
pentru asta grîu, porumb, miere 
de albine, brînză, tină, bani, atâta 
cit să se mire și ei cit poate să 
strîngă un om, muncind ca toți 
ceilalți în gospodăria colectivă 
timp de un an de zile.

Gospodăria le-a dat locuri de 
casă, le-a înlesnit să-și procure 
materiale de construcție și iată...

...Și iată explicația faptului că 
tinerii colectiviști din Căzănești, 
a doua zi după oficierea căsăto
riei se apucă să-și construiască o 
casă. Iată de ce a putut să apară 
în doi ani un sat care să-și cuce
rească dreptul de a fi recunoscut 
și denumit ca atare. In ultima a- 
naliză, satul acesta este o creație 
exclusivă a gospodăriei colective. 
Ea a dat tinerilor putința să-și 
împlinească o arzătoare dorin
ța, aceea de a avea fiecare

casă a lui — frumoasă, bogată, 
împrejmuită cu zorele ; ea le-a 
dat putința să rămina aceeași buni 
prieteni, trăind în aceeași sudura 
colectivă de la grădiniță și pînă 
la adinei bătrineți.

Pășind la întâmplare pe ulițele 
aliniate ale satului îndrăznesc 
să aplic peste imaginea de astăzi 
a acestei așezări, a caselor încă 
netencuite, a puieților sădiți prin 
curți și pe marginea ulițelor, o 
imagine a satului acesta aparți- 
nînd unui viitor apropiat, o ima
gine în care el va fi ajuns la ma
turizare : puieții de azi vor fi 
copaci mari și umbroși, vor fi mai 
frumoase perdeluțele de la feres
tre, copiii, la care se gîndesc as
tăzi tinerii viitori părinți, se vor 
juca prin curțile mai pline, prin
tre florile mai mari, mai multe 
și mai frumoase, tăticii vor avea 
bărbi mai aspre dar nu vor fi mai 
puțin tineri și mai puțin bucuroși.

Satul, ca orice sat va avea și el 
o legendă.
„Pe aici creștea pirul și pășteau 

vitele. Oamenii trăiau înghesuiți 
în casele lor vechi de pe vale. Dar 
au judecat bine, și-au unit pămîn- 
turile și puterile și așa au putut 
s-o scoată la liman. Flăcăii satului 
s-au însurat și, ca să se răzbune 
pe traiul pe care l-au dus părinții 
și strămoșii lor, și-au ridicat deo
parte un sat nou cu case mai se
mețe și n$ai luminoase, pe măsura 
traiului pe care puteau acum- să-l 
ducă după ce învățaseră să scoată 
din același pămînt mult mai multă 
bogăție".

MIHAI CARANFIL
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36 lei „economisiți" pen
tru huzurul dînsei este 
ceva. Ioana Ciornei nu a 
reclamat la conducerea 
cooperativei. De ce ? E 
acolo președinte unul pe 
nume Otto Sașca care nu 
este altcineva decît soțul 
Elenei Sașca. Ș< oamenii 
spun, pe bună dreptate, 
că președintele știe ce fac 
subalternii săi, și mai ales 
o persoană așa de apro
piată ca Elena, soția sa. 
El poate știe cîte honuri 
n-au fost eliberate, cîți 
bani au fost luați în plus 
peste prețul unei perechi 
de încălțăminte. Deci în
trebarea :

Cît au furat acești 
domni din buzunarul 
clienților lor ? Aceasta 
rămîne să stabilească pro
curatura raionului Moinesti 
și să se înțeleagă în „ter
meni potriviți" cu distinsa 
și amabila afaceristă Elena 
Sașca.

ȘINCA ION 
corespondentul „Scînteli 

tineretului" pentru 
regiunea Bacău

După 
cele mai recente...

...investigații, vechiul rai 
biblic a fost în sfîrșit de
scoperit, într-un loc sur
prinzător prin modestia 
lui. Au fost astfel infir-

nici zorelele 
danteluțele, 

cuptorul de
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Cu Lucian Popescu ți Marcu Spacov

<Iesipr® campionatele 
repuhlîcane I>ox

* Reintră Flat și Luca Romano * Participarea 
lui NI. Dobrescu puțin probabilă * Prono

sticuri, speranțe...
— Gheorghe Negrea, indiferent 

de categoria la care va participa 
(grea sau semigrea).

— Fa vor iți ?
— Tiță Vasile la mijlocie mică, 

C. Dumitrescu și multe, inidte 
șanse pentru Ludovic Ambruș» 
dacă va boxa serios.

— Ceva surprize ?
— Aș dori surprize plăcute și 

utile în deosebi îd ceea ce pri
vește arbitrii. Așteptăm de la ei 
competență și autoritate...

Despărțindu-ne de maestrul Lu
cian Popescu nc-am îndreptat 
pașii spre clubul C.C.A. unde l-am 
întîlnit pe Marcu Spakov. Avea 
mina unui om căruia nu-i merg 
toate din plin. Explicația ne-a 
fost acordată imediat.

— în primul rînd îmi dau mul
te dureri de cap cele 6 meciuri 
amicale obligatorii, care ne-au în
curcat socotelile și pregătirile... 
Federația putea să ne încunoștiin- 
țeze mai din timp despre aceasta. 
Apoi... o veste care poate va sur
prinde pe mulți — Mircea Do
brescu n-a venit încă la antrena
mente. Pretinde că nu se simte 
bine. Deci... participarea lui la 
campionatele republicane din a- 
cest an este foarte nesigură...

— Ce părere aveți de duelul 
C.C.A.—Dinamo ?

— N-am sa mă supăr dacă va 
cîștiga Nour. Doi ani la rind am 
adus la C.C.A. cîte 5 titluri. S-ar 
putea ca acum să obțină dinamo- 
viștii majoritatea. Eu îmi pun spe
ranțe în Tiță V. (în mare formă), 
în Șerbu Neacșu care-1 poate în
vinge pe Linca, în Șchiopu, în 
Mîndreanu și mai ales în Flat... 
Anul acesta trimit între corzile rin
gului două mari speranțe ale clu
bului nostru, Burlaș și Dobre Ion. 
Sper să nu dezmintă așteptările.

— Se vorbește despre trecerea 
lui Negrea la „grea". Ce ne pu
teți spune despre aceasta ?

— Că nu va trece. Activitatea 
în categoria „grea“ ar putea aduce 
pentru Negrea o lungă perioadă 
de „șomaj** după campionate.

— De la arbitri ce așteptați ?
— Deciziile juste și mai puține 

intervenții în lupta boxerilor. Aș 
dori ca in aceste campionate sa 
triumfe lupta liberă. Și așa cele 9 
minute sînt prea puține. Desele 
intervenții ale arbitrilor creează 
boxerilor noștri un handicap se
rios în întîlnirile internaționale. S-a 
văzut aceasta la Olimpiada de la 
Melbourne, la „europene** etc... 
etc...

Lumea boxului trăiește zilele a- 
cestea clipe de mare emoție. La 
4 septembrie încep campionatele 
republicane de box. Disputîndu se 
după un sistem nou, cerînd un 
barem obligatoriu de 6 meciuri a- 
micale pentru fiecare boxer, apro- 
pierea campionatelor produce o 
efervescență neobișnuită printre 
animatorii pugilismului.

L-am întîlnit la Federația de 
box pe maestrul Lucian Popescu, 
antrenorul colectivului „Progresul 
Gospodării** „prins** într-o strînsă 
controversă pe tema campionate
lor. Maestrul Lucian Popescu își 
exprima un vechi deziderat pri
vind îmbunătățirea nivelului tehnic 
al boxerilor noștri.

— Aștept de la aceste campio
nate — spunea Lucian Popescu — 
o dovadă, o confirmare a faptului 
că boxerii noștri fruntași au făcut 
pași mari spre tehnică. îmi pare 
că noul sistem de disputare va a- 
sigura finalelor întîlniri între cei 
mai buni boxeri. Zonele de la 
Oradea, Orașul Stalin, Craiova și 
Ploești au tocmai această misiune.

— Ce speranțe nutriți în legă
tură cu actualele campionate ?

— Sperăm un titlu pe caro ar 
trebui să ni-1 aducă unul dintre 
cei patru băieți ai noștri, care iau 
startul.

— Cine sînt aceștia ?
— Vechea gardă compusă din 

Luca Romano, Adalbert Blank, 
Rossier și... „un cadet“ Marin Ion. 
Lupta cea mare se va da fără în
doială între puternicele garnituri 
de la C.C.A. și Dinamo.

— Vedeți vreun campion si
gur ?

mate cercetările vechi, po
trivit cărora paradisul 
edenic ar fi fost situat 
între Tigru și Eufrat. El 
se găsește (după cercetă
rile la care ne referim) 
cu mult mai aproape, 
chiar pe teritoriul țării 
noastre, în apropierea ve
chii cetăți Callatis.

Partea interesantă este 
că n-a fost nevoie de nici 
un fel de săpături. Para
disul edenic poate fi pri
vit cu ochiul liber, pe 
plaja modestei comune 
Costinești din raionul Ne
gru Vodă, regiunea Con
stanța.

Cel care are curiozi
tatea să se deplaseze pînă 
acolo, poate constata fără 
putință de dubiu fericita 
stare a unor pămînteni 
care, naivi și aflați din 
punct de vedere moral 
în fericita vîrstă a pri
mei copilării, circulă pe 
plajă în costumul în care 
circula Adam înainte ca 
să i se deschidă — după 
cum se spune — gustul 
pentru mere.

De la naiade feciorel
nice la matroane de o sută 
kilograme netto (adică 
fără costumul de baie, 
de altfel inexistent), de la 
tineri imberbi la bărbați 
cu podagră, plaja de la

'• populată de 
nuduri care se 
candoare și își 
chiar, cite o-

CostineșH 
asemenea 
expun cu 
exhibează 
dată, părțile care din de
cență ar trebui ascunse.

Nudismul e practicat la 
mare, fie prin prescripția 
medicului, fie din toană. 
Pe toate plajele, însă, 
există locuri special ame
najate, separate pentru 
bărbați și femei, unde do
ritorii și doritoarele se 
expun integral razelor so
lare. Pe toate plajele, a- 
fară de cea de la Costi
nești unde nudiștii și nu
dist ele se amestecă cu 
amatorii de băi îmbrăcați 
în costume de baie. Toate 
acestea se petrec sub pa
siva (și revoltătoarea) o- 
blăduire a președintelui 
sfatului popular din Tuzla, 
comună de care aparțin 
Costineștii, și care a fost 
la începutul sezonului cri
ticat de ziarul local pen
tru acest fapt.

E aproape sfîrșitul se
zonului la mare și lucru
rile au rămas totuși la 
fel. Și ar fi cazul ca 
„raiul" de la Costinești să 
se termine, iar tovarășul 
Neamțu Ion, președintele 
sfatului popular din Tuzla, 
să răspundă!

F. P.

VALENTIN PĂUNESCU

Campionatele republicane 
de tir

Campionatele republicane de 
tir au continuat marți pe poli- 
gonul de la Tunai i cu desfășu
rarea probei de armă liberă ca
libru redus (meci englez). La 
senioare, titlul de campioană a 
fost cîștigat de reprezentanta a- 
sociației Dinamo, Jacqueline 
Zvonenski care a realizat 596 
puncte. In proba rezervată ju
niorilor victoria a fost repurtată 
de Marius Marcovici (Voința) 
cu 593 puncte, iar la junioare 
primul loc a fost cîștigat de Eu
genia Oargă (Tînărul Dinamo- 
vist) cu 587 puncte. După două 
manșe, la proba de talere arun
cate din șanț conduce Marcel 
Vasiliu (C.C.A.) cu 192 puncte.

Astăzi, se desfășoară proba de 
armă liberă calibru redus (meci 
englez) rezervată seniorilor și 
ultima manșă a probei de ta
lere.



Publicarea unor importante documente 
de către Ministerul Afacerilor Externe 

al U.R.S.S.
MOSCOVA 27 (Agerpres). — 

TASS transmite : Ministerul Afa
cerilor Externe al U.R.S.S. a dat 
publicității corespondența preșe
dintelui Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. cu președinții S.U.A. și 
primii miniștri ai Marii Britanii 
în anii Marelui Război pentru A- 
părarea Patriei și în primele luni 
după victorie — pînă la sfîrșitul 
anului 1945.

Sînt publicate textele integrale 
ale tuturor documentelor repre- 
zentînd corespondența lui I. V. 
Stalin cu F. Roosevelt, H. Tru
man, W. Churchill și C. Attlee.

Scopul publicării acestor cores
pondențe este de a contribui la 
stabilirea adevărului istoric deoa
rece în străinătate au fost publi
cate în diferite perioade extrase 
alese tn mod tendențios din a- 
ceastă corespondență, din care 
cauză poziția U.R.S.S. ta anii răz
boiului a fost prezentată sub o 
formă denaturată.

Publicația a fost pregătită pen
tru tipar de Comisia pentru edi
tarea documentelor diplomatice 
de pe lingă Ministerul Afacerilor

Externe al U.R.S.S., din care fac 
parte o serie de oameni de știin
ță. diplomați și ziariști sovietici.

Această publicație este prima 
din seria publicațiilor documente
lor diplomatice pregătite de sus- 
numita Comisie. In prezent se 
pregătește o publicație în mai 
multe volume intitulată „Docu
mente ale politicii externe a 
U.R.S.S." despre care s-a mai a- 
nunțat în presa sovietică și tn- 
tr-o serie de alte publicații.

Ediția rusă a acestei publicații 
a fost pregătită de Editura de 
Stat pentru literatură politică. In 
curînd Editura pentru literatura 
ta limbi străine va scoate de sub 
tipar această publicație în limba 
engleză.

Delegația guvernamentală 
a R. P. Mongole 

a sosit la Belgrad
BELGRAD 27 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția TA- 
bJIUG, la invitația Vecei Execu
tive Federative a Iugoslaviei, la 
26 august a sosit la Belgrad ve
nind din Tirana delegația guver
namentală a Republicii Populare 
Mongole, în frunte cu I. Țedenbal, 
președintele Consiliului de Mi
niștri.

Pe aeroportul Zemun delegația 
guvernamentală a R. P. o 
a fost întîmpinată de A. Ranko - 
viei, vicepreședinte al Vecei Exe
cutive Federative, P. Stambolici, 
președintele Scupșcinei Populare 
Federative a R.P.F. Iugoslavia, K. 
Popovici, secretar de stat pentru 
Afacerile Externe și alte persona
lități.

A luat cuvîntul I. Țedenbal, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Mongole.

peste hotare

Mongole

O măsură arbitrară a autorităților 
vest-germane în calea dezvoltării legăturilor 

sportive între R.F.G. ți U.R.S.S.
BONN 27 (Agerpres). — TASS 

transmite: Hotărîrea Ministerului 
Afacerilor Externe al R. F. Ger
mane de a respinge cererea or
ganizațiilor sportive din R. F.

Solii tineretului japonez la Festival 
s-au întors în patrie

TOKIO 27 (Agerpres). — La 25 
august a ancorat la Niigata vapo
rul sovietic „Aleksandr Mojaiski" 
cu care a sosit delegația de tine
ret japoneză care a participat la 
Festivalul de la Moscova.

Locuitorii orașului au făcut ti
neretului o caldă primire. In port 
a avut loc un miting Ia care au 
rostit cuvîntări de salut reprezen
tanți ai autorităților locale și ai

organizațiilor obștești. Adresjn- 
du-se celor sosiți, Sudzuki, vice
guvernatorul prefecturii Niigata a 
spus : Participarea voastră la fes
tival și la jocurile sportive de vară 
a avut un rol important tn întări
rea legăturilor de prietenie ale ti
neretului japonez cu tineretul din 
U.R.S.S. și din alte țări, precum și 
în consolidarea păcii în întreaga 
lume.

ECOURI LA DECLARAȚIA TASS

„New York Herald Tribune

TELEGRAMA

Construirea cu succes de 
către Rusia a rachetei in* 

tercontinentale înaintea Statelor Unite modifică considerabil 
raportul de forțe pe arena mondială

« ■

Germană de a elibera vize de in
trare în țară echipei de fotbaliști 
sovietici care urmau să se întîl- 
nească cu fotbaliștii germani a 
stîrnit proteste vdhemente ale 
cercurilor largi ale opiniei publi
ce vest-germane.

Acest lucru îl dovedesc printre 
altele numeroasele telegrame și 
scrisori adresate Ambasadei 
U.R.S.S. la Bonn de membri ai 
organizațiilor sportive vest-ger
mane și de activiști pe tărîm so
cial și politic din R. F. Germană, 
care condamnă acțiunile autori
tăților de la Bonn menite să îm
piedice dezvoltarea legăturilor 
sportive normale între R. F. Ger
mană și U.R.S.S.

Grupul social-democrat din 
Bundestagul vest-german a a- 
nunțat la 26 august că va ridica 
în Bundestag chestiunea „refuzu
lui ministrului Afacerilor Exter
ne, Brentano, de a elibera viza 
de intrare fotbaliștilor sovietici".

Deputatul Menzel, secretarul 
parlamentar al acestui grup în 
Bundestag, a declarat că 
„P.S.D.G. consideră această mă
sură absurdă și greșită a lui 
Brentano drept un scandal poli
tic". .

R. P. CHINEZA

PEKIN 27 (Agerpres). — Cu 
prilejul zilei de 23 August amba
sada R.P. Romîne la Pekin a or
ganizat prezentarea filmului „Ci
tadela sfărîmată**. Au participat 
Țzi Pîn-fei, locțiitor al ministru
lui Afacerilor Externe, Cin Ciao, 
adjunct al ministrului Culturii, 
membri ai corpului diplomatic, 
reprezentanți ai vieții cultural- 
artistice, muncitori. Asistența care 
număra 700 de persoane a apre
ciat mult conținutul de idei și 
calitățile artistice ele filmului.

în seara zilei de 22 august N. 
Cioroiu, ambasadorul R. P. Romî
ne la Pekin a rostit o cuvîntare 
la postul central de radio.

în zilele de 23, 24 și 25 august 
posturile de radio chineze au di
fuzat programe de muzică romî- 
nească clasică, ușoară și muzică 
populară, versuri de Mihail Emi- 
nescu, fragmente din proza lui 
Mihail Sadoveanu etc.

Presa centrală a acordat o deo
sebită atenție sărbătorii naționale 
a poporului romîn. Ziarul ,Jen- 
minjibao** a publicat articolul am
basadorului R.P.R. intitulat 
August — marea sărbătoare 
țională a poporului romîn**, 
cum și interviul ministrului Indu
striei Grele a R.P.R., Popa Ghe- 
rasim.

Au participat dr. Bruno Kroisky, 
secretar de stat pentru afacerile 
externe, care a prezentat felici
tări în numele guvernului au
striac, precum și alte personali
tăți politice, diplomatice, din via
ța culturală a Vienei.

BELGIA

BRUXELLES 27 (Agerpres). — 
Cu prilejul celei de-a 13-a aniver
sări a eliberării Romîniei, la 23 
August, însărcinatul cu afaceri al 
R.P.R. la Bruxelles a oferit o re
cepție în saloanele legației. La 
recepție au participat vicepreședin» 
tele Camerei Deputaților, dl. Fe- 
maud Brunzaut, secretarul general 
al Ministerului Afacerilor Externe, 
dl. Scheyven, numeroși parla
mentari belgieni etc.

Jomhour- fi „Al Sarcha" ou con
sacrat ample articole fi clifee ti- 
lei de 23 August sărbătoarea na
țională a Romîniei. In oraș o fost 
organizată o vitrină rominească 
consacrată acestui eveniment.

Postul de radio Damasc a trans
mis o emisiune de o oră consa
crată zilei de 23 August. Directo
rul Afacerilor Culturale din Mi
nisterul de Externe Gheorghi Ha
kim a vorbit despre semnificația 
sărbătorii naționale a Rominiet. 
A urmat apoi un program de mu
zică populară rominească.

Președintelui Prezidiului Merii 
Adunări Naționale a Repub.icii 

Populare Romine 
tovarășul dr. PETRU GROZA

Președintelui Consiliului 
de Miniștri al Republicii 

Populare Romlne 
tovarășul CHIVU STOICA 

Primului secretar al Comitetului 
Central •! Partidului Muncitoresc 

Romîn
tovarășul 

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
București

ELVEȚIA

„23 
na- 

pre-

î NEW YORK 27 (Agerpres).- 
TASS transmite: Comunicatul a- 
genției TASS cu privire la efec
tuarea cu succes în U.R.S.S. a 
experimentării rachetei balistice 
intercontinentale a produs o 
uriașă impresie în Statele Unite.

Ziarul „New York Herald Tri
bune" într-o știre din Washing
ton scrie: „Construirea cu suc
ces de către Rusia a rachetei in
tercontinentale înaintea Statelor 
Unite modifică considerabil ra
portul de forțe pe arena mon
dială. Puterea militară rusă a 
făcut un gigantic pas inainte din 
momentul explijziei celei dinții 
bombe cu hidrogen sovietice in 
august 1953 In prezent nu exis
tă nici un fel de mijloc de apăra
re împotriva rachetei balistice 
intercontinentale rare “
bomba cu hidrogen".

Un punct de vedere ____
este exprimat de comentatorul 
D. G. Combs care a luat cuvîn-

tul ta cadrul unei emisiuni a so
cietății de radiodifuziune „Ame
rican Broadcasting Company".

După ce a subliniat că Statele 
Unite au subapreciat încăodată 
puterea științei și industriei Uni
unii Sovietice, așa cum s-a mai 
întîmplat în cazul armei nucleare 
și termonucleare. Combs a spus 
că Uniunea Sovietică a făcut „un 
uriaș pas inainte în domeniul 
tehnicii". Mai devreme sau mai 
tîrziu, a spus el, Statele Unite 
vor fi nevoite să renunțe la ba
zele lor din străinătate pentru 
construirea cărora au fost chel
tuite fonduri uriașe.

Senatorul Long (democrat
partea statului Louisiana) a de
clarat reprezentanților presei că 
el consideră comunicatul agen
ției TASS 
serios".

Senatorul 
nessee) s-a

din

poartă

similar

ca „un lucru foarte

Gore (statul Ten- 
exprlmat tn sensul

• •

neltiri noi, metode vechi 
un eșec în perspectiva

După descoperirea neizbuti
tului complot american împotri
va Siriei, nimeni nu se aș
teaptă desigur ca Statele Unite 
să se împace cu palma primi
tă și să înceteze amestecul în 
treburile interne ale acestei 
pașnice țări arabe. Acțiunile 
din ultimul timp ale S.U.A. pe 
arena internațională și în spe
cial în Orientul Apropiat și 
Mijlociu le-au creat o faimă 
de musafir nepoftit și insolent 
pe care ar fi desmințit-o dacă 
ar fi acceptat să respecte su
veranitatea și independența Si
riei. Nu faima însă era lucrul 
cel mai important și nici mă
car urma celor cinci degete ce 
va rămîne mult timp vizibilă 
pe obrazul purtătorilor „doctri
nei Eisenhower". Mai impor
tante sînt petrolul arab care 
se scurge prin Siria și ceva mai 
fulminant chiar decît acest li
chid incendiar — exemplul Si
riei, care poate 
face multe ne
plăceri colonia
liștilor de din
colo și de din
coace de ocean, 
așezați fără a fi 
poftiți Ia masa

I 

! 

♦ 
♦ 
♦ 
!

că construirea de către Uniunea 
Sovietică a rachetei balistice in
tercontinentale face ca un acord 
cu privire la dezarmare să de
vină și mai necesar și mai ur
gent.

Referindu-se la planurile Sta
telor Unite în domeniul fabricării 
rachetelor balistice intercontinen
tale, în lumina comunicatului 
agenției TASS, ziarul „New 
York Times", lăsînd să se înțe
leagă că S.U.A. au rămas în 
urmă în domeniul construirii ra
chetelor intercontinentale, scrie : 
„Experții de la Washington spun 
că guvernul Statelor Unite ela
borează un 
termen de 
proiectilul 
poată fi 
„armă".

—
Conferința de presă 

a lui Dulles

INDIA
DELHI 27 (Agerpres). —- Cu 

prilejul zilei de 23 August, însăr
cinatul cu afaceri al R.P.R. in 
India, Mircea Gherman, a oferit 
o recepție la care au participat 
numeroase personalități indiene 
și străine.

Au fost de față dr. S. Radha- 
krishnan, vicepreședintele Indiei 
și alte personalități indiene.

Au participat de asemenea 
membri ai corpului diplomatic șl 
reprezentanți a diferite organiza
ții internaționale.

Cu prilejul sărbătorii națio
nale a Romîniei, ziarul „Indian 
Express" a consacrat două pagini 
realizărilor Republicii Populare 
Romine, Iar postul de radio Delhi 
a transmis o emisiune de o jumă
tate de oră de muzică clasică și 
populară rominească.

BERNA 27 (Agerpres). — In 
seara zilei de 23 August, minis
trul Republicii Populare Romine 
în Elveția a oferit o recepție cu 
prilejul sărbătorii naționale a 
Romîniei. La recepție au partici
pat numeroase oficialități elve
țiene, membri ai corpului diplo
matic, reprezentanți ai vieții cul
turale, ziariști. Din partea guver
nului federal au asistat Giuseppe 
Lepori, șeful departamentelor 
poștelor șl căilor ferate șl Charles 
Eser, cancelarul Confederației, 
din partea departamentului po
litic.

DIVERSE MANIFESTĂRI 
IN EGIPT

CAIRO 27 (Agerpres). — 
prilejul sărbătorii naționale a 
Romîniei, la Cairo au avut loc o 
serie de manifestări 
marca cea de-a 13-a aniversare 
a eliberării Romîniei. Vineri 23 
August posturile de radio egipte
ne au transmis conferința amba
sadorului R.P.R., Dionisie lones- 
cu. La librăria „Egiptian Boock 
House" din centrul 
organizat o vitrină 
minești tn limbile 
franceză, reviste șl 
mînești. Au fost de asemenea 
puse obiecte de artă populară 
mlnească. Presa egipteană a 
blicat articole omagiale pentru 
Romînia.

Cu

pentru a

capitalei s-a 
cu cărți ro- 

engleză șl 
albume ro- 

ex- 
ro- 
pu-

ARTICOLE IN PRESA GREACA

plan care prevede 
5—10 ani înainte 

intercontinental 
„considerat" ca

un 
ca 
să 
o

în numele Prezidiului Adunării 
Populare Supreme a Republicii 
Populare Democrate Coreene, al 
Cabinetului de Miniștri al Repu
blicii Populare Democrate Co
reene și al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea 
vă mulțumim pentru felicitările 
călduroase trimise de dv. cu pri
lejul sărbătorii naționale a po
porului coreean — a XII-a ani-: 
versare de la eliberarea Coreei.

Permiteți-ne să urăm poporu
lui romîn frate noi succese în 
lupta pentru construirea socia
lismului în țara lui și să va 
transmitem cele mai bune urări 
de sănătate.

Președintele Cabinetului de 
Miniștri al Republicii Popu

lare Democrate Coreene 
Președintele Comitetului 

Central al Partidului MuncD 
din Coreea 

KIM IR SEN,
Președintele Prezidiului Adu
nării Populare Supreme a 
Republicii Populare Demo

crate Coreene 
KIM DU BON

Decada prieteniei sovieto-romîne 
în Kazahstan

ATENA 2? (Agerpres).—Presa 
ateniană s-a ocupat pe larg de ziua 
de 23 August — marea sărbătoare 
a poporului romîn.

Astfel', ziarul „Le Messager 
ÎTAthenes** scrie : „La 23 August, 
întregul popor romîn a sărbătorit 
a 13-a aniversare a eliberării sale. 
Evenimentele hotărîtoare care au 
avut loc atunci sînt și astăzi vii în 
memoria tuturor**.

Ziarul „Etnos** scrie : „Poporul 
grec nutrește dintotdeauna senti- 
mente de simpatie pentru poporul 
romîn. Faptul că în cele două țări 
există sisteme politice deosebite 
nu ne oprește ca cu prilejul sărbă
toririi de astăzi să urăm poporului 
romîn, fericire și prosperitate**.

ALMA ATA 27. Corespondentul 
Agerpres transmite; Duminică 
după-amiază s-a deschis Săptd- 
mlna filmului romtnese organizată 
în cadrul Decadei prieteniei so- 
vieto-romine in Kazahstan. La fe
stivitatea de deschidere, care a 
avut loc in sala celui mai mare 
cinematograf din capitala Kazah- 
stanului, a luat cuvintul scriitorul 
Mihail Davidoglu, membru în de
legația oamenilor de cultură din 
R.P.R.

In cadrul SăptăminH filmului 
romînesc pe ecranele

Ata vor rula producțiile „Nepoții 
gornistului*, „Directorul nostru*, 
„Mitrea Cocor**, „Nufărul Roșu*, 
„Afacerea Protar*.

în ziua de 26 august delegația 
oamenilor de cultură din R.P.R. 
care participă la manifestările ce 
au loc în cadrul Decadei sovieto- 
romtne din Kazahstan, a fost pri
mită de D. A. Kunaev, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R.S.S. Kazahe. întrevederea s-a 
desfășurat intr-o atmosferă de 
caldă prietenie.AUSTRIA

VIENA 27 (Agerpres). — La 
23 August, cu prilejul celei de-a 
13-a aniversări a eliberării Romi, 
niei. însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al R.P.R. la Viena, Iosif 
Beseadovschi, a oferit o recepție 
în saloanele legației.

din Alma

LARGA PUBLICITATE 
IN SIRIA R. P. R. peste hotare

WASHINGTON 27 (Agerpres). 
— TASS transmite: La 27 au
gust a avut loc la Departamen
tul de Stat al S.U.A. obișnuita 
conferință de presă la care prin
cipala atenție a fost acordată 
municatului agenției TASS 
privire la experimentarea 
succes în Uniunea Sovietică 
rachetei intercontinentale.

Răspunzînd la întrebările 
respondenților, secretarul de stat 
Dulles, a încercat să minimali
zeze importanța succesului obți
nut în acest domeniu de Uniu
nea Sovietică.

El a fost însă nevoit să recu
noască că .nu există nici un te
mei pentru a pune la îndoială 
comunicatul TASS. Dulles a sub
liniat că ta ultimii ani Uniunea 
Sovietică a depus eforturi inten
se pentru crearea proiectilelor 
teleghidate. Organele de infor
mații ale S.U.A., a declarat el, 
studiază în mod amănunțit de
clarația sovietică.

Corespondenții au pus între; 
bări în legătură cu călătoria lui 
Henderson în Orientul Apropiat. 
Dulles a răspuns că Henderson, 
care se află ta prezent în Tur
cia, are misiunea să aprecieze 
situația din Orientul Mijlociu. 
Din răspunsul lui Dulles se poa
te trage concluzia că această 
misiune denotă intenția S.U.A. 
de a continua să se amestece în 
afacerile interne ale Siriei.

DAMASC ?7 (Agerpres). — 
Ziarele siriene „Al Nour**, „Al

pavilionului R. P. R. 
internațional din Izmir

de ăl 26-lea tîrg internațional de 
la Izmir, își exprimă admirația 
pentru deosebitul gust cu care 
sînt amenajate standurile noastre 
de exponate și tot odată pentru 
abundența acestor exponate ale 
industriei romînești.

Ziarul mai subliniază succesul 
de care se bucură pavilionul ro- 
mînesc în rîndurile sutelor de mii 
de vizitatori ai tîrgului.

*

Succesul 
la Tirgul

ANKARA 27. (Agerpres). —
Participarea Romîniei la tîrgul 
internațional din Izmir (Turcia) 
este privită cu un deosebit in
teres de oamenii de afaceri și în- 
trega presă. In coloanele ziarelor 
se pot citi aprecieri elogioase pri
vind prezența pavilionului romî
nesc la tîrg.

In numărul său din 22 august 
despre

treizeci de 
participan

te la Tirgul de 
toamnă din 
Leipzig care va 
avea loc între 1 
și 8 septembrie 
1957, au ia dis
poziție, pentru 
numeroasele lor 
exponate, 16 
săli de expozi
ție situate in 
centrul orașu
lui și 3 hale 
situate In incin
ta tirgului teh
nic, Insumind 
circa 105.000 m’ 
suprafață de 

poziție.

„Fuar Gaziti", scriind 
participarea țării noastre la cel

„O LOVITURA PENTRU 
CONDUCĂTORII POLITICI 

ȘI MILITARI AI AMERICIU*

LONDRA 27 (Agerpres). — 
TASS transmite: Comunicatul 
agenției TASS cu privire la efec
tuarea cu succes a experimen
tării rachetei balistice intercon
tinentale sovietice se află în cen
trul atenției presei engleze.

Redactorul secției de știri ex
terne al ziarului „Daily Mirror", 
King, scrie că comunicatul cu 
privire la experimentarea cu suc
ces a rachetei balistice intercon
tinentale sovietice reprezintă »»o 
lovitură pentru conducătorii po
litici și militari ai Americii".

GENEVA 27 (Agerpres). tere de sugestie. Membrii or
chestrei au oferit numeroase pie
se muzicale în care virtuozitatea 
lor plină de sensibilitate ne-a 
plăcut în mod deosebit".

La spectacolul de la Geneva 
au luat parte printre alții nu
meroși delegați Ia Comisia eco
nomică pentru Europa a Organi
zației Națiunilor Unite. La sfîr
șitul spectacolului organizații 
culturale din Geneva au oferit 
flori pe scenă membrilor ansam
blului. Postul de radio Geneva 
a .luat din nou un interviu lui 
Nicolae Minei, conducătorul tur
neului. In cadrul interviului, re
dactorul postului de radio Gene
va a subliniat că rareori i-a fost 
dat să asiste la o primire atît 
de călduroasă. făcută de publ cui 
elvețian unor artiști străini Tur
neul în Elveția al Ansamblului 
Sfatului Popular al Capitalei a 
luat sfîrșit. Mărfi ansamblul a 
pornit spre patrie.

Corespondență specială : Ansam
blul Sfatului Popular al Capita
lei a dat noi spectacole în Elve
ția : 
sala Teatrului Municipal, 
luni la Geneva în sala „Refor
mei". La Lausanne au participat 
circa 1.500 spectatori, care au 
ovaționat piesele muzicale și 
dansurile prezentate de ansam
blu. Iată ce scrie în legătură cu 
aceasta „Gazette de Lausanne" : 
„Fete grațioase îmbrăcate în 
magnifice costume au evoluat an
trenate în dansuri de băieți 
înalți și supli în costume care-ți 
iau ochii. Orchestra a susținut 
admirabil dansurile cu o muzi
că limpede pe un tempo schim
bător. extrem de rapid din cînd 
în cînd, care înfierbînta .întrea
ga sală. Dansurile ansamblului 
sînt pline de finețe și de umor, 
depășindu-le unele pe celelalle în 
inventivitate, imaginație și pu-

șîmbătă, la Lausanne, în 
iar

Icului și cu premierul turc. A- 
ceste întrevederi vor continua 
la Ankara fără participarea re
gelui Iordaniei. Bineînțeles ca 
întrevederile au loc sub patro
najul și în regia lui Loy Hen
derson, unul din ajutoarele Iui 
Dulles, care s-a făcut renumit 
prin prezența sa în Iran, ca 
ambasador al S.U.A., în timpul 
răsturnării guvernului Mossa- 
dîk.

întrebat despre temele tra
tate în cursul convorbirilor cu 
oamenii de stat din cele trei 
țări, Henderson a refuzat să 
răspundă. Din cele ce reies însă 
din paginile ziarelor americane, 
S.U.A. urmăresc Ia aceste con
vorbiri să determine Turcia, 
Irakul și Iordania să creeze 
artificial o situație încordată 
la frontierele Siriei; ceea 
după cum presupun cercurile 
colonialiste din S.U.A. și repre
zentanții lor oficiali, va justi

fica intervenția 
americană 
ria. După 
se vede, 
metodele 
tot cele

ex-

Să adîncim și mai mult lupta
ce,

fond din ziarul „Jenminjibao"
largi ale ele-

Articol dePEKIN 27 (Agerpres).
Ziarul „Jenminjibao" a publicat 

la 16 august 1957 un articol de 
fond intitulat „Să adîncim și mai 
mult lupta !“. în articol se spune 
printre altele :

Lupta împotriva elementelor 
de dreapta care a început în pri
ma decadă a lunii iunie se duce 
de peste două luni. In prezent în 
organele centrale, provinciale și 
orășenești de grad superior și în 
instituțiile de grad superior din 
regiunile autonome lupta se dez
voltă în adîncime. Ea se desfă
șoară treptat și în organele de 
conducere ale regiunilor speciale, 
ale județelor, raioanelor orășe
nești, ale marilor uzine și mine, 
școli medii și în rîndurile cercu
rilor comerciale și industriale.

în cursul acestei campanii tot 
mai ample au fost obținute re
zultate foarte însemnate. Ele sînt 
rezultatul aplicării consecvente a 
liniei de unire și educare a ma
jorității și de izolare a elemente
lor de dreapta, a liniei de apli
care strictă a metodei de convin
gere și demascare pe bază de 
fapte, rezultatul îndreptării ten
dințelor deviaționiste de dreapta 
și a metodei grosolane simpliste 
folosită de unii tovarăși, care s-a 
constatat în procesul luptei.

Lupta împotriva elementelor 
de dreapta se desfășoară pe mul
te fronturi noi ca de pildă lite
ratura și arta, știința și tehnica'.

In furtuna stîrnită de a- 
tacul înverșunat al elemente
lor de dreapta, în violenta 
polemică cu aceștia, a cres
cut nemăsurat conștiința socia
listă a comuniștilor, a membrilor 
Uniunii Tineretului Comunist,

cesare putem să demascăm toa
te elementele de dreapta, să le 
punem ta situația cînd unica ie
șire pentru ele nu va li decît ca
pitularea deplină în fața poporu 
lui.

Totodată ta lupta împotriva 
elementelor de dreapta trebuie să 
avem în vedere îndreptarea lipsu
rilor ta muncă și îmbunătățirea 
stilului de muncă. Trebuie să 
fim „perseverenți" în două 
direcții: să luptăm cu per
severență și să ne îndreptăm cu 
perseverență. Ceea ce se poate în
drepta imediat, îndreaptă de în
dată; ceea ce deocamdată nu se 
poate îndrepta pentru că lipsesc 
condiții sau pentru că problema 
trebuie gindită sau studiată, cer
cetează și studiază; ceea ce nu 
se poate îndrepta imediat, trebuie 
explicat maselor sau trebuie fă
cute pregătiri concrete pentru în
dreptare și, se înțelege, ceea ce 
nu se poate schimba, nu schimba 
în niciun caz.

In prezent lupta Împotriva ele
mentelor de dreapta, ca și con
strucția socialistă, este sarcina 
centrală în țara noastră. Toți lu
crătorii de stat trebuie să-și dea 
seama de marea importanță a a- 
cestei sarcini, să traducă cu toată 
seriozitatea în vihță hotărîrea 
Consiliului de Stat din 26 iulie și 
„să considere participarea la a- 
ceasta mișcare și lupta drept o 
datorie și obligație nobilă". Toți 
cei care participă la lupta împo
triva elementelor de dreapta tre
buie să lupte pentru adîncirea ei 
continua, pentru victoria deplină 
în această luptă, pentru consoli
darea victoriei proprietății socia
liste, pentru ca pe această bază 
trainică să se dezvolte și să Înflo
rească necontenit cauza construc
ției socialiste.

In Ungaria ia amploare mișcarea 
de protest împotriva discutării 
„problemei ungare“ în O.N.U.

BUDAPESTA 27 (Agerpres). 
— In Ungaria ia amploare miș
carea de protest împotriva ra
portului calomnios al așa-zisului 
„Comitet O.N.U. pentru Unga
ria". Oamenii muncii din țară își 
exprimă indignarea față de în
cercările de amestesc în treburile 
interne ale țării și cer cu hotărîre 
scoaterea de pe ordinea de zi a 
sesiunii _____
O.N.U. a așa-zisei „probleme un
gare". In mișcarea de protest a 
întregului popor răsună puternic 
Și glasul intelectualității ungare.

La 26 august în raionul 13 din 
Budapesta a avut ldc o adunare 
a intelectualității în doine,niul 
tehnicii, la care au participat

nu vom institui hegemonia trai
nică a clasei muncitoare pe a- 
ceste fronturi, nu vom putea con
sidera că revoluția noastră socia
listă a fost încununată de succes. 
Așadar trebuie să instituim trai
nic și multilateral conducerea 
clasei muncitoare și a partidului 
pe fronturile politic și ideologic, 
în primul rînd în domeniul politi
cii, învățămîntului, presei, știin
ței și tehnicii, literaturii și artei, 
ocrotirii sănătății, în cercurile in
dustriale și comerciale, și să ob
ținem victoria deplină a căii so
cialiste asupra celei capitaliste.

Este absolut limpede că întru- 
cît lupta împotriva elementelor 
de dreapta hotărăște destinul ță- 
rii noastre — și aici este vorba 
de o chestiune de viață și de 
moarte pentru cauza socialismu
lui — tn nici un caz nu ne putem 
opri în această luptă la mijlocul 
drumului.

Orice organizație care cuprinde 
elemente de dreapta va fi cu atît 
mai trainică cu cît va demasca 
mai consecvent adevăratul chip al 
elementelor de dreapta, cu cît va 
lovi mai puternic în uneltirile lor; 
conștiința membrilor acestei or
ganizații va fi mai înaltă, iar 
munca lor se va desfășura cu mai 
mult succes. De aceea organiza
țiile ta care lupta a început de 
mult, dar, pînă- acum nu a fost 
terminată, trebuie să verifice con
cepțiile conducerii, să pună ener
gic capăt neînțelegerii importan
ței luptei împotriva elementelor 
de dreapta, să lichideze tendința 
greșită de a desfășura această 
luptă pe plan restrîns și să în
drepte de urgență această situație 
anormală.

Numai depunînd eforturile ne-

conștiința păturilor 
mentelor progresiste care s-au În
tărit și mai mult pe pozițiile lor 
socialiste.

Lupta însă se desfășoară ine
gal. Aceasță inegalitate se expli
că nu numai prin faptul că tn di
ferite instituții lupta a început ta 
momente diferite, ci și prin fap
tul că unii conduc bine această 
luptă, iar alții mai prost, că în 
unele instituții lupta s-a dezvol
tat în adîncime, iar în altele nu. 
Acolo unde nu se duce încă a- 
ceastă luptă ea trebuie începută 
în mod treptat, organizat și pla
nificat. In unele din instituțiile 
în care lupta a început relativ 
devreme și unde în linii mari s-a 
și terminat (de pildă în multe 
școli superioare) trebuie ca pe 
viitor, paralel cu soluționarea 
problemelor nerezolvaje, să se 
treacă la etapa educării ideolo
gice și a îmbunătățirii sistema
tice a muncii. In majoritatea or
ganizațiilor lupta este încă ta toi 
și se impune așa-dar lărgirea și 
adîncirea ei.

Pe scurt, sarcina 
pune ta momentul

în Si- 
cum 
deci, 
sînt 

... __  vechi,
folosite adesea și de Anglia. 
Aceste metode însă nu au îm
piedicat Anglia să piardă o po
ziție după alta în imperiul ei 
colonial cîndva atît de întins. 
Și nu există nici un motiv să 
credem că ele vor da rezultate 
mai bune dacă vor purta eti
cheta ..doctrinei Eisenhower". 
Popoarele arabe au ajuns să le 
recunoască sub orice marcă și 
li se opun cu succes.

In clipa de față opinia publi
că urmărește cu vădit interes 
și simpatie lupta curajoasă a 
poporului sirian împotriva noi
lor uneltiri imperialiste. înain
te de a pleca din Egipt unde 
a urmat un tratament medical, 
la 25 august, președintele Si
riei, Sukri Kuatli a declarat că 
situația internă din Siria este 
trainică în ciuda faptului că 
„Occidentul continuă să re
curgă Ia intrigi și presiuni și 
urzește complotul împotriva 
noastră. Pnporul sirian — a su
bliniat 
zistentâ hotărîtă uneltirilor im
perialiste". Și este de așteptat 

ilulI- că și de astă dată colonialis
mul mul va Pr’m’ ° Palmă răsu

nătoare. care se va adăuga 
celor primite anterior.

EUGEN VLADIMIR

COMENTĂgj^

arabilor.
Așa că, după ce în Siria nu 

i-a reușit ceea ce i-a reușit în 
Iordania, diplomația americană 
a reluat urzelile împotriva aces
tui stat arab sub o altă formă, 
mai amenințătoare pentru li
niștea și pacea din acea parte 
a lumii.

La fel ca și acțiunile mai 
vechi care n-au dat nici un 
rezultat în Siria, noile acțiuni 
americane nu se disting nici 
ele prin ingeniozitate. Ele sînt 
pe cît de învechite, pe atît de 
grosolane.

Tresa capitalistă înalță din 
nou gogorița care nu sperie pe 
nimeni, pentru că nimeni nu 
crede în ea. a infiltrației co
munisto în Orientul Mijlociu. 
Iar de după acest paravan gău
rit se fac presiuni cu caracter 
foarte conetet asupra Siriei. A- 
ceste presiuni au început cu 
o agitație diplomatică vizibil 
artificială, pusă Ia cale de 
S-U-A în Orientul Mijlociu.

Regele Husein al Iordaniei, 
proasnăt convertit la . doctrina 
Eisenhower" și care și-a anun
țat recent aderența si la pacU’ 
agresiv de la Bagdad, s-a întîl- 
nit la Istanbul. în Turcia, cu 
vărul său regele Feisal al Ira-

Adunării Generale a

peste 800 de ingineri 
eleni. A luat cuvîntul ___ __
cianul Imre Szabo care, în nu. 
mele participanților la adunare, 
a respins cu hotărîre calomniile 
la adresa Republicii Populare 
Ungare. Participanta la adunare 
au trimis secretarului r—<ii’a! al 
O.N.U.. Hamtna-skjceld o tele
gramă în care protestează :mpo- 
triva încercărilor cercurile; im
perialiste de a se amesteca în 
treburile interne ale Ungariei

împotriva discutării „problem i 
ungare" în O.N U. au protestat 
de asemenea participant!! la adu
narea pedagogilor dm orașul 
Kecskemet.

și tehni- 
ach denii-

Kuatli — opune o re- :

care se 
,__  __ _____ de față
este de a desfășura lupta tn în
treaga țară, iar acolo unde ea a 
început de a o adinei prin toate 
mijloacele.

In țara noastră lupta împotri
va elementelor de dreapta repre
zintă lupta de clasă inevitabilă 
în perioada de trecere. Ea este o 
revoluție socialistă pe fronturile 
politic și ideologic. încă ta 1956. 
în perioada avîntului transformă
rilor socialiste, poporul țării 
noastre a desăvîrșit în linii mari 
transformarea proprietății asupra 
mijloacelor de producție. Dacă 
însă nu vom repurta victorie pe 
fronturile politic și ideologic și

LONDRA. La 27 august a avut 
loc la Londra ședința ordinară a 
subcomitetului Comisiei O.N.U. 
pentru dezarmare. A prezidat 
prezentantul U.R.S.S., V. 
Zorin. I '•
avea loc la 28 august.

WASHINGTON. Un purtător 
de cuvînt al Departamentului de 
stat a declarat reprezentanților 
presei că guvernul a permis ve
nirea în Statele Unite în luna sep
tembrie a două avioane sovietice 
cu reacție pentru pasageri „TU- 
104". Avioanele sovietice vor 
transporta pe membrii delegației

re- 
A. 

Următoarea ședință va

sovietice la sesiunea Adunării Ge
nerale a O.N.U. în perioada intre 
3 și 17 septembrie.

NEW YORK. După cum rela
tează agenția United Press, de 
18 zile la Boston continuă greva 
distribuitorilor de ziare. In oraș 
nu apar ziarele.

PARIS. Autoritățile franceze au 
confiscat ultimul număr al ziaru
lui „Echo 
ganizației
— pentru 
un articol 
Algeria.

du Centre" — ziarul or- 
comuniste din Limoges 
faptul că a publicat 

referitor la războiul din
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