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CINE CITEȘTE - 
MAI MULT!

Tineretul patriei noastre, 
educat de partid, este con
știent că cultura constituie u- 
tiul din factorii hotărîtori în 
transformarea societății, a o- 
mului, că este o puternică ar
mă de Juptă pentru făurirea 
unei vieți mai bune. El se fo
losește cu sete de posibilită
țile largi pe care le oferă re
gimul nostru, de condițiile 
create prin revoluția cultu
rală.

In scopul dezvoltării gustu
lui tineretului pentru lectură, 
de pildă, a fost instituit cu a- 
proape trei ani în urmă con
cursul „Iubiți cartea44.

In tot acest răstimp, dato
rită muncii desfășurate de că
tre organizațiile și organele 
U.T.M., Jn colaborare cu insti
tuțiile culturale de stat și cu 
alte organizații de masă s-au 
obținut succese însemnate în 
stimularea lecturii tinerilor. 
Sute de mii de tineri din pa
tria noastră s-au înscris la 
concursul „iubiți cartea44, 
și-au făcut din cărți prieteni 
șl tovarăși apropiați. Îndem
nați de setea de cultură, ei au 
devenit cititori pasionați, lăr- 
gindu-și și îmbogățindu*și ne
contenit orizontul de cunoștin
țe. Zi de zi, numărul partici
panților la concursul „iubiți 
cartea44 a crescut. Peste 
100.000 dintre participanții la 
concurs poartă astăzi cu mîn- 
drie pe piepturile lor insigna 
„Prieten al cărții".

Totuși, dacă ținem seama 
de posibilitățile existente, tre
buie spus că nu s-a făcut încă 
tot ce se putea face in acest 
scop.

Există un mare decalaj în
tre numărul acelora care sînt 
înscriși la concurs, al cititori
lor, și numărul purtătorilor 
insignei „Prieten al cărții".

Cauzele care au determinat 
această situație sint multiple.

Înainte de toate, aceasta se 
datorează slabei munci de or
ganizare, de îndrumare si 
control desfășurată de comisii

care au lucrat adesea în mod 
birocratic. Organele U.T.M. 
se mulțumesc de asemenea de 
cele mai multe ori cu strîn- 
gerea cifrelor, iar comitetele 
sindicale, secțiile de cultură 
și învățămînt ale sfaturilor 
populare muncesc pe această 
linie sporadic, întîmplător.

O serie de comisii reg:o- 
nale, raionale, orășenești, 
comunale etc., au fost des- 
complectate vreme îndelun
gată. Unele comitete regio- 
na’e și raionale U.T.M. au 
neglijat problema reactivizării

Citiți în pag. 2-3
— Cu privire la îm
bunătățirea muncii de 
organizare și desfă
șurare a concursului

„Iubiți cartea"
— „întrecerea prie

tenilor cărții"
(Fază superioară a con
cursului „Iubiți cartea")

— Bibliografia con
cursului „Iubiți cartea"

comisiilor pentru concurs, 
n-au ținut multă vreme ședin
țe de analiză privind modul 
și stadiul tn care se află con
cursul „Iubiți cartea". Comi
tetul regional U.T.M. Bucu
rești, de pildă, timp de un an 
de zile n-a convocat comisia 
regională a concursului spre a 
lua în discuție situația aces
tuia.

O altă lipsă serioasă o 
constituie ușurința și lipsa de 
răspundere cu care s-a acor
dat in unele lecuri insigna și 
brevetul de „Prieten al cărții". 
In unele raioane din regiunea 
Oradea au fost distribuite in
signe unor concurenți insufi

Un om la manșă
♦ Atrage în chip deosebit aten

ția un pasaj din recenta con
vorbire a tovarășului Hrușciov 
cu gazetarii americani — acela 
în care se vorbește despre te
ribila responsflbilitate pe care 
și-o asumă cei care au ordonat 
patrulările avioanelor cu încăr
cătură atomică. Nu cunoaștem 
multe documente care să con
semneze atît de pregnant pri
mejdia care planează — la 
propriu — deasupra omenirii. 
Așadar războiul ar putea fi dez
lănțuit cu totul pe neașteptate 
și vinovatul ar fi, în primă in
stanță, pilotul, omul de la 
manșă, un individ a cărui su
rescitare nervoasă ar avea e- 
fecte incalculabile. Este o re
flecție care nu poate să nu cu
renteze pe fie
care locuitor al 
pămîntului.

Omul de la manșă a fost, 
desigur, selecționat dintre 
mulți alții. Aparate ingenios 
concepute i-au verificat rezis
tența fizică și coordonatele sis
temului nervos ; medicii îl 
examinează cu regularitate ; e 
posibil că, înaintea fiecărei 
curse, pilotul complectează nu 
numai foaia de zbor, ci și tesle 
care să asigure un ultim con
trol. Și cu toate acestea, guver
nele care, supuse trusturilor 
de armament, mizează Soarta a 
milenii de civilizație pe so
liditatea complexului psihic 
al unui singur ins, se an
gajează pe un drum care nu' 
prevestește nimic bun. <

Ani și ani de zile, prin toate < 
mijloacele de propagandă po- j 
sibile, ele, aceste guverne i-au j 
spus omului de la manșă : < 
„contăm pe tine ; fii gata ; vom ’ 
avea nevoie ca brațul tău să< 
apese fără șovăire ; mai cu-\ 
rînd sau mai tîrziu vei primi J 
semnalul nostru : înainte, o- ] 
biectiv, lansează ! Contăm pe j 
tine ; fii gata !**

Ziua și noaptea pilotului 
sînt tulburate de aceste avi- j 
zuri, memento, avertismente. 
Nervii stau întinși. Nu-i li- j 
niștesc discurile cu ultimele ] 
creații ale muzicii de jazz. ] 
Nu-i calmează preparatele de ( 
bar. Nu-i adorm privirile fru- 
moașelor. Viața este echilibra-\ 
tă la suprafață, asta în cel mai 4 
bun caz. în interior sună, de j 
ani și ani de zile, sună fără J 
încetare o sonerie de alarmă. 
Zbîrnîitul ei strident domină t 
totul : și vuietul orașului și j 
trompeta lui Armstrong, și l 
șoaptele iubitei, totul. „Fii ga- 
ta Dar cît timp poate su- ] 
porta acest om „să fie gata" ? j 
Greu de spus, dar, în orice j 
caz, nu la infinit. I

Zborurile deasupra pămîntu- j 
lui, de la o bază militară la l 
alta, cu o bombă atomică pe 1 
bord, întrețin în omul de la J 
manșă o stare febrilă. întrebă-1 
rile despre utilitatea sau inuri-1 
litatea transporturilor pe care j 
le execută îl copleșesc fără j 
răspuns. Urletul motoarelor îl i 
calcă pe nerv. în minte se în- j 
fige ca un cui o singură idee: 4 
toate acestea trebuie să se sfir-] 
șească odată. încordarea sel 
preface în țipăt mut, disperat, j 
,,Să fiu gata? Sînt gata! Reunii 
ați spus ? Parcă ați spus. A- J 
cum ! Gata..."

Dedesupt sînt cîmpiile largi, 
djedesupt sînt orașele pestrițe. 
Dedesupt este pămîntul, pacea, 
viața.

Proletari din toate târile, unifi-vă I

Luînd cunoștință de toate a- f 
ceste lucruri, domnul W. 
Hearst-junior și le-a notat 
în carnetul său cu mențiunea : 
„este o idee interesantă". Un 
termen foarte comod, acest 
cuvințel. „Interesant". Este un 
fel de compliment care nu te 
angajează cu nimic. Se poate 
recomanda uzitarea lui în fața 
unui tablou, la vizionarea unui 
spectacol sau la lectura unei 
cărți atunci cind autorul, pe 
care-l cunoști, vrînd să-ți afle 
sincera părere, te strînge 
ușa : spune I Bun ? Prost ?

— Interesant.
...Isteria războinică a atins 

limita. Omenirea urmărește cu 
îngrijorare zborul bombardie
relor americane încărcate cu 

9 bombe atomice
deasupra Orien- 
tului Apropiat și 
a Europei. O- 
poate avea în- 
nervii pilotului 

înainte de suirea 
a răspuns satisfă-

cient pregătiți, fapt ce a dus 
la scăderea prestigiului con
cursului, la bagatelizarea lui.

Totodată, nu rare au fost 
cazurile cind din fondul bi
bliotecilor au lipsit cărțile pre
văzute in regulamentul con
cursului, sau n-au fost repar
tizate suficiente insigne — 
lucruri care au dăunat desfă
șurării concursului.

Și slaba popularizare a 
cărții, lipsa uncr acțiuni vii, 
atractive, legate de munca cu 
cartea, au făcut ca acest con
curs să nu dea peste tot re
zultatele dorite, iar numărul 
participanților să fie relativ 
mic. Cind s-a pus accentul pe 
folosirea celor mai diverse me
tode, forme de popularizare a 
cărții, s-au obținut și rezulta
te frumoase. In regiunea Ti
mișoara, in urma unor acțiuni 
deosebite in această direcție, 
numai de la un trimestru la 
altul, numărul purtătorilor in
signei a crescut cu peste 1.303.

S-a constatat că modul în 
care a fost organizat pină a- 
cum concursul „Iubiți cartea" 
n-a corespuns intrutotul ce
rințelor și posibilităților dife
ritelor categorii de cititori. De 
aceea. Comisia centrală a luat 
o serie de măsuri menite să 
dea un nou avinf concursului.

Astfel, in locul unei singure 
liste de cărți obligatorii, cum 
era prevăzut in vechiul re
gulament al concursului, vor 
exista trei asemenea liste, 
dintre care participanțli la 
concurs trebuie să-și aleagă 
una singură. Listele sint În
tocmite ținîndu-se seama de 
nivelul de pregătire, de cultu
ra, de preocupările și specifi
cul muncii cuncurenților: 
muncitori, țărani muncitori, 
absolvenți ai școlilor medii, 
absolvenți ai facultăților etc. 
Noile măsuri luate de Co
misia centrală prevăd încă 
două liste obligatorii — pen
tru militarii Forțelor Armate 
ale R.P.R., specifice activității 
și gradului lor de cultură.

Totodată, listele cuprinzind 
■ cărțile la alegere sint com. 
plectate cu o serie de lucrări 
noi, valoroase, apărute in a- 
cest răstimp.

fn vederea stimulării conti- 
nuie a gustului pentru citit, 
a continuării sistematice a 
lecturii, precum și a ridicării 

„Scînteia tineretului"
(Continuare în pag. 4-a)
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Convorbirile oficiale
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Un aspect din timpul convorbirilor romino-yemenite

Marți după-amiăză 
ceput la Consiliul de 
convorbirile oficiale 
yemenite.

Din partea romînă ... . 
vorbiri iau parte Chivu Stoica, 
președintele Consiliului ele Mi
niștri, general de armată Emil 
Bodnăraș, Alexandru Birlă-

la con-

Din partea yemenite iau

deanu și Gherasim Popa, vice
președinți ai Consiliului de 
Miniștri, general colonel Leon- 
tîn Sălăjan, ministrul Forțelor 
Armate ale R.P.R., Ion Gh. 
Maurer, ministrul Afacerilor 
Externe, M. Florescu, ministrul 
Industriei Petrolului și Chi
miei, A. Joja, ministrul Invă- 
țămîntului și Culturii, Marcel 
Popescu, ministrul Comerțu-

parte Alteța Sa Regală Seif 
El Islam Mohammed El Bad-, 
prințul moștenitor al Yeme
nului, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul A- 
facerilor Externe si ministrul 
Apărării, Cadi Mohammed Ab
dullah Al Amri, ministru de 
stat al Yemenului, Cădi Moha-

mmed Abdu Allah Shamî, mi
nistru de stat al Yemenului și 
guvernator de Baida, dr. Has
san Ahmed Baghdadi, consi
lier, fost ministru.

Convorbirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie și 
deplină înțelegere reciprocă. 

(Agerpres)
——— * *----------

ÎN PAG. 4-a: Alte informații In legătură cu vizita dele
gației yemenite.

EROISM
menirea nu 
credere în 
chiar dacă, 
în avion, el 
cător la niște chestionare com
plicate.

Este oare de închipuit 
soarta păcii să depindă 
teama, de uitarea, de capriciul 
sau de șocul unui singur 
aflat în fața manșei ?

— Interesant, declară 
Hearșt...

Popoarele au însă 
replică : AJUNGE !

ȘTEFAN IUREȘ

FORMALISMUL
în organizarea brigăzilor
de tineret

Numeroase întreprinderi din Orașul Stalin, printre care și ma
rile întreprinderi „Ernst Thălmann“ și „Steagul Roșu44, și-au în
deplinit sarcinile de plan pe anul acesta cu mult înainte de 
termen. La aceasta și-a adus aportul și tineretul, care formează 
majoritatea muncitorilor în aproape toate fabricile și uzinele res
pective.

Brigăzile de producție ale tineretului au avut o însemnată 
contribuție la succesele dobîndite. Totuși nu peste tot brigăzile de 
tineret și posturile utemiste de control își îndeplinesc rolul lor 
în organizarea tineretului în producție.

Măsuri concrete
Despre brigăzile de producție 

ale tineretului de la uzinele de 
tractoare „Ernst Thălmann“ s-a 
vorbit deseori. Succesele obținute 
în sporirea producției de piese 
pentru tractoare și în îmbunătăți
rea calității tractoarelor romî- 
nești sînt însemnate. Mai mult 
decît în alte întreprinderi, aici se 
observă o preocupare mai mare 
fată de activitatea brigăzilor, fată 
de munca și viata sutelor de ti
neri încadrați în aceste forme ti
nerești de organizare în pro
ducție.

Comitetul U.T.M. a sezisat nu 
de mult că în rîndul unora din
tre cele 45 de brigăzi se mani
festă formalism, atît în ce pri
vește organizarea lor, cît și în 
activitatea pe care o desfășoară.

Inginerul Eugen Mantu, respon
sabilul cu producția și calificarea 
în comitet, și-a format atunci un

Prin citeva 
întreprinderi din 

Orațul Stalin

colectiv compus din 9 ingineri 
și tehnicieni care au pornit să 
studieze activitatea fiecărei bri
găzi in parte.

Au fost găsite situații diverse. 
Colectivul a constatat — de pil
dă — că brigada nr. 35 de Ia tur. 
nătorie, al cărei responsabil este 
tovarășul Ilie Gheorghe, este In
tr-adevăr brigada care s-a impus

tuturor prin realizările deosebite 
obținute 
nizarea 
membrii 
lași loc 
ceea ce
sprijinindu-se reciproc și ținînd 
periodic consfătuiri pentru ana
liza muncii. Brigada a fost dată 
drept exemplu.

Altă situație a avut brigada 
condusă de tov. Traian Cojocaru 
de la forje, brigadă ce deservește 
ciocanul de 3.000 kg. Ea obținuse 
într-adevăr unele succese în pro
ducție, ceea ce a dus la creșterea 
prestigiului ei, dar membrii nu 
puteau colabora bine între dînșii. 
De aceea colectivul format de 
comitetul U.T.M. împreună cu ti
nerii de aici au ajuns la conclu
zia că totuși e mai nimerit ca 
brigada să se împartă în trei bri
găzi pe schimburi, asigurîndu-se 
astfel o legătură normală a mem
brilor lor.

Că verificarea pe teren a mo
dului în care funcționau brigăzile 
era necesară, ne este dovedit și 
de o a treia situație găsită : 
aceea a șapte brigăzi ce figurau 
doar cu numele și care au trebuit 
pentru moment scoase din evi-

în producție. Aici orga- 
era bine făcută, toți 
brigăzii lucrînd în ace- 
și în același timp — 
permitea într-ajutorarea,

GH. ANGELESCU

ȘI MODESTIE
Era o zi senină din toamna a- 

ceasta. Ostenită de zbuciumul ce
lor cîteva zile de furtună, marea 
strălucea acum calmă în bătaia 
soarelui. La dana 18, „Poarta Al
bă" se legăna galeșă, înhămată la 
babale cu otgoane groase. In to
tală discordanță cu calmul mării, 
pe navă, dtmnea o agitație febri
lă. Vasile Buiuca, comandantul na
vei, un om trecut de mult de anii 
tinereții, făcea pe hartă ultimele 
retușuri drumului ce-1 avea de 
străbătut nava : Constanța - Su- 
lina. Pe această curbă de aproape 
80 de mile „Poarta Albă" avea de 
remorcat o dragă uriașă de tip 
N.Z. 12, o macara plutitoare și o 
șalupă marină. Era o sarcină din 
cele mai dificile. Draga și ma
caraua, construcții plutitoare pen
tru apă liniștită de lac sau de ba
zin, nu suportau în mare nici cea 
mai mică hulă. Direcția căilor na
vigabile indicase de altfel în ve
derea transportării, demontarea 
dragii și a macaralei. Treaba acea
sta însemna însă timp : zile și 
chiar săptămîni. Pe deasupra 
250.000 lei cheltuiri. Echipajul va
sului „Poarta Albă" își luase difi
cila sarcină de a le transporta în
tregi.

Comandantul urcă în cabina de 
comandă, aruncă o privire fugară 
timonierului atent în post și, a- 
plecîndu-se spre pîlnia port-voce, 
strigă puternic :

— Telegrafist 1 Starea vremii, 
ascult!

Și apleeîndu-și urechea la 
pîlnie comandantul notă în același 
timp în jurnalul de bord: „Orele 
16. Starea timpului bună. Mare li
niștită, cer deschis". In vreme ce 
cu dreapta mai scria încă, mîna 
stingă apucă inelul sirenei. Co
menzile prinseră a se succede 
repeziciune.

— Echipaj la posturi I 
Telegraful zbîrnîi înscriind 

cadran tura de rigoare și încre
meni apoi în dreptul inscripției: 
„Mașina ușor înainte". Telegrafi
cul transmitea radiograma. „Ora 
16. „Poarta Albă" ridicat ancora. 
Destinația Sulina".

La scurte intervale telegraful 
mai țăcăni de cîteva ori. „Jumă
tate viteză înainte", iar cînd de
pășiră farul de la intrarea în port 
și după ce se luă distanța normală 
2-------------- - acul telecrafului în-

multă vreme la in- 
toată viteza înain- 
era liniște. Veghea

începu să prindă orizontul și odată 
cu ea marea prinse a se ondula. 
Secundul prezentă comandantului 
starea vremii și situația navei, 
consemnîndu-le totodată în jur
nalul de bord. „Orele 20. Traver
săm capul Midia. Vînt de nord- 
est — se întețește. „Forța 3—4".

...Valurile prind să se înalțe. O 
jumătate de metru, un metrir, doi, 
doi și jumătate. Situația convoiu-
JlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilIllllllilIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIN

Cum au salvat trei tineri candi
dați de partid un avut de zece 

milioane lei

pe dragă. Toți veghează cu încor
dare la posturi.

...La orizont de cîteva clipe o 
geană de lumină se luptă cu întu
nericul făcîndu-și loc pe întinsul 
mării. E 4 dimineața. Deodată un 
sunet prelung de alarmă. Otgoa
nele dintre dragă și macara au ce
dat presiunii valurilor. S-au rupt. 
Telegraful țăcăne. „Stop mașini
le !“ Comandantul rămîne o clipă

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN
lui începe să fie periclitată. Dra
ga și macaraua prind să tangheze 
și să ruleze greu, ambareînd prin 
prova și borduri pachete de apă. 
O singură cută pe frunte marcă 
îngrijorarea comandantului. El ac
ționează însă calm, extrem de 
calm. Se iau măsuri de precau
ție. Se dublează marinarii din ve
ghe. se reduce ceva din viteză, 
întunericul nopții cuprinde totul 
în jur. Cerul continuă să se îm
brace de nori. Convoiul îsi ur
mează drumul. La intervale re
gulate comandantul iese pe cover
tă și primește semnalul veghei de

pe gînduri. Nava pornește înainte 
și printr-un viraj încearcă să se 
apropie de macara și șalupă care 
acum sînt pradă valurilor, gata- 
gata să se răstoarne și să fie în
ghițite de apă. Presiunea vîntului 
și a valurilor e însă puternică. 
Nava nu se poate apropia de ma
cara. S-ar izbi una de alta și s-ar 
sfărîma. Pe deasupra mai apa
re un nou pericol : sînt în zo
na cârmacilor pescărești. Orice de
viație pe direcția vîntului se sol-

I. ȘERBU

(Continuare în pag. lll-a)

CU

pe

de remorcare, 
țepeni pentru 
scriptia : „Cu 
te". Pe navă 
din spatele coșului privea liniștit 
convoiul, parcă înciudat că nu are 
nimic de raportat. Geana înserării

fcoooooocooKaoooooooeoaeooooaeoeooaoeoaeaj 

Ia SOSIT 1958I 
8 «8 X
8 Colectivele minelor șl pre- 8 
X parafiilor de cărbune ale corn-| 
8 binatului carbonifer Valea x 
8 Jiului au îndeplinit marți di- 8 
g mineața planul anual la pro- \ 
8 ducția marfă și producția glo- x 
8 bală. 8
8 Antrenați în întrecerea so-1 
8 ciallstă și stimulați de avan- g 
8 tajele create de sistemul im- 8 
2 bunătățit de salarizare, mine- | 
8 fii din cele 6 mine ale combi- x 
8 natului au extras peste plan, 8 
X în perioada 1 ianuarie — 10 8 
8 decembrie, circa 50.000 tone | 
8 cărbune brut. La preparații au 3 
g fost create noi sortimente de 8 
8 cărbune spălat. Folosind mai 
| rațional materialele șl mijloa- x 
g cele tehnice, colectivele ex- 8 
8 ploatărilor carbonifere au rea* | 
| lizat în timp de 10 luni, eco- x 
X nomii în valoare de peste 8 
8 21.000.000 lei.

★
x Teleimprimatorul bate de cî-| 
g tevq minute. O veste burtă. % 
? Pină acum 93 de întreprinderi % 
l din Departamentul Industriei^ 
g Ușoare și-au îndeplinit înainte 8 
8 de vreme sarcinile de plan pe 8 
| acest an. >
g Printre acestea se află „So-8 
8 lidar itatea"-Oradea, „13 De- 8
$ cembrie"-Sibiu, „L C, Frimu"-% , 
g Craiova , „Gheorghe Dozsa"- 8 
8 din Sf. Gheorghe, „7 Noiem-8 
| brie" și „Tricotajul Roșu" din | 
g București, 
fcooMMOooow-HiiimiJiriKT-ur-rrrl

Luna Culturii

1

Manifestări în cadrul
Saptdmînii muzicii

Tn cea de-a patra zl ă Săptă- • 
mînii muzicH, numeroase colective 
artistice din Capitală și din țară 
au interpretat la un înalt nivel ar. 
tistic creații valoroase din muzica 
romînească.

Filarmonica de Stat ,,Banatul* 
din Timișoara a prezentat în sală 
Ateneului R.P.R. un concert simfo. 
nic.

In sala Dalles, cvartetul Radio 
a oferit ascultătorilor un concert 
de muzică de cameră.

In cadrul manifestărilor organi
zate cu prilejul Lunii Culturii de 
Casa de cultură a studenților „Gri- 
gore Preoteasa*1 din Capitală, marți 
seara asistentul universitar Liviu 
Brumariu, de la Conservatorul „Ci. | 
prian Porumbescu" a vorbit despre 
„Tezaurul folclorului romînesc’**.

Ansamblul de ctntece și jocuri al 
Ciasei de cultură a studenților 
„Grigore Preoteasa“ a prezentat 
un frumos program artistic. |

S-a terminat escavarea 
în tunelul

hidrocentralei ' 
de la BICAZ

BACAU (prin telefon). ;
In întîmpinarea aniversării i 

a 10 ani de la proclamarea re- i 
pubficii noastre, constructorii j 1 
hidrocentralei de la Bicaz au • 
Înscris recent un nou succes. . '
Minerii au încheiat operațiile . 
de escavațîe a tunelului de • 
aducțiune. ;

In prezent lucrările continuă i i 
cu betonarea ultimelor inele, i 
Din cele citeva sute de inele i 
ale tunelului, au mai rămas • 
de betonat 15 — ce vor fi ter- i 
minate pină la sfîrșitul anu- ; 
lui. •

Printre cele mai bune bri- • 
gări care s-au distins în între- i 
cerea socialistă organizată in ; 
întîmpinarea zilei republicii, • 
se numără cele conduse de • 
Pavel Oțet, Petre Crișan și i 
alții. ;

Teatrul Maghiar 
de Sfat din Timișoara

Consiliul de Miniștri al R. P. 
Romine a hotărit ca secția maghia
ră a Teatrului de Stat din Timi
șoara să devină instituție indepen
dentă — Teatrul Maghiar de Stat 
din Timișoara.

Numărul teatrelor maghiare de 
stat din țara noastră a ajuns ast
fel la 5. In afară de acestea în 
R. P. Romînă își mai desfășoară 
activitatea Opera Maghiară din 
Cluj și secția maghiara a Teatrului 
de Stat din Oradea.

Rugbiștii noștri 
învingători la Bruxelles
Echipa de rugbî a R.P. Romîne 

a întîlnit marți seara la Bru
xelles o selecționată internațio
nală alcătuită din jucători bel
gieni, francezi și englezi. Rug
biștii romîni, în formă excelentă, 
au dominat categoric partida, 
cîștigînd cu scorul de 36—5 
(16—0).

•’.1
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Cu privire la imbuiMtâflrca muncii 
de organizare $1 dcslâțnrare 

a concursului „lublfl cartea*
Organizarea concursului permanent pentru citirea literaturii de 

către tineret „Iubiți cartea*, a stîmit un viu interes în rîndurile 
oamenilor muncii și în special ale tineretului. Ca urmare a activi
tății desfășurate în perioada ce s-a scurs de la începutul concursului 
și pînă în prezent, în numeroase întreprinderi, instituții și la sate 
a sporit interesul pentru literatură, au fost atrași noi cititori în cadrul 
bibliotecilor de toate categoriile. Peste o sută de mii de participant! 
la acest concurs sînt astăzi purtători ai insignei „Prieten al cărții".

în scopul unei mai bune desfășurări a concursului „Iubiți cartea", 
Comisia Centrală a concursului a stabilit următoarele măsuri:

1. In locul unei singure liste de cărți obligatorii, vor fi 3 asemenea 
liste, dintre care participanții la concurs trebuie să-și aleagă una 
singură.

2. Pentru militarii din rîndurile forțelor armate ale R.P.R. se întoc
mesc 2 liste cu cărți obligatorii specifice activității și pregătirii lor.

3. S-au complectat cele 6 grupe de cărți la alegere cu noi titluri. 
Pentru îmbogățirea permanentă a bibliografiei concursului Comisia 
Centrală dă dreptul comisiilor regionale, raionale și orășenești, să 
complecteze cu noi titluri grupele de cărți la alegere.

Comisiile locale se vor îngriji ca în bibliotecile din unități să se 
găsească noile cărți apărute, iar organizațiile U.T.M., personalul de 
deservire a bibliotecilor, membrii comisiilor concursului din unități 
să aducă în mod permanent la cunoștința cititorilor ultimele noutăți 
literare.

4. Se organizează o fază superioară a concursului „Iubiți cartea" 
la care pot participa toți acei care au obținut dreptul de a purta 
insigna „Prieten al cărții" avînd ca scop de a-i stimula pe aceștia 
să continue lectura și munca cu cartea.

Această fază noua a concursului „Iubiți cartea" se va numi „între
cerea prietenilor cărții" și se va desfășura anual în mai multe etape 
succesive. „întrecerea prietenilor cărții" se va organiza pentru prima 
dată începînd din luna decembrie 1957, „Luna culturii", în cinstea 
celei de-a 10-a aniversări a Republicii Populare Romîne.

5. Reeditarea regulamentului și a listelor bibliografice ale con
cursului „Iubiți cartea" într-o broșură specială.

6. Complectarea Comisiei Centrale a concursului „Iubiți cartea"

„întrecerea prietenilor cărții*
(fază superioară a concursului „Iubiți cartea1 2 3 4 5 6 7')

1. LENIN V. I. Sarcinile uniunilor tineretului. Ediția 8-a. 
București. Editura tineretului 1955 42 p.

2. CARAGIALE I. L. Momente și schițe, vol 1 și 2. București, 
E.S.P.L.A., 1956. Vol. I. 308 p.. voi. 2, 300 p. (Biblioteca pentru 
toti).

3. CREANGA ION. Amintiri din copilărie. Povestiri și po
vești. București, E.S P.L.A., 1956 398 p. cu ilustr.

4. EMINESCU MIHAIL Poezii. București. E S P.L.A., 1956 
288 p. (Biblioteca pentru toti)

5. SADOVEANU MIHAIL. Neamul Șoimăreștilor. Ediția 2-a, 
București, Editura tineretului. 1955, 262 p. (Biblioteca pentru 
toți).

6. GORKI MAXIM. Mama. București, Cartea rusă, 1955. 419 p. 
+ 21 f. ilustr.

7. OSTROVSKI NICOLAI. Așa s-a călit oțelul. București, 
Editura tineretului, 1955. 384 p. + 1 f. portr.

Pentru a stimula purtătorii insignei „Prieten al cărții" să continue 
în mod sistematic lectura și să devină promotorii lărgirii concursului 
„Iubiți cartea", antrenînd noi participanți la concurs, în fiecare an 
va avea loc în întreaga țară o fază nouă a concursului „Iubiți car
tea" la care pot să ia parte toți cei care au obținut dreptul de a 
purta insigna de „Prieten al cărții" în urma discuțiilor finale.

Această fază nouă a concursului „Iubiți cartea" se va numi „în
trecerea prietenilor cărții“ și se va desfășura în mai multe etape suc
cesive.

„întrecerea prietenilor cărții" se va organiza pentru prima dată 
începînd din luna decembrie 1957, în cinstea celei de a 10-a ani
versări a Republicii Populare Romîne. avînd următoarele etape :

Etapa I : (comune, grupe de comune, întreprinderi, instituții, 
școli și facultăți). — decembrie 1957 — martie 1958

Etapa II-a : (raională, orășenească) — aprilie 1958 — mai 1958.
Etapa IlI-a : (regională) — iunie 1958.
Etapa IV-a : (finală pe țară) — august 1958 — în cinstea zilei de 

23 August.
Etapa I a „întrecerii prietenilor cărții" va fi organizată de către 

comisiile de concurs din întreprinderi, instituții, comune, școli, fa
cultăți cu sprijinul comisiilor raionale și orășenești de concurs. Ea se 
va desfășura în felul următor :

La sate, cei care au obținut dreptul de a purta insigna „Prieten al 
cărții" dintr-o comună sau din mai multe comune vor fi grupați la 
un centru. Comisia de organizare a concursului „Iubiți cartea" exis
tentă în comuna unde se vU organiza „întrecerea prietenilor cărții", 
va fi lărgită cu președinții comisiilor de organizare a concursului 
„Iubiți cartea" din comunele din care vin tinerii la întrecere.

La orașe, în funcție de numărul „Prietenilor cărții" comisiile locale, 
pot hotărî desfășurarea primei etape a întrecerii pe o întreprindere, 
pe secții în aceeași întreprindere, ne grupe de întreprinderi, insti
tuții» școli, clase, facultăți, ani etc.

In cadrul acestei etape, concurenții vor povesti în scris conținutul 
unei cărți pe care și-au ales-o din bibliografia concursului „Iubiți 
cartea". Primii 5 concurenți ale căror povestiri s au dovedit a fi cele 
mai bune vor fi selecționați pentru etapa raională, orășenească. Tn 
intervalul de timp pînă la începerea etapei a II a, concurenții selec
ționați vor prezenta povestirea în fața tinerilor din organizația res
pectivă sau din altele, organizîndu se discuții pe marginea ei.

Etapa II-a a întrecerii se va desfășura 1a reședințele de raion și 
va cuprinde pe toți concurenții clasați pe primele 5 locuri în etapa 
anterioară. Concurenții vor participa la un concurs ghicitoare literar 
în cadrul căruia vor răspunde în scris la un chestionar cuprinzînd în
trebări din bibliografia concursului „Iubiți cartea" Acest chestionar 
va fi întocmit de Comisia Centrală și trimis comisiilor regionale spre 
difuzare. Se vor întocmi 4 chestionare (cîte un chestionar pentru 
fiecare din cele 4 grupe în care vor fi încadrați concurenții și anu
me : grupa l-a concurenții care au 4 clase elemenUre. grupa II-a 
cei cu 7 clase elementare, grupa III a cei cu școală medie, grupa 
IV-a cei cu studii superioare) Fiecare chestionar va cuprinde 13 
întrebări. Comisiile vor stabili de asemenea 2 întrebări în afară 
dc cele stabilite de Comisia Centrală, astfel îneît concurenții să 
aibă de răspuns la 15 întrebări.

Comisiile de organizare vor aprecia răspunsurile ținînd cont în 
mod obligatoriu de studiile pe care le are fiecare concurent. Primii 
2—3 concurenți din fiecare grupă vor fi selecționați pentru etapa 

Bibliografia concursului „Iubiți cartea"
Cărți obligatorii

cu un număr de scriitori, poeți, dramaturgi etc. Astfel Comisia Cen
trală a concursului se compune din următorii tovarăși:

1. Beniuc Mihai — prim secretar al Uniunii Scriitorilor din R.P.R.
2. Prisnea Constantin —adjunct al ministrului înv. și Culturii.
3. Pascu Nicolae — secretar al C. C. S.
4. Petre Gheorghe — secretar al C.C. al U.T.M.
5. Bățău Petre — membru în Comitetul Executiv al U.A.S.R.
6. Colonel Gubrei Trofim — din M.F.A.
7. Banuș Maria — poetă.
8. Camilar Eusebiu — scriitor.
9. Corbea Dumitru — scriitor.

10. Davidoglu Mihail — dramaturg.
11. Dragomir Mihu — poet.
12. Dumitru Mircea — scriitor.
13. Frunză Eugen — poet.
14. Gheorghiu Mihnea — scriitor.
15. Jianu Nicolae scriitor.
16. Maytenyi Erik — poet.
17. Șahighian Alexandru — dramaturg.
18. Theodorescu Cicerone — poet.
19. Tăutu Nicolae — poet.
20. Vintilă Petru — scriitor.
Pentru continua îmbunătățire a concursului „Iubiți cartea" Comisia 

Centrală cere comisiilor regionale, raionale, orășenești și din unități, 
tuturor activiștilor pe tărîmul muncii cu cartea, să treacă neîntîrziat 
la aplicarea prevederilor de față, la popularizarea lor, la intensifica
rea muncii de atragere a noi tineri in concursul „Iubiți cartea" și 
în „întrecerea prietenilor cărții".

Comisia Centrală a Concursului 
pentru citirea literatur i 

de către tineret .Iubiți cartea1*

Ill-a regională. Comisiile raionale de concurs vor pregăti pentru 
această etapă o discuție literară gen „Drumeții veseli" — cu o durată 
de 1—P/a oră — neîncadrată în concurs.

Etapa Ill-a a întrecerii se va desfășura la centrele de regiune, la 
care vor fi invitați să participe primii 2-—3 concurenți din fiecare 
grupă clasați la etapa II-a raională. Concurenții vor trebui să dez
volte în scris una din cele 4 teme pe care le va comunica comisia 
regională. Comisia Centrală va întocmi în acest scop o listă cuprin
zînd 4 teme (cîte una pentru fiecare din cele 4 grupe de concurenți). 
Pentru etapa finală vor fi selecționați primii 2—3 concurenți din 
fiecare grupă.

Concurenții promovați pentru etapa finală vor primi de la Comi
sia Centrală 4 liste cu cărți și 4 liste cu teme din cărțile respective 

în vederea pregătirii lor pentru această etapă (cîte o listă obligato
rie pentru fiecare din cele 4 grupe de concurenți). Comisiile regio
nale vor trimite Comisiei Centrale lista nominală a concurenților 
selecționați pentru etapa finală.

Etapa IV-a a întrecerii se va desfășura la București și va dura 3 
zile. Vor fi convocați să ia parte primii 2—3 concurenți din fiecare 
grupă stabilită la etapa regională Comisia Centrală în colaborare cu 
radiodifuziunea va organiza cu concurenții un concurs „Cine știe cîș- 
tigă". In cadrul acestui concurs un juriu examinator desemnat de 
Comisia Centrală va pune întrebări fiecărui concurent în legătură cu 
tema, personaje, texte etc. din cărțile cuprinse în lista cu cărți sta
bilită pentru fiecare grupă. Juriul examinator va aprecia și stabili 
premiile în funcHe de numărul răspunsurilor, exactitatea lor, cali
tatea expunerii etc.

Premiile ce se vor acorda vor consta din :
— excursii în țară și străinătate,
— televizor ;
— aparate de radio;
— biciclete ;
— echipament turistic;
— ceasuri.
— truse (stilou, creion);
— serviete de piele ;
— cărți cu autografe ale scriitorilor noștri:
— abonamente la publicații pe timp de un an;
Comisiile de concurs vor trebui să anunțe participanților la între

cere prin corespondență, presă, sau alte mijloace rezultatele în ter
men de cel mult zece zile după terminarea fiecărei etape.

Convocarea concurenților pentru etapele „întrecerii prietenilor 
cărții" se va face într una din zilele nelucrătoare, iar după efectuarea 
probelor respective, comisiile vor asigura organizarea unor mani
festări cultural artistice educative ca: spectacole, întîlniri cu scrii
torii, excursii etc.

Pentru tinerii aparținînd naționalităților conlocuitoare se organi
zează faza superioară a concursului în limba maternă, iar cei care 
doresc să participe la întrecere în limba romîna au această posi
bilitate.

Comisiile de concurs pot oferi la fiecare etapă după posibilitățile 
locale premii și recompense concurenților care au prezentat cele mai 
bune lucrări.

Comisia .Centrală recomandă comisiilor regionale, raionale și din 
unități să treacă de îndată la organizarea și popularizarea prin toate 
mijloacele de agitație a „întrecerii prietenilor cărții".

8. ARGHEZI TUDOR. 1907 Peisaje Bueurești, Editura tinere
tului. 1955, 107 p. + 1. f. portr

9. Poeme maghiare. București. Editura tineretului, 1956. 212 p. 
(Biblioteca școlarului).

Lista B.
1 LENIN V. I. Sarcinile uniunilor tineretului. Ediția 8-a, 

București Editura tineretului. 1955. 4'2 p.
2 COȘBUC GEORGE. Poezii. Vol. I. București. E.S.P.L.A, 

1953 348 p.
3 SADOVEANU MIHAIL. Mitrea Cocor. București. E.S.P L.A.,

1955. 174 p. + 15 f. ilustr. + 1 f. portr.
4. SOLOHOV MIHAIL. Pămint desțelenit. Ediția 5 a revăzută. 

București, Cartea rusă. 1952, 303 p.
5. STANCU ZA HAR IA. Desculț. Ediția 5-a. București, 

E.S.P.L.A, 1955, 292 p. + 1 f. portr. (Biblioteca pentru toii).
6. CREANGA ION. Amintiri din copilărie. Povestiri șl povești. 

București, E.S.P.L.A, 1956. 398 p. + ilustr.
7. SUTO ANDRAS. Pornesc oamenii. București, E.S.P.L.A., 

1953, 144 p.

List a C.
1. LENIN V. I. Despre tineret. Buourești, E.S.P.L.A., 1956, 

392 p
2. DREISER THEODOR. O tragedie americană. 2 voi. Bucu

rești, E.S.P.L.A., 1954, vol. 1, 674 p„ voi. 2, 429 p.
3. TOLSTOI LEV. Război și pace. In opere în 14 voi. Ediția 

3-a revăzută. Voi. 4—7. București, Cartea rusă, voi. 4, 1954, 
248 p. + 1 portr. + 9 f. ilustr., voi, 5. 1954, 296 p. + 11 f. ilustr.; 
voi. 6.1955, 319 p. + 3 f. ilustr.; voi. 7. 1955. 295 p. + 2 f. ilustr.

4. EMINESCU MIHAIL. Poezii. București. E.S.P.L.A.. 1955, 
258 p.

5. SADOVEANU MIHAIL. Nicoară Potcoavă. Ediția 2-a. 
București, Editura tineretului, 1955, 436 p.

Cărți la
I. Literatura clasica romtnă

1. ALECSANDRI V. Poezii alese. București, E.S.P.L.A., 1952. 
244 p. + 1 f. portr. (Biblioteca pentru toti).

2 ALEXANDRESCU GR. Poezii. București, E.S.P.L.A., 1956,
256 p. (Biblioteca pentru toti).

3. BALCESCU N. Scrieri alese. București, E.S.P.L.A., 1955, 
263 p. + 1 f. portr. (Biblioteca pentru toți)

4. BUDA1-DELEANU I. Țiganiada. 2 voi. București, E.S.P.L.A., 
1956, vol. I, 308 p.,-vol. 2, 304 p. (Biblioteca pentru toți).

5. CARAGIALE 1. L. O scrisoare pierdută. București, 
E.S.P.L.A., 1955. 152 p. (Biblioteca pentru toți).

6. COȘBUC G. Poezii. Vol. I. București, E.S.P.L.A, 1953, 
348 p.

7. DELAVRANCEA BARBU ST. Nuvele și povestiri. Voi. 2. 
București. u.S.P.L.A., 1956, 282 p. (Biblioteca pentru toti).

8. Din literatura antimonarhică. E.S.P.L.A., 1950, 192 p. (Bi
blioteca pen.ru toți).

9. FILIMUN NICOLAE. Ciocoii vechi și noi. București. 
E S.P.L.A., 1956, 336 p. + 1 f. portr.

10. GIRLEANU EMIL. Opere alese. București, E.S.P.L.A., 1955, 
308 p. (Biblioteca pentru toți).

11. HOGAȘ CALISTRAT. Opere. București, E.S.P.L.A.. 1956, 
452 p cu portr. + 7 ilustr. (Clasicii romini).

12. MACEDONSKI AL. Poezii. București, E.S.P.L.A., 1955, 212 
p. + 1 f. portr. (Biblioteca pentru toți).

13. MILESCU N. Jurnal de călătorie in China. București, 
E.S.P.L.A., 1956, 459 p. (Clasicii romini).

14. NECULUȚA D. TH. Spre țărmul dreptății. București, 
E.S.P.L.A., 1956, 196 p. (Clasicii romini).

15 ODOBESCU A. I. Opere. Voi. 2. București. E.S.P.L.A., 
1956, 298 p. (Clasicii romini).

16. PANN A. Povestea vorbei. Ediția 2-a. București. Editura 
tineretului, 1955. 76 p.

17. Poeții Contemporanului. Antologie. București, E.S.P.L.A.,
1956, 333 p. cu portr. (Biblioteca pentru toți).

18. REBREANU LIV1U, Ion. București, E.S.P.L.A., 1955, 502 p.
19. REBREANU LIV1U. Nuvele. București, Editura tineretului,

1957. 335 p.
20. SADOVEANU MIHAIL. Baltagul. In opere voi. 10. Bucu

rești, E.S.P.L A., 1957, 680 p. + 1 f. portr.
21. SADOVEANU MIHAIL. Neamul Șoimăreștilor. Ediția 2-a. 

București. Editura tineretului, 1955. 262 p. (Biblioteca țăranului 
muncitor).

22. SADOVEANU MIHAIL. Nicoară Potcoavă. Ediția 2-a. 
București, Editura tineretului, 1955. 436 p.

23. SAHIA ALEXANDRU. Nuvele. Ediția 2-a. București, 
E.S P.L.A., 1953. 167 p. (Biblioteca pentru toți).

24. SLAVICI ION. Opere. Vol. 1. București, E.S.P.L.A., 1952, 
400 p (Clasicii romini).

25 TOPIRCEANU G. Opere. Vol. 1. Poezii. București, 
E.S.P.L.A., 1955. 383 p. + 1 f. portr. (Biblioteca pentru toți).

26. VLAHUȚA ALEXANDRU. Rominia pitorească. Ediția 2 a. 
București Editura tineretului, 1956. 109 p (Biblioteca școlarului).

27. ZAMFIRESCU DUIL1U. Viața la țară și Tănase Scatiu. 
București. E.S.P.L.A., 1956, 327 p. + 1 f. portr. (Biblioteca pen
tru toți).

II. Literatura contemporană 
din R. P. R.

1. AGIRBICEANU ION. Arhanghelii. E.S.P.L.A., București
1956. 552 p.

2. ASZTALOS ISTVAN. Pe drumuri. București, E.S.P.L.A.,
1955, 267 p.

3. ARGHEZI TUDOR. 1907. Peisaje. București. Editura tine
retului. 1955, 112 p. cu portr.

4. ARGHEZI TUDOR. Pagini din trecut. E.S.P.L.A., Bucu
rești. 1955. 480 p.

5. BANUȘ MARIA. Se arată lumea. București, E.S.P.L.A.,
1956. 190 p-

6. BARANGA AUREL. Mielul turbat. București. C.C.S., 1954, 
129 p.

7. BENIUC MIHA1 Versuri alese. 2 voi. București. E.S.P L.A.,
1955. vol. 1, 263 p. + 1 f. portr., voi. 2. 352 p. + 1 f. portr.

8 BOGZA GEO. Scrieri in proză. Vol I. București. E.S.P.L.A., 
195(1 372 p.

9 BOTEZ DEMOSTENE. Versuri alese. București, E.S.P.L.A., 
1955 210 p.

10 BOUREANU RADU. Versuri alese. București, E.S.P.L.A., 
1954, 229 p.

11 BRESLAȘU MARCEL, In tirg la Iași, 1917. București, Edi
tura tineretului. 1955, 64 p. + 3 f. ilustr.

12. CAMILAR EUSEBIU. Negura. 2 voi. București, Editura de 
stat. Vol. 1. 1949. 452 p.. voi 2 1950, 570 p.

13 CASS1AN NINA. Versuri alese. E.S.P.L.A.. 1955. 294 p.
14. CAZIMIR OTIL1A. Întuneric. București. Editura tineretului,

1956. 122 p
15. CALINESCU GEORGE. Enigma Otiliei. București, E.S.P.L.A., 

1956.
16. CHIR1ȚESCU ALEXANDRU. Teatru. București, E.S.P.L.A., 

1956. 419 p
17. CORBEA DUMITRU. Așa am învățat carte. București, Edi

tura tineretului, 1955, 187 p.
18. DAN PAVEL. Scrieri alese. București, E.S.P.L.A., 1956, 

429 p.

6. BENIUC MIHAI. Poezii. București, E.S.P.L.A., 1956. 358 p. 
(Biblioteca pentru toți).

7. SOLOHOV MIHAiL. Pe Donul liniștit. Ediția 3-a. 2 voi. 
București, Cartea rusă, 1953. Vol. 1. 784 p.; voi. 2. 880 pag.

8. NAGT ISTVAN. La cea mai inaltă tensiune. București, 
E.S.P.L.A., 1952, 452 p.

9. PREDA MARIN. Moromeții. București. E.S.P.L.A., 1955, 
510 p. + ilustr.

10. POPOVIC1 TITUS. Străinul. Vol. I. București, Editura ti
neretului. 1955. 579 p. + 11 1. ilustr.

alegere
19 DAVIDOGLU MIHAI. Horia. Dramă to 4 acte. București, 

E.S.P.L.A., 1956. 143 p.
20. DEMETRIUS LUCIA. Cei de miine. (Atențiune, copii). 

Piesă In 3 acte. București, E.S.P L.A., 1956. 129 p.
21. DEȘLIU DAN. Lazăr de la Rusca. București, E.S.P.L.A.,

1955, 34 p.
22. DRAGOMIR MIHU. Versuri alese. București, E.S P.L.A.,

1956. 429 p.
23. DUM1TRIU PETRU. Pasărea furtunii. București. Editura 

tinerelului. i955. 406 p.
24 DUMITRIU PtTRU, Bijuterii de familie. București. 

E.S.P L.A.. 1953. 214 p.
25. FRUNZA EUGEN. Versuri. București, Editura tineretului,

1956, 158 p.
26. FULGA LAURENȚIU. Eroica. București. Editura tinere

tului, 1956 750 p.
27 GALACflON GALA. Oameni șl ginduri din veacul meu. 

București E S.P.L A. 1955, 328 p.
28. GHEORGHIU MIHNEA. Intimplări din Marea Răscoală. 

Poem. București. E.S.P.L.A. 1953, 77 p.
29 GALAN V. EM. Bărăgan. Vol. 1, București, E.S.P.L.A.,

1954, 405 p.
30 HORVATH ISTVAN. Brazdă peste haturi. Ediția 2-a. Bucu

rești, E.S.P.L.A., 1954, 381 p.
31. HORVATH IMRE. Versuri alese. București, E.S.P.L.A.,

1955. 111 p.
32. JEBELEANU EUGEN. Bălcescu. Poem. București, E.S.P.L.A,

1955. 176 p.
33. JIANU NICOLAE. Izvorul roșu. Vol. 1. București. E.S.P.L.A, 

1955, 571 p.
34 LOVINESCU HORIA. Citadela sfărimată Dramă in 3 

icte. București. E.S.P.L.A, 1953. 108 p.
35. LUCA REMUS. Ana Nucului. București, Editura tineretu

lui, 1957 260 p. (Biblioteca țăranului muncitor).
36. MUNTEANU FRANC1SC. In orașul de pe Mureș. București, 

Editura tineretului. 1955 408 p.
37. NAOY ISTVAN. Oaspeții lui Rez Mihaly. București, Editura 

tineretului, 1956. 320 p.
38. NICUȚA TANASE. M-am făcut băiat mare. București. 

E.S.P.L.A, 1956. 156 p. („Luceafărul").
39. PARASCHIVESCU M1RON RADU. Sanda. București, 

E.S.P.L.A, 1953. 154 p.
40. PAS ION. Zilele vieții tale. 2 voi. București, E.S.P.L.A, 

vol. 1. 1955. 370 p.; voi. 2, 1955. 416 p.
41. PETRESCU CAMIL. Un om intre oameni. 2 voi. Bucu

rești. Editura tineretului, Vol. 1, 1953, 695 p.. voi 2. 1955. 772 p.
42. PORUMBACU VERONICA. Generația mea. București, 

E.S.P.L.A., 1955. 177 p.
43. PETRESCU CEZAR. Apostol. București, E.S.P.L.A.. 1955. 

423 p.
44. PETRESCU CEZAR. întunecare. Ediția a 10-a. București. 

E.S.P.L.A.. 1955, 634 p.
45 POPOVICI TITUS. Străinul. Vol. I. București, Editura ti

neretului, 1955. 579 p. + II f. ilustr.
46. PREDA MARIN. Desfășurarea. Ediția a 2-a. București, 

E.S.P.L.A, 1954, 228 p.
47 PREDA MARIN. Moromeții. București, E.S.P.L.A., 1955, 

510 p. cu ilustr
48. SADOVEANU ION MARIN. Sfirșit de veac in București. 

București, E.S.P.L.A., 1955. 457 p.
49. STANCU ZAHARIA. Desculț. Ediția 5-a. București, 

E.S.P.L.A., 1955 292 p + 1 1. .portr. (Biblioteca pentru toți).
50. STANCU ZAHARIA. Dulăii. Ediția 3-a. București, E.S.P.L.A,

1955, 351 p. (Biblioteca pentru toți).
51 SZABO G*YULA. Neamul Gondoșilor. București, E.S.P.L.A,

1957, 406 p.
52 SUTO ANDRAS. A șaptea bucurie. București, E.S.P.L.A,

1954, 264 p.
53. THEODORESCU CICERONE. Un cintec din ulița noa’stră. 

București, E.S.P.L.A., 1953, 258 p.
54. THEODORESCU CICERONE. Făurari de frumusețe Bucu

rești. Ediiura tineretului, 1956 257 p
55. TOMA ALEXANDRU. Cintul vieții. Versuri alese. Ediția 

3-a. București. E.S.P.L.A. 1954 533 p.
56 TUDORAN RADU. Toate pinzele sus. Ediția II a revăzută 

și adăugită București. Editura tinerelului, 1957. 871 p. + 1 portr.
57. VAIDA A. G. Clocote. Ediția 2-a. București. E.S.P.L.A,

1956. 662 p.

III. Literatura 
clasică universală

f
1. ADT ENDRE. Poeme. București, E.S.P.L.A, 1955 226 p. + 

1 f. portr.
2. ALEHEM SALOM. Opere alese. București E.S.P.L.A., 1955, 

666 p. + 1 f. portr. (Clasicii literaturii universale)
3 AR1STOFAN. Teatru. București, E.S.P.L.A. 1956 430 p.
4. BALZAC HONORE de. Opere. Vol. 1 București E.S.P.L.A, 

1955 632 p. +.1 f. portr. (Clasicii literaturii universale).
5 BALZAC HONORE de Opere. Voi 2. București. E.S.P.L.A., 

1956, 531 p. (Clasicii literaturii universale).
6. BALZAC HONORE de. Moș Goriot. București, E.S.P.L.A,

1955. 338 p. (Biblioteca pentru toți).
7. BARBUSSE HENRI. Opere alese. București, E.S.P.L.A,

1955. 477 p. (Clasicii literaturii universale).
8. BRONTE CHARLOTTE. (Currer Bell). Jane Eyre. București, 

E.S.P.lA, 1956. 490 p. + 1 f. portr. (Clasicii literaturii univer
sale)

9. CEHOV A. P. Opere., Vol. 3. Povestiri. 1885. București, 
Cartea rusă. 1955. 449 p. + 1 f. portr

10. CERN1ȘEVSCHI N. G. Ce-i de făcut. Ediția 2-a. Bucu
rești. Cartea rusă, 1956. 514 p.

11. CONSTANTINOV ALECO Bai-ganiu. Povestiri de necrezut 
despre un bulgar din zilele noastre. București. E.S.P.L.A, 1955, 
279 p. + 1 f. portr. (Biblioteca pentru toți).

12. CORNEILLE PIERRE. Teatru. București, E.S.P.L.A.. 1956. 
396 p.

13. DE COSTER CHARLES. Legendele și întimpiările vitejești 
vesele și glorioase ale lui Ulenspiegel și Romme Gaidzale in ți
nuturile Flandrei și aiurea. București. E.S.P.L.A, 1955, 571 p. + 16 
f. ilustr.+ 1 f. portr. (Clasicii literaturii universale).

14 DICKENS CHARLES. Documentele postume ale clubului 
Pickwick. Voi 1—2, București. E S.P.L.A., 1954, vol. I. 471 p.; 
voi 2, 475 p. (Clasicii literaturii universale).

15. DICKENS CHARLES. David Copperfield, 2 vol. București, 
Editura tineretului, 1957, vol 1, 583 p.; vol. 2, 591 p.

16. DOSTOiEVSKl F. M. Oarpeni sărmani. București, Cartea 
rusă, 1955, 191 p.

17. DUMAS AL. Cei trei mușchetari, 2 voi. București, Editura 
tineretului, 1956, vol. I, 364 p.; voi. 2, 344 p. (,,Cutezătorii“).

18. FIELDING HENRY. Tom Jones. 2 vol. București E.S.P.L.A,
1956, vol. 1, 555 p. + l f. portr.; voi. 2, 610 p. (Clasicii literaturii 
universale).
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19. FLAUBERT GUSTAVE. Doamna Bovary. București; 
E.S.P.L.A., 1956, 358 p.+ l f. portr. (Clasicii literaturii universale).

20. FRANCE ANATOLE. Insula Pineuinilor, București, 
E.S.P.L.A., 1955, 240 p. (Biblioteca pentru toți).

21. GIOVAGNOLI R. Spartacus. Ediția 2-a, București, Editura 
tineretului, 1956, 511 p. („Cutezătorii").

22. GOETHE WOLFGANG. Opere. Faust. Tragedie. București, 
E.S.P.L.A,, 1955, 543 p.+ 16 f. ilustr. + l f. portr. (Clasicii litera
turii universale).

23. GOGOL N. V. Suflete moarte. București, Cartea rusă, 1954, 
381 p+13 ( ilustr. (Clasicii ruși).

24. GOGOL N. V. Taras Bulba. Ediția 2-a. București. Cartea 
rusă 1956, 198 p. (Biblioteca pentru toii).

25. GONCEAROV I. A. Oblomov. București, Cartea rusă. 1955, 
551 p. + 8 f. portr.

26 HASEK IAROSLAV Peripețiile bravului soldat Sveik în răz
boiul mondial. 2 voi. București. E.S.P.L.A.. 1956. vol. I. 571 p.; 
voi 2. 368 D.

27. HEINE HEINRICH. Proză. București, E.S.P1..A. 1956, 654 
p. + 1 1. portr. (Clasicii literaturii universale)

28. HEINE HEINRICH. Versuri, București, E.S.P L.A., 1956, 
654 p. (Clasicii literaturii universale).

29. HOMER lliada. București, E.S.P.L A 1956. 468 p. + 1 f. 
port. (Clasicii literaturii universalei.

30 HOMER. Odiseea. București. Editura tineretului. 1955, 301 p.
31. HUGO VICTOR. Mizerabilii, 5 voi. București, E.S.P.L.A., 

(Clasicii literaturii universale). Vol. 1. Fantine. 1954, 348 p. 4- 1
1. portr. + 2 f. ilustr.; voi. 2. Cosette. 1954, 328 p. + 2 f ilustr.; 
voi. 3. Marius. 1955. 171 p.; voi. 4. Idila din str. Plument, 1955, 
436 p. 4- 2 f. ilustr.; voi. 5. Jean Valjean, 1955, 362 p. 4- 1 f. 
ilustr.

32. JOKAI MOR. Crăișorii. București, E.S.P.L.A. 1955, 612 p. 4- 
1 f portr.

33. JOHNSON BEN, Volpone, București, E.S P.L.A., 1955, 260 
p. (Biblioteca pentru toți).

34. KRILOV I. A.. Fabule. Ediția 2-a. București. Cartea rusă, 
1952, 80 p.

35. LA FONTAINE J. de, Fabule, București. Editura tineretului.
1954, 72 p. (Biblioteca școlarului).

36. LESSING GOTTHOLD EPH. Nathan înțeleptul. Poem dra
matic în 5 acte, București. E.S.P.L.A.. 1956. 352 p. 1 f. portr.
(Biblioteca pentru to(i).

37. LONDON JACK Colt alb. București, Editura tineretului,
1955, 183 p. + 6 f. ilustr.

38. LU SIN. Povestiri. București, E.S.P.L.A., 1955, 315 p. -f- 1 
f. portr. (Clasicii literaturii universale).

39. MANN HEINRICH. Supusul. București. E.S.P.L.A., 1954. 389 
p. (Clasicii literaturii universale).

40. MANN HEINRICH. Profesorul Unrat. București. E.S.P.L.A,
1956, 258 p. (Clasicii literaturii universale).

41. MANN 1 HOMAS. Mario și vrăjitorul. Intîmplare tragică din- 
tr-o călătorie, București, E.S.P.L.A.. 1955, 102 p. (Meridiane).

42. MAUPASSANT GUY de. Nuvele și schite. București, 
E.S.P.L.A., 1956. 557 p. (Clasicii literaturii universale)

43. MIKSZATH KALMAN. Căsătorie ciudată. București, 
E.S.P.L.A., 1954. 389 p. (Clasicii literaturii universale).

44. MOL1ERE. Opere. Vol. 1—2. București E.S.P.L.A., vol. 1, 
1955. 485 p. cu facs.+6l pl.4-1 port: voi 2 1955. 515 p. (Clasicii 

literaturii universalei.
45 MORICZ ZSIGMOND. Cel din urmă haiduc. Povestiri. Bu

curești. E.S.P.L.A., 1955, 259 p. + I f. portr. (Biblioteca pentru 
toți).

46. MORICZ ZSIGMOND. Haiducul îșl joacă murgul. București, 
E.S.P.L.A.. 1952, 408 p.

47. NEKRASOV N. A. Opere alese Vol. I. Versuri, București, 
Cartea rusă, 1955, 280 p. -j- 7 f. ilustr. + 1 f. portr.

48. NEMCOVA B. Bunicuța. București, E.S.P.L.A., 1955, 312 
p. 4- 1 f. portr. (Clasicii literaturii universale).

49 ANDERSEN NEXO MARTIN, Pelle Cuceritorul. Opere. Voi.
1— 2. București, E.S.P.L.A., 1956, vol. I, 598 p. + 1 f. portr.; voi.
2, 622 p. (Clasicii literaturii universale).

50. PUȘKIN A S. Evgheni Oneghin. Roman în versuri. București, 
Cartea rusă. 240 p. -ț- 1 f. portr. (Biblioteca pentru toți).

51. PUȘKIN A. S. Fata căpitanului. Ediția 4-a. București. Car
tea rusă. 1955, 186 p. + l f. portr. (Biblioteca pentru toți).

52. ROSTAND EDMOND. Cyrano de Bergerac, București Edi
tura tineretului, 264 p. (Biblioteca școlarului).

53. SALTIKOV-SCEDRIN N. Povestiri. București, Cartea rusă. 
E.S.P.L.A., 1953, 130 p. (Biblioteca pentru toți).

54. SCHILLER FRIEDRICH. Teatru. Vol. I. Hoții. Intrigă șl
iubire. București, E.S.P.L.A., 1955. 326 p. -ț- 1 f. portr. + 4 f.
ilustr (Clasicii literaturii universale)
55. SCHILLER FRIEDRICH, Wilhelm Tell. Ediția 2-a. București, 

Editura tineretului, 1955, 192 p. (Biblioteca școlarului).
56. SCOTT WALTER, Ivanhoe, București, Editura tineretului. 

1955, 489 p. (Cutezătorii).
57. SHAKESPEARE WILLIAM. Opere. Vot 1—2. București, 

E.S.P.L.A., 1955, vol. 1. Regele loan, Comedia erorilor, Romeo și 
Julieta, 424 p.; voi. 2. Richard II. Neguțătorul din Veneția, Iulius 
Cezar. 396 p. + 2 f. ilustr.

58 SHELLEY P. B. Opere ale se. București, E.S.P.L.A., 1957, 512 
p. + 1 f. portr. (Clasicii literaturii universale).

59. STOWE-HAR1ET BEECHER. Coliba unchiului Tom. Ediția
2- a, București. Editura tineretului 1956. 439 p

60. SWIFT IONATHAN. Călătoriile Iul Guliver. București, 
E.S.P.L.A., 1956

61 THACKERAY WILLIAM-MAKEPEACE, Bîlciul deșertăciuni
lor. Un ronian lără erou. Vol. I—2. București. E.S.P.L.A.. 1956. 
vol 1, 547 p.; voi. 2, 507 p.

62. TOLSTOI LEV. Război și pace. In opete. Ediția 3-a revă
zută. Voi. 4—7 București, Cartea rusă, voi. 4, 1954, 284 p. 4- 1 f. 
portr. + 9 f. ilustr.; voi. 5. 1954. 296 p. + 11 f. ilustr.; voi. 6, 
1955, 313 p. 3 f. ilustr.; voi. 7, 1955 295 p. + 2 f. ilustr.

63 TOLSTOI LEV. Povestiri din Sevastopol. București, Editură 
tineretqJui 1953, 189 p. + 1 f. portr. (Biblioteca școlarului).

64. TURGHENIEV I. S. Opere. Vol. I, București, Cartea rusă, 
1954, 346 p. + l f. portr.+ 24 f. ilustr.

65. TURGHENIEV I. S. Povestirile unuf vinător, București, Car* 
tea rusă, 1954, 345 p. (Clasicii ruși).

66. TWAIN MARK. Opere. Vol. 1. Aventurile Iul Tom Sawyer. 
Aventurile lui Huckleberry Finn, București, E.S.P.L.A., 1954, 
543 p. (Clasicii literaturii universale).

67. TWAIN MARK. Opere. Vol. 2. Un yankeu la curtea regelui 
Arthur, București, E.S.P.L.A.. 1955. 382 p. (Clasicii literaturii uni
versale).

68. VERGA GIOVANNI. Familia Malavoglia. București, 
E.S.P.L.A., 1955. 308 p. (Clasicii literaturii universale).

69. VERNE JULES. 5 săptămîni in balon. București, Editura ti
neretului, 1955, 279 p. cu ilustr.+ l f portr (Cutezătorii).

70. VERNE JULES. Copiii căpitanului Grant. Ediția 2-a. Bucu
rești. Editura tineretului 1955, 632 p. (Cutezătorii).

71. VERNE JULES. Insula misterioasă. București. Editura tine
retului, 1953. 647 p.

72. WHITMAN WALT. Opere alese. București, E.S.P.L.A., 1956, 
592 p -|- 1 f. portr. (Clasicii literaturii universale).

IV. Literatura sovietică

13. LEONOV LEONID. Pădurea rusească. București, Cartea pusă, 
1956, 786 p.

14. LEONOV LEONID. Soți. Ediția 2-a, București, Editura de 
Stat, 1951, 308 p.

15. MA1AKOVSKI VLADIMIR. Teatru, Misterul Buff, Ploșnița, 
Baia. București, Cartea rusă, 1957, 372 p.4-8 p. planșe.

16. MA1AKOVSK1 VLADIMIR. Poeme alese. București, Cartea 
rusă, 1954, 304 p.

17. MAKARENKO A. S. Poemul pedagogic. Ediția 3-a. București, 
Editura de stat didactică și pedagogică, 1956, 748 p. + 14 f. ilustr.

18. MARKOV S. Corbul Jukonului. București. Editura tineretului, 
1956, 230 p. (Cutezătorii).

19. NICOLAEVA GALINA. Povestea Nastei Kovșova. București, 
E.S.P.U.A., 1955, 178 p. (Meridiane).

20. POLEVOI BORIS. Povestea unui om adevărat. București, 
Editura tineretului, 1955. 327 p.+ 12 f. ilustr.

21. SIMONOV KONSTANTIN. Zile și nopți. Ediția 3-a. Bucu
rești, Cartea rusă, 1956, 278 p.

22. SOLOHOV MIHAIL. Pămint desțelenit. Ediția 5-a revăzută. 
București, Cartea rusă, 1952 303 p.

23. SOLOHOV MIHAIL. Pe Donul liniștit. Ediția 3-a. Voi. 1-2, 
București, Cartea rusă, 1953, vol. I, 784 p.; voi. 2, 880 p.

24. STEIN ALEXANDRU. O chestiune personală. Dramă în 4 
acte (6 tablouri) București, Cartea rusă, 1956, 139 p.

25. TOLSTOI A. N. Petru 1. In opere alese în șase volume. Voi.
5, București. Cartea rusă, 1955. 939 p. 4- 16 f. ilustr. + 2 f. portr.-

26. TVARDOVSKI A., Vasiii Tiorkin. București. Cartea rusă, 
1953, 268 p.

27. VINOGRADOV A. Defăimarea lui Paganini, București, Car
tea rusă, 1955. 399 p.

V. Literatura 
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Expoziția „K>

de Dorio Lazăr„Țapinar"

FORMALISMUL
în organizarea brigăzilor

de tineret
l-a)

reorgani-

(Urmare din pag.

dență, urmînd să fie 
zate.

La uzinele de tractoare, în ul
tima perioadă, munca comitetu- 
lui Li T.M. cu brigăzile și postu
rile utemiste de control a pornit 
pe un drum ce va duce la \nlă- 
iurarea., formalismului.

Totuși, aici unele brigăzi primesc 
încă prea puțin sprijin din par
tea conducerilor secțiilor în care 
Suncționează. Așar><țe pilda, jphiâr 
.responsabilul lirfuazii fruntașă 
pe uzină, tov. Ion Deteșan, ă fost 
schimbat în mod arbitrar de con
ducerea sectorului șasiuri de la 
locul său de muncă, ceea^ce^ a 
dus Ia descomplectarea brigăzii 
sale.

Comitetului U.T.M. ti revine 
sarcina să se intereseze mai activ 
de toate aspectele legate de 
munca brigăzilor și să intervină 
în rezolvarea problemelor care 
depășesc posibilitățile acestora.

„Uite brigada... nu e 
brigada 1“

păți" și au primit numele de 
„brigadă de tineret*1 11. După două 
zile tinerii au cerut să se mute 
înapoi la vechile lor locuri de 
muncă, deoarece țineau să lucreze 
în continuare la sortimentul cu 
care se obișnuiseră. Conducerea 
secției i-a schimbat. Brigada s-a 
desființat. Tovarășii Oprea Cara- 
bulea. și Marta David, secretara 
comitettiftrt U.T.M, au însă o 
altă' părere:

1. AJAEV VASILI. Departe de Moscova. Ediția 3-a. bucurești, 
Cartea rusă. Vol. 1, 1956, 319 p.; voi. 2, 1956 , 320 p.; voi. 3, 1956 
310 p.

2. BEK A. Șoseaua Volocolamscului, București, E.S.P.L.A., 1951, 
286 p.

3. EHRENBURG ILYA. Căderea Parisului Opere în cinci volume. 
Vol. I. București, Cartea rusă 1955, 63(1 p.

4 FADEEV ALEXANDRU. Tinăra Gardă Ediția 3-a. București, 
Edi'utH tineretului, 1956. 707 p.

5. FEDIN KONSTANTIN. Frații. București. Cartea rusă, 1955, 
455 p.

6. FEDIN KONSTANTIN. Orașe și ani. București, Cartea rusă, 
1954 526 p.

7. GORKI M. Copilăria mea. Ediția 3-a revăzută, București, 
Cartea rusă, 1951. 221 p. + l pl.+ l L La stăpini. Ediția 2-a, Bucu
rești. Cartea rusă, 1947, 309 p. Universitățile mele. Ediția 3-a revă
zută, București, Cartea rusa, 137 p. + i f.

8. IGNATOV P. însemnările unui partizan. București Cartea 
rusă. 1952. 450 p.

9. IGNATOV P. Viața unui om simplu. Ediția 2-a. București, 
Editura tineretului, 1951, 310 p.

10. KATAEV VALENTIN. O pinză in depărtare. București, Edi
tura tineretului, 1956, 359 p.

11. KETLINSKAIA VERA. Zilele vieții noastre. București, Cartea 
rusă. 1955.. 880 p.

12. LATIS VILIS. Furtuna. 3 voi. Ediția 2-a, București, Cartea 
rusă, 1952, vol. I. 483 p.; vol. II, 647 p., voi. HI, 363 p.

— Comitetul U.T.M. n-a apro
bat desființarea brigăzii. Deci... 
brigada există I •

Și la uzinde^.Metrom*, „Stea
gul Roșu", fabrica '.Desrobfrea"gul ,
se manifestă mult formalism în 
activitatea organizațiilor U. T. M. 
în legătură cu munca brigăzilor 
de tineret. * Să» se datoreze 
acest fapt necunoașterii de că
tre comitetul U. T. M. al Ora
șului Stalin a problemelor legate 
de brigăzile de tineret din în
treprinderi? Dar atît tov. I. 
Popa, prim secretar al comitetu
lui orășenesc U.T.M., cît și tov. 
Vasile Costea, responsabilul co
misiei muncitorești a comitetului 
regional U. T. M., ne-au vorbit

Tov. Oprea Carabulea e un. tf- mu|t despre articolul de îndruma- 
re „Brigăzile de producție ale 
tineretului" apărut în revista „Tf- 
nărui leninist*4.

Au fost de acord cu acest ma
terial, l-au considerat un prețios 
ajutor în munca lor, dar... nu au 
făcut nimic pentru a înlătura for. 
malismul din munca unor organi
zații U.T.M. cu brigăzile de ti
neret.

năr inginer, care a primit din 
partea utemiștllor fabricii „Par
tizanul Roșu" răspunderea mun
cii de producție și calificare în 
cadrul comitetului U.T M.

Discuția cu dînsul a decurs 
astfel:

— Cite, brigăzi aveji ?
—Șaptesprezece 1
- Unde?
— La jesătotie șase, ta fila* 

tură cinci...
— Pot să văd și eu una T
— Poftiți 1
La țesăterie, în atelierul tinere

tului, m-au întîmpinat figurile 
blajine ale unor țesătoare, foar
te harnice, dar trecute de mult 
de tinerețe, și între ele doar cî- 

C~.z:z, ici-colo. Brigadă

lucrează vreo bri

aici ?
aici.

tîrziu am aflat: în dij

teva tinere, ici-colo. 
n-am găsit. .

— Lucrează de noapte. E o bri
gadă bună, doar că nu tine la zi 
graficul...

La ringuri, la darace, în în
treaga filatură — nici urmă de 
brigăzi.

» — ‘Aid 
badă ?

— Nul
— Dar
— Nici 
într-un 

ferite secții s-a stabilit cam așa: 
de la mașina asta, pînă Ja ma
șina astălaltă, e „brigadă**. $i 
comitetul U.T.M. a „creat** așa 
16 brigăzi. A 17-a au înființat-o 
de curînd. S-au ales 12 tineri din 
secția țesătorie. Nimeni nu a stat 
de vorbă cu ei asupra rosturilor 
unui colectiv de tineret în pro
ducție, dar dînșii au fost mutați 
de la mașinile lor ca „să fie gru-

Prilej de bucurii pentru copil șî părinți la magazinul „Trei 
ursuleți*1 din Capitală
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dează cu pericolul unei pagube 
uriașe: a ruperii cârmacilor; și a, 
imobilizării cîrmei și a elicei vasu
lui. Situația devine din ce în ce 
mai îngrijorătoare. Furtuna crește. 
S-ar păreâ că nu există decît o ie
șire: părăsirea șalupei și a macara
lei — a unui avut, ne peste 3 mi
lioane lei. La comandant se pre
zintă un tînăr, un utemist, marinar 
de covertă, Vartec Gadrian. E un 
tînăr subțirel, puternic bronzat. 
Abia a împlinit 19 ani. Dintr o 
privire comandantul îl înțelege:

— Tu mergi ?
Vartec își leagă de brîu o pa- 

rîmă subțire și într-o străfulgerare 
de secundă sare pierzîndu-se în. 
învălmășeala valurilor. Comandan
tul și tot echipajul îl urmărește pu 
încordare. Vartec, aci e pe o crea
stă de val, aci se pierde mistuit 
parcă de apă. Apa e rece, cu- 
renți-s puternici, distanța e de peste 
200 m., înaintarea greoaie, pa- 
rîma ce-o trage după el e grea. 
Flăcăul înaintează cu băgare de 
seamă. Cea mai mică neatenție îi 
poate fi fatală. înoată pe lîngă 
carmace. Dintr-o clipă într-alta se 
poate încurca în inele. Iată-1! S-a 
apropiat de macara. Acum e mult 
mai periculos. Dacă nu rezistă, va
lul îl aruncă pe macara și-I zdror

bește. V-arțec ocolește macaraua. 
A ajuns în pupa. încearcă să se 
apropie. Valul e însă prea puter- 
hid, și-l tîrăște cu el înapoi. Tî
nărul nu se lasă. Mai încearcă 
odată și încă odată.

A izbîndit.
Mîinile i-au prins o parîmă. 

Acum se cațără pe macara. O cli
pă respiră adînc, își aduna parcă 
puterile. Apoi leagă cu nădejde 
parîma de macara. Ușor, puțin 
cîte puțin, cu cabestanul, ea este 
readusă în convoi, otgoane puter
nice o încing de dragă. Macaraua 
e salvată. Convoiul își urmează 
drumul mai departe. După o oră 
numai veghea dă din nou alarma. 
Otgoanele dintre dragă și macara 
s-au rupt iar. Din nou aceeași ma
nevră periculpasă. De data acea
sta utemiștii Nicol ae Mîndru și 
Constantin Vasilopol își încearcă 
curajul. Vreme de un ceas cei doi 
utemiști se luptă din răsputeri cu. 
valurile. Macaraua e readusă din 
nou în convoi. Se reia drumul. Se 
navighează cu viteză redusă. Pe 
macara a rămas Vartec. El ve
ghează acum la otgoanele care se 
întind și parcă-s gata să se ru
pă din nou. Dar se zărește Sulina. 
Au mai rămas doar două mile pînă 
la intrarea în canal. De pe dragă 
se dă din nou alarma. In flotoare 
a pătruns apă. Pericol de înec. Co- 
mandăribir hqtărășțe ,însă ^continua-

Cum rezolvăm noi 
ririle tineretului

A fost o vreme cînd cererile 
tinerilor, precum și semnalele și 
informările lor critice trimise 
organelor și organizațiilor noastre, 
pentru a fi rezolvate, nu se so
luționau întotdeauna la vreme, 
nu se bucutau întotdeauna de 
grija și atenția cuvenită. Comite
tul regional U.T.M. nu găsise un 
sistem operativ de controj, de ur
mărire a rezolvării lor. Căile de 
îmbunătățire a activității noastre 
cu cererile tinerilor, au fost gă
site la una din plenarele comite- 
tului regional, în care s-a discu
tat și această problemă. S-a sta
bilit atunci ca de scrisorile tine
rilor să se ocupe în mod deosebit 
secretarii comitetului regional. Ei 
s« fie primii care să desfacă 
plicurile tinerilor, să fixeze ter
mene de rezolvare și să desemne
ze activistul comitetului regional 
sau organul raional, care să re
zolve problemele ridicate de tî
nărul respectiv. Totodată s-a liotă- 
rit ca, după expirarea termenului, 
cererea tînărului să fie înapoiată 
regiunii, însoțită 
ferat, în care 
Jipneze măsurile

de un re- 
să se men- 
luate. Scriso

rile care nu ridică o problema 
critică, să fie repartizate secțiilor 
de specialitate cu termene de re
zolvare. Un sistem asemănător 
celui de la regiune s-a introdus și 
la comitetele raionale. După ple
nară, preocuparea noastră pentru 
rezolvarea cererilor primite de la 
tineri a crescut simțitor. în co
muna Izbiceni, din raionul Cora
bia, s-a creat de curînd un an
samblu artistic compus din for
mații de cor, teatru și jocuri. Aici 
își dau concursul peste 150 de ti
neri săteni. Ansamblul are însă o 
istorie a sa. La început inițiativa 
tinerilor nu-și găsise ecou la toa
te forurile comunei. Tinerii ne-au 
scris despre acest necaz. Nu mult 
după aceasta, biroul comitetului 
regional U.T.M. le-a trimis în a- 
jutor pe tovarășul Octavian So- 
col. împreună, ei au rezolvat a- 
ceasta problemă.

jknul acesta un mare număr de 
tineri muncitori de la șantierul 
naval Turau Severin urmează 
cursurile liceului seral. Nu li se 
asiguraseră însă cursanților condi
țiile corespunzătoare de învăță
tură. într-o scrisoare trimisă co
mitetului regional, tinerii de aici 
ne rugau să le venim în ajutor. 
De rezolvarea acestei sezisări s-a 
ocupat Comitetul orășenesc U.T.M. 
Turnu Severin, instructorul comi
tetului 
U. T. M.
«istența 
ducerea 
pentru 
cial. Aceasta le dă posibilita
tea să urmeze cu regularitate o- 
rele 
sori 
pus 
săli 
tată
Elevii de la internat primesc 
seara masă caldă.

Mulți tineri ne cer sprijin în 
rezolvarea unor probleme perso
nale. Mă folosesc de un singur 
exemplu î întîmplarea petrecută 
în căsnicia tinerei Florina Frăn- 
cică din comuna Poiana Mare,

regional și i 
al șantierului, 

organelor noastre, 
șantierului a 

elevi un program

comitetul 
. La in- 

con- 
fixat 
spe-

de curs. S-au angajat profe- 
pentru toate materiile. S-au 
la dispoziția cursanților noi 
de studiu și o bibliotecă do- 
cu un mare număr de cărți.

recîștigat

Nedeleu

de muncă, 
întreprin- 
n-are ca-

muncă pe timpul cît nu 
Maistrul a fost retrogra- 
funcția sa și mutat ilis- 
la o altă sondă.
de exemple se mai pot

raionul Calafat. După un an de 
căsnicie Iliuță Mitriță, soțul ei, 
o silise să părăsească căminul pe 
care-1 interneiaseră împreună. El 
se socotea nedreptățit. O învino
vățea tot timpul pe Florina că 
n-are studii, că pricepe greu rostul 
vieții. Deseori găsea prilejul să se 
fălească față de ea cu diploma de 
tehnician constructor, eu expe
riența vieții, cu succesele muncii 
obținute pe șantier. Florina ne 
ruga să-i venim în ajutor, să o 
sprijinim să se califice, să învețe. 
Noi am ajutat-o. Dînd do
vadă de multă voință ea a reu
șit să ajungă muncitoare califi
cată, șefă de echipă, apoi frun
tașă și elevă la liceul seral din 
Turnu Severin. Florina muncea 
pe același șantier în care lucra 
soțul ei. Succesele fetei în munca 
și la învățătură se bucurau de 
multa prețuire pe șantier. Pînă 
la urmă, Iliuță a fost nevoit să-și 
recunoască greșala. Cu sprijinul 
organizației U.T.M. de pe șantier 
și al prietenilor el și-a 
fericirea căminului său.

('te mi» tului Vasile 
muncilor la sonda Țicleni i se 
desfăcuse contractul 
La început conducerea 
derii susținea că tînărul 
lificare. Realitatea era însă alta. 
Utr mistui descoperise multe nere
guli în activitatea de producție 
a maistrului Ion Negrea. Acesta 
încercase să se răzbune. La pro
punerea noastră. tînărul a fost 
reîncadrat, plătiudu-i-se și dreptul 
legal de 
lucrase, 
dat din 
ciplinar

HHH 
da. Atunci cînd unii activiștii do
vedeau disjîVeț față de cererile ti
nerilor ei au fost sancționați, iar 
Ivan Traian, activist al Comitetu
lui raional U.T.M .-Novaci, a fost 
scos chiar din muncă. Cu toate a- 
cestea, noi n-am făcut tot ce s-ar 
fi puiuț face în munca cu cererile 
tinerilor. Nici pînă acum n-am 
creat un colectiv format din oa
meni cu o înaltă cultură, care să 
răspundă la cele mai complexe 
probleme pe care le ridică tine
rii în cererile lor. Am neglijat și 
unele cereri ale tinerilor săteni, 
prin care ne rugau să organizăm 
în satele regiunii cicluri de con
ferințe și consfătuiri pe teme de 
viață. De multe ori, ne împăcăm 
chiar cu formalismul unor comi
tete raionale U.T.M., față de ce
rerile tinerilor. Mă refer aici la 
primul secretar al Comitetului ra
ional U.T.M. Tg. Jiu, tovarășul 
Ion Diaconescu. El a fost sezisat 
în dese rînduri de utemiștii și ti
nerii de la mina Rovinari, că le 
lipsesc haine de protecție, însă 
nu s-a deplasat la fața locului 
nici pînă acum să rezolve aceas
tă situație.

Pentru aceasta este necesar să 
sporim în viitor exigența noastră, 
să ridicăm răspunderea fiecărui 
comitet și a fiecărui activist față 
de cuvîntul scris al tinerilor. A- 
vem suficiente posibilități să îm
bunătățim și mai mult contribu
ția noastră în rezolvarea cererilor 
întemeiate ale tinerilor, să facem 
din munca cu scrisorile lor, o ac
tivitate vie, de conținut, care să 
aducă multe foloase organelor și 
organizațiilor utemiste din regi
unea noastră.

ȘTEFAN FLOREA 
secretar al Comitetului regional 

U.T.M.-Craiova

Se deschide
o expoziție

In curînd va avea loc deschide
rea expoziției „ Realizări tehnico, 
științifice în industria ușoară" în 
strada Mihail Eminescu Nr. 8.

Vizitatorii acestei expoziții vor 
avea prilejul să vadă, printre al. 
tele, produse de larg consum șl 
articole tehnice din materii prime 
furnizate de industria chimică, și 
anume fibre și fire sintetice.

Exponatele prezentate în acea
stă expoziție sînt realizările pre. 
zente și de viitor ale institutelor 
de cercetări textile, pielărie, cau. 
ciuc și sticlă, precum și ale între
prinderilor din cadrul departamen. 
tului industriei ușoare.

Expoziția va fi deschisă pentru 
public de la 14 la 28 decembrie* 
Între orele 10—13 și 17—21-,

modestie
rea drumului. Iată-i în sfîrșit a- 
junși în canal. Puntea dragii de- 
abia se mai zărește deasupra apei, 
e gata să se scufunde. E din nou 
pericol. Costul dragei se ridică la 
peste 6 milioane. „Poarta Albă“ 
lasă otgoanele și se apropie de 
dragă. Se pun în funcție pompele. 
Apa este trasă afară E o muncă 
grea, istovitoare. Orele 17. Este ul
tima oră înscrisă în raportul ace
stei călătorii în jurnalul de bord al 
vasului „Poarta Albă". „Nava a 
acostat la cheiul Sulinei. Draga, 
macaraua și șalupa sînt în perfec
tă stare".

★
In furtună, pe valurile mării, 

descriind această întîmplare afla
tă din gura unui tînăr la o aduna
re generală U. T. M., m-au pur
tat însemnările lapidare din jurna
lul de bord al vasului „Poarta 
Albă".

Și pentru că oricît aș fi răsfoit 
acest jurnal n-aș fi reușit să mai 
găsesc nimic în legătură cu acea
stă întîmplare, m -am adresat co
mandantului cu intenția de a mi-i 
face mai cunoscuți pe eroii mi
siunii.

Surprinzător la prima vedere, 
relatarea comandantului era la fel 
de lapidară, lipsită de tonuri en
tuziaste.

— Vartec Cadrian, Nicolae 
Mîndru și Constantin Vasilopol lu
crează pe vas de doi ani. Aci au

învățat meseria. Au fost utemiștb 
Azi sînt Candidați de partid".

...Abia mai tîrziu mi-am dat 
seama de nota discordantă a cu
riozității mele revoltate în fața 
lipsei cuvintelor înflăcărate. Stînd 
de vorbă și cu ceilalți membri ai 
echipajului vasului „Poarta Albă" 
m-am convins că și, aci deceniul 
de democrație populară a schimbat 
chiar și modul de expunere a fap
telor care solicită curaj, eroism 
pînă la sacrificiu. Despre fapte 
atît de curajoase se vorbește la un 
ton foarte simplu, natural. Pentru 
că în conștiința marinarilor de pe 
acest vas, înseși actele de eroism 
sînt privite simplu, natural, intrate 
în obișnuința muncii. Dacă înțe
legerea dintr-o singură privire la 
consimțirea unui asemenea sacri
ficiu, ca al lui Vartec Cadrian șî 
a celorlalți doi tovarăși âi Iui, 
pare neverosimilă, aci, în lupta cu 
valurile, cu asprimea mării, cei doi 
ani de ucenicie pe navă ai eroi
lor noștri, educația lor comunistă 
în cadrul organizației i-a sudat su
fletește în așa fel îneît actele ma
jore sînt înțelese și săvîrșite îri 
modul cel mai natural.

Eroism șî modestie, iată ce ca> 
racterizează concepțiile despre via
ță și muncă ale tinerilor candidați 
de partid Vartec Cadrian, Nicol?e 
Mîndru și Constantin Vasilopol, 
țctt și a întregului echipaj.



După rușinoasa In culisele politicii blocurilor militare occidentala

înfringere a S.U.A
Recunoașterile presei americane

NEW YORK. Chiar și înainte 
de rușinoasa înfrîngere pe care a 
constituit-o pentru Statele Unite 
insuccesul încercării de a lansa 
un mic satelit artificial al pămîn- 
tului, numeroși oameni politici și 
ziariști americani ridicau aproape 
zilnic problema lipsei de eficiență 
a politicii externe americane. Ma
joritatea celor care își spun cu- 
vîntul în această chestiune sînt de 
părere că insuccesele se datoresc 
în primul rînd lipsei de pregătire 
și de orizont a celor răspunzători 
de elaborarea acestei politici.

Luînd în derîdere — 
cială americană față 
evenimentelor 
ter Lippmann 
„New York 
„S-a răspîndit 
că, întrucît nu 
ziție de forță, 
controlul spațiului aerian,

să dovedim că, dacă nu mai sîn- 
tem chiar atît de puternici cum 
am vrea să fim, putem fi în 
schimb încăpățînați. Este o mare 
greșeală generată de frică, de 
lipsa de încredere și de un spirit 
posomorit și înțepenit**.

împotriva rigidității și lipsei de 
perspectivă a politicii americane 
se ridică tot în coloanele ziarului 
„New York Herald Tribune*', or
ganul partidului democrat, cu*

noscuta comentatoare Marguerite 
Higgins. într-un articol publicat 
chiar în ajunul încercării neizbu
tite de la Cap Caneveral ea scria 
că „problema cea mai importantă 
este de a ști cum a fost cu pu
tință ca, in ciuda experienței tre
cutului, sistemul american să 
funcționeze atît de prost incit să 
permită un .nou „Pearl Harbour*, 
de ' 
ței

Instrumente ale agresiunii

poziția ofi- 
de evoluția 

internaționale, Wal- 
scria recent în 

Herald Tribune" : 
foarte mult opinia 
mai deținem o po- 
nu mai deținem 

______ ‘ , singu
rul lucru care ne-a mai rămas de 
făcut este să ne înverșunăm și

Prudența
WASHINGTON 10 (Agerpres). 

Un purtător de cuvînt al Depar
tamentului de Stat al S.U.A. a 
declarat luni după-amiază că nu 
s-a fixat încă data precisă la care 
va fi încercată din nou lansarea 
unui satelit „în miniatură**.

J Se întărește prietenia 
dintre Ungaria și Siria 

BUDAPESTA. La 9 decembrie 
delegația guvernamentală siriană 
condusă de Haled el Azem, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, a avut. întrevederi cu Ist
van Dobi, președintele Prezidiu
lui R.P. Ungare, și cu Janos 
Kadar, președintele guvernului 
revoluționar muncitoresc țără
nesc.

In declarația dată publici-

tății se arată că cele doua 
părți apreciază considerabil re
lațiile de prietenie între Un
garia și Siria și că aprobă 
dezvoltarea continuă a acestor 
relații, considered că ar fi util 
ca o delegație guvernamentală 
ungară să viziteze în curînd 
Siria și să aibă loc un schimb 
de delegații pentru punerea la.- 
punct a unor convenții economice 
și culturale.

LA DELHI

Mare succes artistic romînesc

data aceasta în domeniul știin- 
și tehnologiei militare4*.

la ordinea

In contrași cu marea publicitate 
făcută în jurul primei încercări, 
care >a soldat cu o catastrofă pen
tru prestigiul științei americana, 
pentru moment cercurile de răs
pundere din X.L'.A. manifestă o 
mare prudență de teama unui nou 
eșec.

De altfel, îndemnurile la sobrie
tate fae serie îtt ultimele sile în 
ziarele americane. Amintind că in 
perioada pregătirii primei lansări, 
in presa americană au apărut va
luri de știri, declarații și dis
cursuri lăudăroase al căror scop 
era de a înlocui succesele 
prin propagandă, ziarul
York Post'* observă că toată 
ceasta companie de reclamă 
ajuns cu o logica implacabilă 
sfîrșitul ei melodramatic".

reale 
„Neiv 

a-

la

DELHI 10. — Corespondență 
specială : Ultimul spectacol al 
ansamblului de cîntece și dan
suri rominești la Delhi s-a bu
curat de un mare succes. Sala 
Aifacs s-a dovedit și de această 
dată cu totul neîncăpătoare pen-

S tuațîa din Indonezia
DJAKARTA 10 (Agerpres). — 

Guvernele Statelor Unite și Marii 
Britanii continuă să exercite pre
siuni asupra guvernului indonezian 
în legătură cu măsurile pe care 
Indonezia Ie ia pentru lichidarea 
rămășițelor colonialismului olan
dez în tarâ.

In ciuda încercărilor de intimi
dare la care se dedau partenerii 
din N.A.T.O. ai Olandei, guvernul 
Indoneziei continuă să adopte mă
suri menite să ducă Ia dispariția 
dominației olandeze asupra econo
miei Indoneziei. Intr-o declarație 
oficială, ministrul Agriculturii Sad- 
jarwo a arătat că guvernul Indo
neziei a preluat toate plantațiile 
aparținînd olandezilor.

★
HAGA. — După cum reiese din 

relatările presei olandeze, Olanda 
concentrează navele ei militare în 
apropierea coastelor Indoneziei.

tru iubitorii de artă romîneasca 
din capitala Indiei. Spectacolul, 
la care au asistat primul minis
tru Jawaharlal Nehru, însoțit de 
Indira Gandhi, numeroase perso
nalități și membri ai corpului di
plomatic, s-a transformat într-o 
emoționantă manifestare de 
prietenie între popoarele romîn 
?i ind'an. Jawaharlal Nehru s-a 
urcat pe scenă și a oferit flori 
delegației culturale și tuturor 
membrilor ansamblului. Primul

ministru al Indiei a rostit cu
minte calde de apreciere despre 
arta poporului romîn. Jawaharlal 
Nehru și-a exprimat convingerea 
:ă solii culturii* și <artei romb 
nești se vor simți în tot timpul 
șederii lor în India ca între a- 
ievărați prieteni. In numele de
legației Al. Buican, vicepreședin
te al I.R.R.C.S., a mulțumit pri
mului ministru, guvernului și 
ooporului indian pentru călduroa
sa primire făcută.
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MOSCOVA. In după-amiaza 
zilei de 10 decembrie a sosit la 
Moscova delegația guvernamen
tală a Siriei în frunte cu Haled 
El Azem, vicepreședinte al Consi- 
liului de Miniștri, ministru de 
stat, ministru al Apărării Națio
nale și ministru al Finanțelor.

MOSCOVA. — La 10 decembrie 
seara Nikolai Bulganin, președin- 
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a primit la Kremlin de
legația guvernamentală a Repu
blicii Siriia în frunte cu Haled El 
Âzem, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri.

NICOSIA. — Cu prilejul începe
rii discutării problemei Cipru, 
lui la Organizația Națiunilor Uni
te. luni dimineața în întreaga in
sulă Cipru au avut loc demon
strații și manifestații ale popu
lației grecești.

|VA ÎRltCHMOM
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REYKJAVIK. — La 8 decembrie 
din inițiativa Uniunii Scriitorilor 
Islandezi și a Asociației oamenilor 
de artă din capitala Islandei a a- 
vut loc un mare miting al oame. 
nilor muncii la care s-a cerut re
tragerea trupelor americane din 
tară și lichidarea bazei militare a. 
mericane,

SOFIA. — La 10 decembrie s-a 
deschis la Sofia cea de-a 9-a se
siune extraordinară a Adunării 
Populare a R. P. Bulgaria.

BELGRAD. -* După cum ^anun
ță agenția Taniug la 9 decembrie 
au început la el grad tratativele 
iugoslavo-bulgare pentru încheierea 
unei convenții in domeniul asigură
rilor sociale.

O mare victore a 
comsomollștilor de le 

Irkutsk
IRKUTSK. La 8 decembrie, 

după o încercare și verificare ge
nerală. a intrat in funcțiune li
nia de transport de energie elec
trică Irkutsk-Bratsk la o tensi
une de 220 kV. Lungimea liniei 
este de aproximativ #50 km.

Linia de transport de energie 
Irkutsk-Bratsk a fost construită 
Intr-un termen reccrd — ceva 
mai mult de doi ani. LA CONS
TRUIREA El AU MUNCIT CU 
abnegație MII DE TINERI 
Șl TINERE VENIT» IN SIBE
RIA PRIN organizațiile DE 
COMSOMOL. La așezarea tra
seului, constructorii au avut mult 
de lucrat, au defrișat o fișie cu 
o suprafață totală de 3.300 ha.

Din lupta U. T. C. 
din Franța

PARIS. Uniunea tineretului co
munist din Franța a chemat tine
retul din regiune» Paris să tri
mită o delegație la Palatul Chail
lot in ziua clnd vor incepe lucră
rile Consiliului N.A.T.O. pentru a 
protesta împotriva măsurilor mi. 
litare pe care le va examina 
Consiliul N.A.T.O.

0. N. U

ifl

dezbaterea 
componenței 

al O.N.U. 
ședința Co- 
Special din

Turnul Kufub Minar, vechi monument istoric indian, din Delhi 
fte o înălțime de 69 de metri și datează încă din secolul al Vll-lca

r. Cuvîntarea
— reprezentantului R.P.R,

NEW YORK. Comitetul Poli
tic Special continuă 
problemei lărgirii 
Comitetului General

Luind cuvintul in 
mitetului Politic 
după-amiaZa de 9 decembrie, în 
numele delegației romîne, Cornel 
Bogdan a arătat că orice organ 
al O.N.U, trebuie să fie capabil 
prin componența sa nu numai 
să voteze, dar și să asigure ne
gocieri fructuoase între statele 
membre ceea ce se poate obține 
numai pe calea unei reprezentări

echilibrate. Trecînd la compo
nența Comitetului General,, Cor
nel Bogdan a subliniat că în 
alcătuirea acestuia Carta indică 
necesitatea unei reprezentări ■ a- 
decvate Prin aceasta se înțelege 
nu ’numai datele strict geografi
ce, dar mai ales interesele și a- 
titudinea comună față de pro
blemele vieții internaționale.

Cornel Bogdan a exemplificat 
acest punct de vedere cu țările 
Europei de răsărit și țările afro- 
asiatice.

Apropiata sesiune a N.A.T.O. 
căreia i se face atîta reclama în 
occident ca de altminteri și alte nu
meroase fapte din viața diploma
tică occidentală readuc pe tapet 
problema vastă a politicii blocuri
lor militare occidentale și a rolu
lui acesteia în actuala situație in
ternațională, pericolul permanent 
pe care această politică îl gene
rează pentru pacea generală.

Situația internațională din ulti
ma vreme datorită eforturilor spre 
pace ale U. R. S. S. și celorla-'te 
țări socialiste a oferit premize 
pentru realizarea unei înțelegeri 
internaționale în problemele ne
rezolvate. Propunerile clare for
mulate de U.R.S.S. în problema 
dezarmării, în problema renunță
rii la fojță în relațiile cu țările din 
Orientul Apropiat și Mijlociu, u- 
riașele cuceriri ale științei sovieti
ce în domeniul lansării sateliților 
artificiali ai pămîntului au fost a- 
preciate tocmai în acest sens de 
cercurile cele mai largi ale opiniei 
publice mondiale.

Renunțarea la politica blocurilor 
militare paralel cu concentrarea e- 
forturilor spre soluționări accepta
bile părților apare ca un element 
indispensabil normalizării relații
lor pe plan internațional.

Cu toate acestea diplomația 
occidentală, deși a suferit repetate 
înfrîngeri în ultimul timp, pre
feră că se agațe tot mai mult de 
falimentara politică a blocurilor 
militare. Cît se poate de plastic 
exprima acest lucru Dulles: 
„Este foarte important — spunea 
el — să nu ne ațintim privirile 
asupra cerului, asupra „sputniku- 
lui" în așa măsură îneît să uităm' 
oe se întîmplă de fapt la picioarele 
noastre, să uităm războiul politic, 
economic și psihologic". Aceasta 

[exprimă practic slăbiciunea poli
ticii imperialiste, teama ei de des
tindere, încercarea de a permanen
tiza încordarea internațională și 
goana înarmărilor ca principala 
sursă de venituri a marilor mono
poluri.

A orienta politica internațională 
pe calea aventurilor războinice, a 
pregăti aceste aventuri prin men
ținerea veșnică a „fricii colective" 
a educa opinia publică din pro
priile țări în spiritul politicii blo
curilor militgre, a unei agresiuni 
fictive, căreia ar trebui să i se 
facă față, nu constituie ceva nou. 
Totdeauna politica de blocuri a 
fost paravanul în spatele căruia 
politica expansionistă a imperialis
mului a căutat să pregătească te
renul spre noi aventuri. In fond, 
în perioada antebelică, faimosul 
Pâct Anticomintern și triunghiul 
Roma-Berlin-Tokio au fost de ase
menea create pentru a „stăvili" 
imaginarul „pericol comunist". 
Rezultatele sînt cunoscute: stă
vilirea unei așa zise agresiuni a 
fost de fapt o pregătire minuțioa
să, detailată a aventurii dezlăn
țuite de Hitler și de aliații săi, a- 
ventură ce s-a transformat în sîn- 
gerosul război mondial.

Tendințele de a învenina atmos
fera internațională au fost urmate 
îndeaproape de intensificarea poli
ticii blocurilor militare. Aven
tura din Coreea, războiul din 
Indochina. încercările de a re
aprinde conflictul mondial la fron
tierele Chinei populare, încerca
rea de a folosi Germania ca punct 
de discordie și de a ațîța spiri
tele în centrul Europei pregătind 
din nou aici un focar de război — 
toate acestea s-au petrecut cu 
concursul direct sau indirect al 
Pactului Atlantic. Politica occiden
tală a urmat de asemenea cursul 
spre crearea în Europa de grupuri 
jandarm care să mențină viu peri
colul potențial al războiului. Anul 
1954 este marcat de crearea Pac
tului Asiei de sud-est, pentru a 
contracara succesul conferințoi de 
la Geneva, în problema Indochi- 
nei. Tot în același an se pun ba
zele Pactului de la Bagdad, ca un 
prim pas spre un control mai 
strîns al imperialismului asupra 
țărilor din orientul arab.

Pactul N.A.T.O. este prin exce
lență o alianță militară agresivă.

El este menit să fie nu numai

centrul pregătirilor imperialiste în 
vederea unui mare război, nu nu
mai unealta prin care cercurile in
fluente din S.U.A. caută să-și in
staureze dominația mondială, dar 
și principalul obstacol în calea îm
bunătățirii relațiilor internaționale. 
Prin N.A.T.O. cercurile cele mai 
agresive din S.U.A. și-au creat de 
fapt un adevărat stat major al 
„războiului rece". Orientarea spre 
încordarea internațională este în
soțită de desfășurarea unei vio
lente campanii împotriva păcii și 
a normalizării situației internațio
nale. In momentele „critice** pen
tru N.A.T.O., cînd aspirația spre 
colaborare pe plan mondial deve
nise atît de puternică îneît punea 
sub semnul întrebării însăși exis
tența sa, un organism creat spe
cial, faimosul „comitet al înțelep
ților" a arătat că singurul mijloc 
de a „menține N.A.T.O." este a- 
prinderea tot mai puternică a răz
boiului rece.

Intr-o serie de articole publi
cate în ziarul „Information" Nut
ting, fost ministru de stat în gu
vernul englez se ocupa tocmai de 
„demonstrarea** acestei caracteris
ticii a N.A.T.O. : „Dacă N.A.T.O. 
vrea să supraviețuiască — scria 
Nutting, — el trebuie să de
vină cartierul general al operațiu
nilor politice occidentale în tim
pul războiului rece". Pentru a pre
ciza lucrurile la un subtitlu pe 
care l-a intitulat special „Lecția 
ungară", Nutting este de părere că 
„N.A.T.O trebuie să reia inițiati
va". Cum ? Răspunsul îl dă ime- 

Să aducă războiul rece în

lagărul comunist". După Nutting, 
N.A.T.O. poate să reia inițiativa și 
să-și întărească coeziunea în „răz
boiul rece“ numai prin subminarea 
orînduirii derpocrat-populare, nu
mai prin subminarea mișcării mun
citorești internaționale, numai prin 
ațîțarea activității subversive și de 
spionaj în țările lagărului socia
list.

★
Principalul „argument" al orga

nizatorilor Pactului Atlantic me
nit să ateste imperativul existen
ței sale este scopul său, chipurile 
„defensiv". Cu toate acestea stra
tegia recunoscută a Pactului Atlan
tic nu are nimic comun cu aoăra- 
rea.

Ținem minte faimosul raport 
Fechteller, amănuntele publicate 
în ziarul „Le Monde", după un 
document pe care șeful statului 
major al marinei militare ameri
cane îl adresase în 1952 Consiliu- 
lului Național de Securitate al 
Statelor Unite. In acest raport era 
expus un plan amănunțit de atac 
împotriva țărilor democratice. A- 
cest raport a constituit un mo
ment impresionant în strategia oc
cidentală, care a pus în mare în
curcătură pe organizatorii Pactu
lui Atlantic. Ziarul „Combat" iro- 
nizînd desmințirile lui Fechteller, 
scria pe atunci: „...acest raport a- 
runcă o lumină vie asupra adevă
ratelor concepții strategice ale 
Washingtonului, pune la locul lor 
pe apărătorii zeloși ai Pactului At
lantic și permite să se judece mai 
bine ce fel de securitate dă Eu
ropei occidentale această Uniune.

îndărătul furnizării de arme Titnisiei de către S.U.A. 
fi Anglia se ascund planurile de a acapara bogățiile 
naturale ale Africii de nord și alungarea Franței

(Reprodus din ziarul tiPravda“)

Toate acestea sînt lucruri care nu 
pot fi recunoscute in mod pu
blic".

Asistăm astfel la o masivă și riv 
tematică sporire a forțelor mili
tare occidentale. Intre timp orga
nismul s-a dezvoltat permanent, 
s-a umflat, a crescut în mod pa
razitar pe trupul vlăguit al Euro
pei de după război.

Politicienii americani fac to
tul pentru a transforma te
ritoriile aliaților în baze pen
tru un nou război. In acest 
sens trebuie interpretate aceie 
proiecte pe care S.U.A. intențio
nează să le prezinte sesiunii 
N.A.T.O. de la Paris ca statele 
europene să furnizeze Statelor U- 
nite noi baze pentru staționarea 
da arme teleghidate și atomice. 
Această prevedere este în același 
timp însoțită de specificarea că 
numai forțele armate americane ar 
putea exercita conducerea acestor 
arme. Aceleași planuri prevăd de 
asemenea participarea cît mai sub
stanțială a Germaniei occidentala 
la fabricarea de armament atomic 
și proiectile teleghidate precum și 
crearea unor baze atomice pe te
ritoriul Germaniei.

Astfel, diplomația americană 
speră să realizeze planul „represa
liilor masive" amenințînd — oare 
pentru a cîta oară — țările lagă
rului socialist. Strategia ameri
cană constituie în mod evident un 
cuțit cu două tăișuri. Țările vest- 
europene înțeleg foarte bine că 
aducerea armelor atomice și a pro
iectilelor teleghidate în Europa va 
atrage după sine exounerea aces
tor țări unor primejdii cel puțin a- 
semănătoare. Aceasta explică de ce 
în Franța, Anglia, Germania oc
cidentală ostilitatea la adresa a- 
cestor planuri crește, iar în țări ca 
Danemarca, Norvegia, Olanda s-au 
făcut declarații oficiale că „nu 
este de dorit" și că în nici un caz 
respectivele țări nu vor admite a- 
plicarea proiectelor menționate cel 
puțin pe teritoriul lor.

Corespondentul din Londra al 
ziarului american „New-York 
Post** arăta recent că planurile „în
tăririi N.A.T.O." sînt apreciate ca 
drept „coșmaruri" in occident. „O 
concepție isterică și cu totul dic
tatorială a unui grup de generali 
și amirali". — astfel sintetiza zia
rul amintit opiniile din occident.

Evoluția politicii blocurilor mili
tare agresive primejduiește securi
tatea internațională. Ea poartă în 
sine germenii unor noi conflicte.

Este însă deosebit da elocvent 
că rezistența care se opune aces
tei politici vine nu numai din ex
terior, ci și din interior. Opoziția 
față de politica „războiului rece" 
este atît de puternică incit pune 
chiar și în fața guvernelor mem
bre în N.A.T.O. problema căilor 
de viitor.

SERGIU VERONA

Vizitele

Tehnica face posibil
ZBORUL SPRE LUNA

Un
MOSCOVA 10 (Agerpres). - 

,,Pravda" publică sub semnătura 
prof. A’ .Sergheev un articol con
sacrat cercetării spațiului cosmic 
In momentul de față scrie autorul, 
zborul spre lună este posibil din 
punct de vedere tehnic, chiar și cu 
ajutorul unei rachete care să de- 
coleze de p* pămînt. Ulterior, pe 
măsura perfecționării tehnicii de 
construcție a rachetelor, a extinde
rii posibilităților energetice și dez
voltării zborurilor cosmice, ar f't 
foarte interesantă înființarea pe 
lună a unei stații cosmice perina- 
nente. Este atrăgătoare folosirea 
subsolului lunii, pentru adăposti, 
rea încăperilor stației și crearea 
unui puternic sistem energetic ato- 
mic cu folosirea substanțelor mi
nerale utile de pe lună. Se poate 
presupune, arată prof. Sergheev, că 
in viitor tocmai luna va deveni 
stația intermediară principală în 
drumul de pe pămînt spre adîncu- 
rilc cosmosului.

Pentru a se ajunge la lună șl 
la alte corpuri cerești vor fi nece. 
sare, fără îndoială, noi soluții, cali
tative și cantitative, dar primul 
pas spre univers a și fost făcut 
Prof. Sergheev relevă cu m'ndrie 
faptul că acest pas a fost făcut de 
Uniunea Sovietică în scopuri știin- 
țifire.

Sateliții, care sint accesibili ob-

articol din „Pravda"
servațiilor tuturor oamenilor de 
știință și organizațiilor științifice, 
milioanelor de oameni, au lărgii 
negrăit de mult hotarele științei 
universale, posibilitățile de cunoaș
tere a co moșului de către om

Prof. Sergheev analizează unele 
rezultate ale observațiilor științifi
ce asupra zborului sateliților. S-a 
dovedit justificat in ceea ce pri- 
vește schema lui și sistemul de re
glaj termic automat bazai'pe men
ținerea temperaturii stabilite in 
containere și în cabină. A fost re
zolvată în mod ingenios problema 
etanșeizării complecte a containelor 
cu aparate și a cabinei cu anima
lul de experiență în condițiile unui 
vid înaintat și ale variațiilor frec, 
vente ale temperaturii înconjură- 
toare. S-au dovedit inutile temerile 
în legătură cu o eventuală ciocnire 
a sateliților cu meteoriți sau cu 
particule cosmice care să fie în 
stare să-i străpungă sau chiar să-i 
distrugă cu totul. Sateliții sovietici 
au străbătut în repetate rînduri 
roiuri de meteoriți, dar nu s-au în
registrat nici un fel de avarii.

Ocupîndu-se de unele date rezul. 
tind din observațiile asupra ani
malului .de experiență de pe sate
lit, pr.of. Sergheev arată că starea 
și comportarea cîinelui în condi
țiile imponderabilității în timpul 
zborului extraatmosferic la mare

altitudine au fost satisfăcătoare 
Ele au fost de asemenea satisfăcă-' 
toare în timpul ridicării și stabi
lirii satelitului pe orbită. A fost 
verificat efectul radiației cosmice 
primare asupra organismului ani
malului. ceea ce nu poate fi reali, 
zat in deplină măsură în condiții 
de laborator. A fost verificat mi
nuțios și noul echipament care a 
asigurat animalului condiții în 
care să poată să trăiască. Mate
rialele strînse vor constitui baza 
pentru cercetări pe viitor și pentru 
zboruri cosmice.

Ocupîndu-se de posibilitățile zbo. 
rului omului în cosmos, prof. Ser. 
gheev subliniază că pentru aceasta 
este^ necesar să fie efectuate cer
cetări de lungă durată asupra ani. 
maielor de experiență la mari alti
tudini. Este de dorit ca aceste ani
male să poată să se întoarcă pe 
oămint. Problema coboririi obiecte
lor necesare de pe sateliții arti. 
ficiali pe pămînt, subliniază auto
rul, constituie, după toate proba
bilitățile, în momentul de față o 
cerință absolut necesară pentru 
dezvoltarea pe mai departe a cer
cetărilor științifice. El arată că a- 
ceastă problemă a fost soluționată

Spectacol de gală
Consiliul de Miniștri al R.P. 

Romîne a oferit marți seara un 
spectacol de gală în sala Teatru
lui de Operă și Balet în cinstea 
Alteței Sale Regale Emirul Seif 
El Islam Mohammed El Badr, 
prințul moștenitor al Yemenului.

La spectacol au luat parte : 
Alteța Sa Regală El Badr, prin
țul moștenitor al Yemenului, Cădi 
Mohammed Abdullah Al Amri, 
ministru de stat al Yemenului, 
Cadi Mohammed Abdtr Allah 
Shami, ministru de stat al Yeme
nului și guvernator de Baida, dr. 
Hasan Abmed Baghdadi, consilier, 
fost ministru, locotenent colonel 
Ahdulah Al Dhahbi, atașat al Curții 
Alteței Sale Regale, prințul moște
nitor..

Au luat parte : Chivu Stoica, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al ,R.P. Romîne, general de 
armată Emil Bodnăraș, Al. Bîrlă- 
deanu și Gherasim Popa, vicepre
ședinți ai Consiliului de Miniștri, 
Anton Moisescu. vicepreședinte al 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale, general colonel Leontin Să
lăjan, ministrul Forțelor Armate 
ale R.P. Romîne, Ion Gheorghe 
Maurer, ministrul Afacerilor Ex
terne, I. Cosma, Gh. Diaconescu, 
Mihail Florescu, Atanase Joja, I. 
Mineu, Marcel Popescu, Voinea 
Marinescu, miniștri, C. Paraschi- 
vescu-Bălăceanu și Gh. Stoica, 
membri în Prezidiul Marii Adu
nări Naționale, Anton Vlădoiu. 
președintele Sfatului popular al 
Capitalei, conducători ai 
țiilor centrale, generali și 
ai forțelor noastre armate, 
de știință, artă și cultură,
romîni și străini, un numeros pu
blic.

La spectacol au luat parte șefi 
ai misiunilor diplomatice acredi
tați la București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Apariția în loja oficială a Alte
ței Sale Regale, prințul moșteni
tor al Yemenului, însoțit de con
ducătorii de stat romîni a fost 
salutată cu îndelungi aplauze 
public.

Au fost intonate 
stat ale Regatului 
Republicii Populare

Bogatul program
lui a cuprins numeroase 
cîntece Și dansuri populare romî- 
nești, arii din opere și numere dc 
balet.

La sfîrșitul spectacolului care

dlelecjaițieî yemenite
Regale prințul moștenitor al Ye
menului un frumos coș cu flori.

La Monumentul 
Eroilor Patriei

SeifMarți dimineață Alteța sa 
El Islam Mohammed El Badr, 
prințul moștenitor al Yemenului, 
a depus o coroană de flori la 
Monumentul Eroilor Patriei.

nului însoțit de persoanele ofi
ciale yemenite și de general co
lonel Leontin Sălăjan, ministrul 
Forțelor Armate ale R.P. Romîne 
și general locotenent I. Tutovea- 
nu, adjunct al ministrului Forțelor 
Armate a făcut o vizită la Aca
demia Militară Generală din Bucu
rești.

La Acad emia Militară 
Generală

Tot în cursul dimineții Alteța 
Sa Seif El Islam Mohammed El 
Badr, prințul moștenitor al Yeme-

★
La amiază ministrul Forțelor 

Armate ale R.P. Romine general 
colonel Leontin Sălăjan a oferit 
un dejun la Casa Centrală a Ar
matei în onoarea distinsului oas
pete.

(Agerpres)

Cine citește mai mult!

institu* 
ofițeri 

oameni 
ziariști

de

de
Și

imnurile 
Yemenului 
Romîne. 
al spectacolu- 

coruri,

cu succes în U.R.S.S. la lansarea} ’’ bucurat de succes, artiștii au 
rachetelor de mare altitudine. | primit din partea Alteței Sale

(Urmare din pag. l-a)
permanente a nivelului de cu
noștințe ale cititorilor, se in
stituie o nouă fază, superioa
ră, a acestui concurs, la care 
pot participa to-ți acei care au 
obținut dreptul de a purta in
signa „Prieten al cărții". 
Această nouă fază inti.ulată 
„întrecerea prieteni
lor CÂRTII" se va desfășu
ra în patru etape succesive, 
începind chiar din luna a- 
ceasta. Faza aceasta va avea 
loc in fiecare an, etapa finală 
desfășurîndu-se la București. 
Trebuie menționat că partici- 
panții clasați pe primele locuri 
vor obține numeroase premii 
(aparate de radio, televizoare, 
biciclete, ceasuri, excursii, 
cărți etc.).

Pentru tinerii aparținînd 
naționalităților conlocuitoare, 
faza superioară a concursului 
se va organiza în limba ma
ternă.

Pentru ridicarea nivelului 
desfășurării concursului, comi
tetele U.T.M. trebuie să reor
ganizeze neintîrziat comisiile, 
iar acestea să ia măsuri ime
diate pentru a asigura fondul 
de cărți necesar la biblioteci 
și să treacă la intensificarea 
propagandei în jurul cărților 
prevăzute în 
concursului, la popularizarea 
concursului în rindurile tine
retului. Activiștii U.T.M. și 
activiștii culturali, membrii co
misiilor înșiși, în primul rînd, 
să fie purtătorii insignei „Prie
ten al cărții", propagatorii ac
tivi ai ccncursului în rîndu- 
rile maselor largi de tineret. 
Succesul concursului depinde 
de asemenea de sprijinul pe

» ♦♦♦

regulamentul

care sint chemate să-1 dea 
sfaturile populare și celelalte 
organizații de masă. Proble
ma concursului trebuie să 
constituie o sarcină de căpe. 
tenie, permanentă, iar nu una 
sporadică, de campanie.

Comitetul Central al U.T.M. 
cheamă pe toți uterniștii să fie 
în primele rinduri ale pârtiei- 
panților la concursul pentru 
citirea literaturii „Iubiți car
tea". Ei au datoria să mobili
zeze și antreneze masele largi 
ale tineretului de la orașe și 
sate in această acțiune de cul
turalizare.

Concursul „Iubiți cartea" 
are nobila menire de a con
tribui nemijlocit la educarea 
tineretului în spiritul dragos
tei și devotamentului față de 
patrie, popor și partid, în 
spiritul internaționalismului 
proletar, în spiritul colaboră
rii și înfrățirii dintre tinerii 
romîni și tinerii aparținînd 
naționalităților conlocuitoare 
să cultive în suKetul și con
știința tineretului înaltele ca
lități morale ale omului îna
intat, luptător pentru pace și 
socialism.

„Cartea — spunea Gorki — 
vă învață cum să stimați pe 
om și pe voi înșivă, vă dă min
ții și sufletului aripile minu
natului sentimen al dragostei, 
față de lume, față de om".

Tineri și tinere, participați 
cu toții la concursul „Iubiți 
cartea" și la „Întrecerea prie
tenilor cărții4’! Citiți, spre a 
vă înnobila inimile și lumina 
mintea I Numai astfel veți de
veni constructori de nădejde 
ai patriei noastre noi, socia
liste I !
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