
Constructori
din toata far a 

pe șantierul 
Hunedoarei

1 HUNEDOARA (prin telefon). - 
In zilele de 4—5 iulie, repre

zentanți ai constructorilor din 
toată țara s-au adunat la Hune
doara într-o consfătuire unde 
s-au dezbătut problemele muncii 
lor: reducerea prețului de cost pe 
metru pătrat de suprafață locui
bilă printr-o mai bună organizare 
a lucrului, prin folosirea economi
că a materialelor de construcție; 
prin descoperirea de posibilități 
noi în folosul măririi spațiului lo
cuințelor. Hotărîrea comitetului 
regional de partid Hunedoara pri
vitoare la posibilitățile de ieftini
re a lucrărilor de construcții a 
trasat sarcini concrete fiecărui co
lectiv de constructori. Materiali
zarea acesteia este inițiativa mun
citorilor din cadrul șantierului Bl 
al Trustului de construcții 4 Hu
nedoara, șantier al tineretului.

Aici tinerețea domină, totul. Șe
ful grupului de șantiere, ingine
rul Zaharia Jenică, șeful șantieru
lui Bl, inginerul Fira Ștefan, deși 
se mîndresc că au stagiu „înde
lungat" în muncă (6—7 ani se 
pare) sînt oameni tineri, plini de 
viață, plini de energie.

In ceea ce privește tînărul An
drei Weber, cel de la care a por
nit inițiativa de reducere a prețu
lui de cost pe metrul pătrat de 
suprafață locuibilă, el este ute-

MIRCEA IONESCU
Un nou crîmpei din marea conductă de gaz metan e instalat(Continuare în pag. 3-a)

PE ȘANTIERUL MAGISTRALEI DE EST

munca eroica- 
viată tinerească

E dimineață, tn văzduh stăruie 
o mireasmă îmbătătoare de fin co
sit. Peste tabără răsună glasul 
trompetei, semnalul de deșteptare, 
tn cîteva minute cei 100 de bri
gadieri, în frunte cu comandantul 
lor, ies la programul de înviora
re. Urmează apoi spălatul și adu
narea pentru careu. O comandă 
scurtă și brigadierii se aliniază. 
După ce primește raportul celor 
trei comandanți de brigăzi, Nico
lae Minculescu, comandantul ad
junct al sectorului. înaintează 
cițiva pași și raportează :

— Tovarășe comandant I Secto
rul 11 Daneș de pe șantierul Ma
gistralei de Est, cu Un efectiv de 
100 brigadieri, este gata pentru 
desfășurarea programului.

Comandantul șantierului explică 
apoi sarcinile zilei. Comandanții 
de brigăzi, responsabilii de echipe, 
toți brigadierii, ascultă cu atenție 
ce au de făcut.

Adunarea pentru 
minat. ~ 
și pornesc cîntînd 
mese. Deocamdată cintă tot 
șui de la Bumbești-Livezeni. f Uni
unea Compozitorilor nu se îngri
jește de cîntecele pentru tineret). 
După programul de dimineață, ca
feaua cu lapte, care la Daneș este 
nelipsită, pare acum și mai gustoa-

să. Apoi fiecare brigadier îți ia 
suplimentul de hrană pentru ora
10 : pîine cu brinză, alteori cu 
slănină, salam sau marmeladă. La 
poarta taberei, cîteva autocamioane
11 așteaptă pe tineri să-i transporte 
la punctul de lucru.

Așa începe fiecare zi de muncă 
a brigadierilor de la Dane}. Așa

Brigadierii din sectorul II Da- 
neș rpuncesc asiduu ziua și 
noaptea, pe ploaie și pe arșiță, 
pentru a efectua pînă la 23 
August 7O’/o din lucrări. Ei se 
străduiesc să instaleze lunar 8 
țevi de conductă în loc de 3, 
să realizeze 1 milion lei eco
nomii, să reducă prețul de cost 

al lucrărilor cu 5%

fac munca brigadierilor foarte 
grea. Dar mlaștina trebuie supusă 
voinței oamenilor. Pe aici trebuie 
neapărat să treacă conducta. Și 
brigadierii se apucă de lucru. 
Cîțiva au încălțat cișmele de pro
tecție, dar ele sînt aici nefolosi
toare, căci noroiul trece de ge
nunchi iar uneori și de brîu.

— Așa nu se poate munci, zic 
unii.

— Ba se poate — le răspunde 
Isidor Diaconu. Împreună cu cei
lalți patru tovarăși din echipa sa,

. ANDREI

careu s-a ter-
Brigadierii se încolonează 

spre sala de 
mar-

a început și astăzi. Și totuși ziua 
de astăzi are o mare semnificație, 
căci brigadierii au de trecut un 
examen in care va fi vorba despre 
hărnicie, curaj, dîrzenie, despre 
abnegație și spirit de sacrificiu in 
muncă.

Pe traseul conductei, între kilo
metrii 8 și 9, pe o distanță de 
peste 100 metri, se întinde un te
ren mlăștinos. Apa, noroiul, trestia,

Pentru scurtarea timpului de lucru 
la. recoltări
mineața zilei de 2 
iulie, tinerii mecani
zatori de la S.M.T. 
Gottlob au început 
secerișul. Pentru a 
efectua lucrările în 
timpul cel mai scurt 
și pentru a-și înde
plini angajamentele 
luate în urma Consfă-

TIMIȘOARA 
corespondentul 
tru). — Holdele de 
grîu ale gospodăriei 
agricole colective „la- 
kușkin" 
Lovrin, 
nicolaul Mare, au dat 
în pîrg. Cele 377 ha. 
promit o recoltă des
tul de bună, tn di-

(de la 
noa

din comuna 
raionul Sin-

tuirîi de la Constan
ța, acești tractoriști 
lucrează cu 3 agrega
te formate din cite 
2 secerători cuplate 
la un tractor. Așa au 
reușit, ca în prima 
zi de seceriș să re
colteze griul de pe o 
suprafață de peste 
30 hectare.

. ........ .
| Membrii întovărășirii agricole „Progresul socialismului411 
| din comuna Popeștl-Leordeni, regiunea București, depun toate g 
| eforturile pentru strîngerea la timp șl fără pierderi a recoltei s 
j de grîu. Din cantitatea de boa be obținută de pe cele 10 hectare g 
| pe care le-au recoltat pînă acum și care au dat o producție g 
î medie de 2.100 kg. Ia hectar, ei au transportat la baza de re-g 
| ceptie întreaga cantitate contr actată cu organizațiile comerciale j 
| ale statului g
£ Tn fotografie : întovărășiți! încarcă în remorcă sacii cu grîu g 
"pe care-i duc la baza de recepție. Foto* AGERPRES
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Solii cei mai tineri
artei populare 

la primul 
concurs

Duminică 6 iulie 1958

ai

In curînd apare revista
Probleme 

ale păcii și 
socialismului11

în a doua jumătate a lunii X 
august va apare revista teore- X 

a tică și informativă a partidelor v 
comuniste și muncitorești „Pro- ( 
bleme ale păcii și socialis- X 
mulu»“. \

Revista va trata probleme X 
a ale socialismului științific și X 
a ale mișcării muncitorești inter- v 
a naționale, probleme ale luptei v 
a pentru pace, probleme ale raiș- X 
A carii de eliberare națională a v 
A popoarelor dependente, proble- v 
a me privitoare la relațiile inter- v 
a naționale și legăturile economi- <2 
A ce mondiale, probleme privi- V 
a toare la rolul științei și cultu- V 
a rii în dezvoltarea societății etc. V 
A Revista „Probleme ale păcii v 
Ași socialismului" va apare lu- v 
A nar în limbile : romînă, rusă, v 
v chineză, bulgară, cehă, coreea-v 
v nă, poloneză, maghiară, france- v 
v ză, engleză, germană, italiană, v
V spaniolă. \
v La revistă vor colabora con- ( 
v ducători ai partidelor comu- v 
$ niște și muncitorești, fruntași v
V de seamă ai vieții sociale, sa- v 
v vanți, economiști, publiciști. \
V Abonamente pențru ediția k
V în limba romînă se pot face la V 
v toate oficiile poștale din țară v
V și la librării. Prețul abonamen- v
v tului pînă la sfîrșitul anului \ 
Q este de 4 lei. . \
\ Abonamentele pentru ediția \ 
v în limba rusă se pot face la x
V Agenția pentru difuzarea pre- K
V sei. Adresa: Praga 6, Sadova 3. X
X Pentru celelalte ediții se pot X 
X primi informații de la aceeași X 
\ agenție. A

Cififi pag. 2-a

Din duminică în duminică

DIN ISTORIA 
CINEMATOGRAFIEI

tinerilor inovatori
în sprijinul tehnicii noi

ORAȘUL STALIN (de la co
respondentul nostru).

Am încă vie în minte imaginea 
demonstrației oamenilor muncii 
din Orașul Stalin ia 1 Mai. Prin 
fața tribunelor oficiale tractoarele 
de noul tip U.T.O.S.-27 purtrm 
pancarte pe care scria că tracto
rul romînesc brăzdează ogoarele a 
peste 20 de țări din Europa, Asia, 
Africa.

Este o mărturie grăitoare despre 
progresele tehnicii noi în patria 
noastră.

Sarcinile date de partid și gu
vern cu privire la perfecționarea 
utilajelor pun și în fața organelor 
și organizațiilor U.T.M., ca și a 
tuturor tinerilor muncitori sarcini 
însemnate. Căci lupta pentru per
fecționarea mașinilor și utilajelor 
este nu numai o chestiune de re
sortul organelor de conducere ale 
industriei, ci un subiect pentru 
preocuparea activă a maselor 
largi de muncitori, tineri și vîrst- 
nici.

In regiunea Stalin — ca și în 
R.A.M. și alto regiuni — organi
zațiile U.T.M. au purtat în acest 
an o importantă acțiune, menită 
să sporească contribuția tineretu
lui Ia promovarea tehnicii noi. E 
vorba de concursul tinerilor ino
vatori, organizat de comitetul re
gional U.T.M. Eficacitatea acestei 
acțiuni este dovedită de fapte. In 
primele 5 luni ale anului în curs, 
numărul inovatorilor tineri din re
giunea 
250 în 
rioadă 
menea,
raționalizărilor aduse de tineret în 
procesul de producție, se va ob-

ține anul acesta o economie de 
peste 15.000.000 lei I

S-a dovedit că inovațiile și ra
ționalizările propuse de tineri vin 
să rezolve numeroase probleme 
tehnice, să îmbunătățească indicii 
de calitate ai mașinilor, să spo
rească randamentul acestora.

Iată cîteva exemple.
Tînărul inginer Gheorghe Cis- 

maș de la Combinatul chimic din 
orașul Victoria a realizat un dis
pozitiv de protecție a „paharelor" 
autoclavelor de acid azotic. Des
pre importanța tehnică și econo
mică a acestui dispozitiv ne stă 
mărturie faptul că, în timp ce 
anul trecut înlocuirea „paharelor" 
pe măsura uzurii lor a necesitat 
o cheltuială de peste 1.200.000 
lei, acum, prin aplicarea inovației 
propuse de inginerul Gheorghe 
Cismaș această cheltuială n-a mai 
fost necesară, obținîndu-se o per
fecționare a instalației.

Utemiștii Teodor Covic și Si- 
mion Iliș de la Combinatul chi
mic nr. 1 au construit o pompă 
de apă cu pinioane pentru răci
rea strungurilor. Care sînt avan
tajele tehnice și economice ale 
acestui mecanism ? In primul 
rînd el poate fi adaptat la orice 
mașină-unealtă. In al doilea rînd,

se cuplează direct cu motorul ma
șinii, făcind astfel disponibil mo
torașul electric care acționa înain
te pompa de răcire. Totodată, 
s-au simplificat și operațiunile de 
mînuire.

Cuvinte de laudă trebuie spuse 
despre inovațiile și raționalizările 
făcute de tineri muncitori cum 
sînt Munteanu Nicolae și Vasile 
Antonie de la „Nicovala“-Sighi- 
șoara, Vințe Ghenade și Octavian 
Pop de Ia „Independența“-Sibiu, 
Cornel Anta și Stelian Năstăsoiu 
de la uzinele de tractoare — Ora
șul Stalin, Iacob Ion și Vasile 
Sumblea de Ia „Steagul Roșu" 
Orașul Stalin și mulți alții. Ani
mați de dorința de a contribui 
efectiv la creșterea productivită
ții muncii și reducerea prețului de 
cost ei au contribuit la perfecțio
narea unor mașini și utilaje, fie 
dintre mijloacele de bază, fie pro
duse ale întreprinderilor.

Concursul tinerilor inovatori din 
regiunea Stalin trebuie extins în și 
mai multe întreprinderi din regiu
ne. In acest fel, tineretul va aduce 
o contribuție și mai activă la pro
movarea tehnicii noi.

Scenele Palatului pionierilor din 
Capitală și Casei de cultură „Gr. 
Preoteasa" au primit ieri pe cei 
mai tineri artiști — pionierii și 
școlarii de pe întreg cuprinsul 
țării —, care susțin finala primu
lui concurs cultural artistic.

Numeroși oameni de artă au 
devenit spectatori ai acestor neo- 
bișnuiți artiști.

în culise domnește emoția Mi
cuții artiști știu că saba e plina, 
că juriul notează Petnșor Deni
sov, din Conovățul de Sus — 
Constanța, aruncă o privire furișă 
spre mulțime. Omulețul din clasa 
a îl-a are o singură îngrijorare : 
de nu s-ar observa că el, la joacă, 
s-a înțepat la un picior. Cazacio
cului pe care l interpretează i se 
dăruie insă cu totul A și uitat de 
înțepătură. Figurile dansului lui 
stîrnesc ropote de aplauze și bi- 
sări.

La fel de emoționată ca elevii 
și pionierii Școlii de 7 ani tătară 
din Medgidia este și instructoarea 
Beșina Umeiran. „Vor plădea dan
surile „Salașlm," și „Mendil"? Dar 
cel oriental și „Tatîr hîzi“? se-n- 
treabă îngrijorată.

Aceleași sentimente îi stăpînesc 
și pe elevii Școlii nr. 19 din Con
stanța, ca și pe cei din Orlea — 
Craiova, Satu Mare sau Certeza —— 
Baia Mare. în această zi, pionierii 
și școlarii se întrec in interpreta
rea bogatului folclor romînesc și al 
minorităților naționale.

Ei se întrec azi în cînt, în dans, 
in recitări. Versurile satirice ale 
Ninei Cassian „în țara lui Mură-n 
gură" sînt recitate de Rotaru Mi
hai din clasa a V-a (Corbasca Ad- 
jud' Bacău) cu un impresionant 
talent.

Răsună în această zi cîntecul și 
dansul de pe întreg cuprinsul pa
triei și este reprezentat în toată 
varietatea și minunăția lui portul 
național. De sub căciuli brumării 
— munți uriași pe capete de pi
tici — de sub pălărioare negre 
sau verzi și codițe împletite în 
zeci de panglici colorate, privesc 
ochii bucuroși, fericiți și mereu e- 
moționați ai sutelor de pionieri și 
școlari. La primul lor concurs ei 
închină cele mai curate sentimen
te și ginduri celui mai iubit pă
rinte — partidul.

FL. P.
Suita de dan~ 

suri din Făgă
raș interpretată 
de echipa Școlii 
nr. 18 ,,Mihail
Eminescu" din 
București.

Infractorul
SA FIE PEDEPSIT

Faptul s-a petrecut in urmă cu 
aproape două săptămîni. Un ru
tier al gospodăriei agricole de 
stat Dagița plecase la Negrești. 
Tn remorcă erau niște lăzi, unele 
mai mari, altele mai mici. Con
stantin Șulț, administratorul can
tinei de la centru a gospodăriei, 
venea după alimente. Luase cu 
el să-l ajute și pe Gică Diaconu, 
elev practicant și utemist. Rutie
rul îl mina Vasile Baba, de ase
menea utemist.

îndată ce intrară în tîrg, Con
stantin Șulț îl sfătui pe rutierist 
să treacă pe nu știu care stradă, 
că avea el o treabă acolo. Vasile 
Baba nu se împotrivi.

— Să descărcăm lăzile, zise 
Constantin Șulț cînd ajunseră. 
Rutleristul se uită întrebător la 
elev. Acesta surprinse întreba
rea din privirea tovarășului său, 
dar nu-î dădu atenție.

— Hai mă, Gică, ce stal — îl 
zori Constantin Șulț. Ajută șl tu, 
că nu ți-o fi degeaba.

Elevul îl ajută. II ajută șî ru- 
tieristul că și el fusese îndem
nat. După ce le descărcată pe 
toate, băieții se întoarseră la ru
tier. Șulț intîrzie.

La G. A. S. Dagîta 
utemiștii demască 

iar direcțiunea tolerează 
un element necinstit

noi.
ieși șl veni la

de treabă, îmi 
lăudă el. Mer-

E5E5E5E5Z5E5ESE5E5E5E5Z5E5E5

— Ce-o fi avînd acolo, nene, 
că tare grele erau ? întrebă Gică.

— Borcane, n-ai văzut ? Bor
cane de sticlă, goale

— N-am văzut, dar ce face cu 
ele de le-a adus aici ?

— Lasă, vedem
Administratorul 

dînșii,
— Sînteți băieți 

place de voi — îi
geți să vă fac cinste? Hai. E un 
vin la bufet 1 Și plescăl din lim
bă mulțumit.

Elevul se uită la rutierist. A- 
cesta ii făcu semn cu capul să nu 
se ducă.

— Eu sînt elev — răspunse 
Diaconu, nu am voie să beau, 
să-mi pierd vremea prin bufete. 
Nu merg.

— Nu beau — răspunse șl ru- 
tieristul.

Stalin a crescut cu peste 
comparație cu aceeași pe- 
a anului trecut. De ase- 
prin aplicarea inovațiilor și

C. SLAVIC 
corespondentul „Scinteil tinere

tului" pentru regiunea Iași

a minunatei
voințe omenești

— De ce, mă? Doar fac eu 
cinste. Și apoi tu ești flăcău, nu 
copil.

— Lasă-mă; nu beau. Nu.mi 
trebuie.

Constantin Șulț ridică din u- 
meri și se duse singur. In aștep
tarea lui, Vasile îi mărturisi lui

Pentru că fad din orice piedică, o dra
mă și din cea mai neînsemnată nereușită, 
o tragedie.

Pentru că tot contemplînd ceea ce nu 
poți face, nu faci ceea ce-ți stă firesc în 
puteri.

Pentru că-ți chemi norocul la judecată 
în fiecare clipă și pui în socoteala nedi- 
băciei sale, roadele amare ale propriei tale 
lașități.

Pentru că mi-ai spus cu vocea muiată 
într-o nesfîrșită melancolie că ai fi vrut 
să zbori sus, sus dacă „împrejurările ne
prielnice" nu ți-ar fi picurat plumb pe 
aripi.

Pentru toate acestea și mai ales pentru 
că ai 18 ani îngăduie-mi tînăra mea prie
tenă să-ți povestesc ceva.

Atunci cînd colegul meu P. mi a pro
pus să-l însoțesc la Craiova pentru a vi
zita Câminui-școală nr. 8, rn-anr împotri
vit cu hotărîre, deoarece știam că elevele 
acestei școli sînt toate invalide. Mă te
meam de simțămîntul acela de vinovăție 
pe care-1 au oamenii sănătoși printre cei 
loviți de infirmități și de ceea ce mi-ar 
fi putut spune ochii unui copil beteag. 
Mă temeam, tînăra mea prietenă, de no
stalgiile ce ar fi putut fi adunate pe fețele 
micilor prizoniere ale imobilității la o vîr- 
siă pătrunsă de frenezia mișcării. Am spus 
toate acestea colegului meu și am apărat 
cu strășnicie hotărîrea ce o luasem.

PrietenK, trebuie să spun că acel coleg 
al meu a zîmbit ca unul ce fusese pe unde 
mă aflam eu acum.

— Vino, mi-a spus. Iți înțeleg temerile 
dar ele n-au temei. Te duc la niște oa
meni puternici și creatori. Colegul m-a 
făcut să-mi schimb hotărîrea și să vizitez 
școala. Dar, cu multe îndoieli în minte,

Impresii dintr-o vizită 
la Căminul-școală rr. 8 

din Craiova 
al Ministerului Sănătății 

și Prevederilor Sociale <!)

am hotărît să-mi iau anumite măsuri. Am 
pregătit zeci de atitudini pentru felurite 
situații, am închipuit răspunsuri la între
bări ce credeam că ni s-ar putea px;*v 
și întrebări dibace care să ceară alte răs
punsuri cit mai puțin dureroase. In ciuda 
acestor amănunțite pregătiri, cînd am in
trat în curtea căminului, m-a cuprins o 
puternică tentație de a închide ochii și 
de a-i ține închiși cît mai multă vreme.

Și totuși, într-o clipă, tot eșafodajul 
clădit cu atîta trudă s-a prăbușit ca ne
folositor.

Eram pe coridorul școlii în așteptarea 
directoarei și deodată am ridicat ochii. 
Mulți copii, fetițe de 4—5 ani și fete în 
pragul adolescenței coborau scara. Era un 
act pe care-1 facem fiecare dintre noi de 
zeci de ori și totuși aci era pătruns o 
tainică și cuceritoare măreție omenească. 
Fiecare treaptă depășită însemna o nouă 
înfrîngere a legilor gravității, fiecare pas, 
o capodoperă de forță, de stăpînire de 
sine, de biruință asupra inerției. Acolo 
unde membrele voiau să se sustragă me
nirii lor, intra în joc gîndirea, voința, mi
nunata mîndrie omenească de a nu fi 
asemenea lucrurilor, pe veci înțepenite în 
nemișcare. O sută de copii infirmi cobo
rau o scară, senini, cu fețe liniștite și lu
minoase. Și mi-am amintit, nu știu de ce, 
tocmai de tine, nefericita mea prietenă 
care poți alerga fără greutate cînd întîr- 
zii la cinematograf, care urci munții, cînți 
Ia pian și poți face tot ce vrei cu dege
tele 
din 
atît 
atît

mîinilor tale. Și n-am
acea băutură nobilă cu gust de leșie, 
de plăcută cucoanelor
de jignitoare pentru om, care se nu

mește milă. Dimpotrivă, pașii ce se spri
jineau o clipă pe trepte, răsunau în mine 
cu asprele și dulcile cadențe ale orgolin-

SEN ALEXANDRU
(Continuare în pag. 3-a) j

simtit nimic

filantropice șl

o



cele

început
Filmul s-a născut ca artă odată 

cu secolul nostru și nu se poate 
desăvîrși decît sub ochii noștri, în 
măsura în care răspunde preocu
părilor majoro ale omului contem
poran în lupta pentru pace și o 
viață mai bună. Prin însuși lim
bajul său dinamic, concentrat, prin 
oroarea sa de romanțiozitatea dul
ceagă și poleirea vieții, aparatul 
de filmat — lucid — descoperă 
și dărîmă mituri false, intronînd 
ca singur valabil, generator de 
artă adevărată, criteriul realității.

A investi filmul cu ideile ma
jore ale epocii 
noastre nu e 
numai un impe
rativ ci și o ne
cesitate, pe care 
cei mai mari 
cineaști au înțe- 
les-o. Realis
mul este condi
ția de existență 
a cinematogra
fului ca artă a 
zilelor noastre 
ca arta cea mai 
da mase din 
cîte a creat 
mintea omenească, filmul în
fățișează și conchide, îndru
mă și educă. El a devenit prie
tenul apropiat al omului, căruia îi 
comprimă în două ore pe ecran 
valorile celor mai variate arte. 
Este arta concisă și directă, că
reia trebuie să-i fie străine misti
ficările, pentru că se adresează 
direct minții analitice, pătrunză
toare, a omului din popor al se
colului XX. Pe această linie, neo
realismul italian a dat capodopere 
ale umanismului și protestului îm
potriva sistemului bazat pe ex
ploatare : „Hoții de biciclete" a 
lui de Sica sau „Roma orele Il“, a 
lui de Santis, „Sciuscia", „Infide
lele" sau „De doi bani speranță", 
în care actul de acuzare era rostii 
răspicat, cu vehemența marelui 
artist angajat într-o luptă fățișă. 
Iată dar că realism înseamnă nu 
numai ce tratezi, ci cum tratezi, 
de pe ce poziții, din ce optică. 
In condițiile luptei de clasă de 
azi, încleștate, cînd oamenii se 
despart net, pe poziții prietene 
sau vrăjmașe, în fața cinematogra
fiilor din țările capitaliste se pun 
probleme foarte esențiale. Unii 
cineaști dau înapoi, nu luptă, ce
dează în fața presiunii reacțiunii. 
Unii din cineaști, din păcate însă 
nu rostesc înverșunate rechizitorii 
la adresa justiției corupte, ca în 
„Noi sîntem cu toți asasini", 
produc filme antirăzboinice 
antifasciste ca „Evadații", ori sa
tire spirituale la adresa condițiilor 
grele de viață ale intelectualului 
în statul capitalist, ca „Tata, 
mama, bona și eu". Ei falsifică 
subtil realitatea, impingînd la 
concluzii periculoase, de justifica
re a imoralității burgheze, ca re
centul film al lui Delannoy „Un 
minut de adevăr" sau o ocolesc 
naiv, prin comedii ușoare de ge
nul „Oaia cu cinci picioare".

Filmul — ca artă nouă — își 
trage tradiția din marile valori

ale culturii clasice. Filonul puter
nic' realist al literaturii ruse și so
vietice alimentează astăzi cea mai 
umană dintre cinematografii," cine
matografia realist-socialistă. Cele 
mai mari opere sovietice ale ecra
nului — de la creațiile lui Eisen
stein pînă la Kalatozov, de la 
primele filme realizate după revo
luție pînă la „Zboară cocorii", 
pun în centrul preocupărilor lor 
chipul omului nou, luptător activ 
pentru ideea socialismului. Există 
și astăzi în țările capitaliste un 
curent sănătos de artă militantă,

de apărare a patriei sau din zi
lele noastre, preocupă neîncetat pe 
cineaștii sovietici, care prin 
mai recente filme de acest gen: 
„Casa în care locuiesc" 
„Zboară cocorii", premiate

sau 
--------------------- , .--------- de 
nțari foruri internaționale, au în
scris victoria hotărîtoare a realis
mului socialist asupra tuturor ce
lorlalte metode de creație.

Minunatele filme sovietice 
făcut ocolul lumii cucerind sim
patia milioanelor de spectatori, 
semănînd peste tot unde au pă
truns nobilele idei ale socialismu-

au

CINEMATOGRAFIA
înaltelor idealuri

ALE OMENIRII

de pămînt", germanul „Ernst 
Thdlmann"- sau romînescul „Ne
poții gornistului", reânviau tradi
țiile glorioase ale muncitorilor sau 
țăranilor ce și-au închinat viața 
eliberării poporului lor, aduceau 
un cald mesaj de pace și de luptă 
pentru o viață fericită a popoare
lor, creionînd cu putere chipul 
moral nou al omului luptător, un 
portret de o neasemuită frumuse
țe pe care nici o altă cinemato
grafie nu e în stare să-I redea. 
Conferința de la Praga a cineaști
lor din țările do democrație popu

lară a dezbătut 
problemele ac
tuale ale cine
matografiei so
cialiste și s-a 
vădit astfel că 
planurile cine
matografice ale 
unor țări din 
lagărul socialist 
asigură de pe 
acum spectato
rul cu filmele 
pe care le aș
teptăm cu toții, 
la un nivel ca

litativ înalt. Creația romînească 
de filme se încadrează și ea dez
voltării generale a realismului so
cialist. Iar realism socialist presu
pune, astăzi, în primul rind, an
corarea în actualitatea imediată, 
oglindirea succeselor istorice deo
sebite ale societății care constru
iește socialismul. Nu încape în
doială că cinematografia socialistă 
va cuceri noi și noi victorii de 
nțare preț.

a fost
imaginea

nu
Și

realistă. Dar cu toată vehemența 
protestului social, neorealismul ita
lian rămînea la faza realist-criti- 
că la care se găsește literatura 
secolului trecut sau cea progresi
stă contemporană din țările capi
taliste. Lipsa sa de perspectivă isto
rică apare astăzi mai manifestă de- 
cit orioind. Dacă neorealismul a 
intrat într-un impas, aceasta se 
întimplă nu pentru că spectatorul 
s-a plictisit de aceleași povești ale 
străzii, ci pentru că în condițiile 
luptei noastre de azi, întrebărilor 
trebuie să-i formulăm răspicat 
răspunsul: vinovată pentru 
zeria străzii din capitalism 
burghezia, care corupe tot ce a- 
tinge și pentru a îndrepta lucru
rile trebuie să-i opunem forța 
noastră organizată, unită. Munci
torii nu mai sînt astăzi oameni 
slabi, ci un front puternic, aliniat, 
o forță capabilă să dărîme din 
temelii putreda șandrama capita
listă. Do aceea, muncitorul din 
statul capitalist nu mai trebuie să 
ne stîrnească o lacrimă, o compa
siune, ci admirație, respect pen
tru oameni asemenea eroilor com
bativi din filmele sovietice sau a 
celor din țările de democrație 
populară. La noi, chipul oameni
lor muncii ocupă locul central, pe 
ecran, iar problemele sale majore 
sînt problemele vitale ale con
strucției socialismului. Familia o- 
țelarilor Jurbini reprezintă simbo
lul muncitorimii puternice care a 
înfăptuit revoluția. Boris Andreev 
care ne vizitează în prezent țara, 
se bucură de o mare simpatie în 
rîndurile largi ale spectatorilor, 
datorită faptului că a interpretat 
cu un remarcabil firesc nenumă
rate roluri de oameni simpli și de
votați cauzei comunismului, mun
citori destoinici și hotărîți. Viața 
socială și personală a omului so
vietic din timpul Marelui război

lui, mesajul unei societăți care 
privește spre viitor, unei speietăți 
care prin însăși natura ei este pli
nă de optimism și de dragoste 
față de om.

Cele mai bune opere ale cine
matografiei cehoslovace, poloneze 
sau maghiare, germane sau romî- 
nești, au fost tocmai acelea care 
aduceau pe ecran realitatea țări
lor respective, de ieri
astăzi. Polonezul „Sub steaua fri- 
giană“ sau maghiarul „Un petec

sau de

ALICE MANO1U

La început a fost imaginea. O 
imagine puțin ștearsă uneori, ce 
e drept, ale cărei mișcări prea 
repezi transformau pînă și cele 
tnai tragice scene în momente 
comice, dar prin intermediul că
reia spectatorii făceau cunoștință 
pentru întîia oară cu ținuturi a- 
flate la mii de kilometri de pro
pria lor patrie și cu oameni des
pre care nici nu auziseră vreo
dată. Imaginea ținea loc și de 
sunet și de culoare, absorbind 
într-atîta atenția privitorilor în- 
cît nici nu părea să mai lipsească 
ceva pentru 
a realității, 
graful mut.

Epoca lui 
imediat după apariția primelor 
filme de lung metraj și a durat 
pînă aproape de 1930, adică abia 
vreo două decenii.

Personalitatea dominantă a a-

o fidelă reproducere 
Așa era cinemato-

de glorie a început

pionierat cinematografic 
întregului film mut o în- 

1 neîndoios marele 
Chaplin, adevărat geniu creator 
al cinematografului năseînd.

Alături de Chaplin, epoca fil
mului mut a mai cunoscut însă 
și alți creatori de seamă, care au 
lăsat o bogată moștenire artis 
tică. Victor Sjostrom în Suedia 
Nini Martiglio în Italia, Griffith 
în America, Fritz Lang în Ger
mania și Louis Delluc în Franța 
sînt doar cîțiva dintre principa
lii regizori ai anilor premergă
tori sonorului, care au lucrat 
continuu pentru propășirea cine 
matografului din țările lor. Lor li 
se datoresc opere monumentale 
cum ar fi „Roata", „Nașterea u- 
nei națiuni", „Proscrișii", „Nibe 
lungii", „Pierdut în întuneric" și 
multe alte filme mute, a căror 
calitate lăsa uneori de dorit dar 
care au contribuit toate la de 
săvîrșirea artei cinematografice, 
în același timp, comicii Max 
Linder, Harold Lloyd, Mack Sen- 
nett și Buster Keaton delectau 
publicul cu naivele lor peripeții 
iar Douglas Fairbanks Senior

nilor de
și a 
truchipează crea tipul 

filmele de
Tînăra

dineroului legendar 
aventuri.
cinematografie 

sovietică
Un Ioc cu totul aparte îl o- 

cupă producția de filme 
realizate în U.R.S.S. ~ 
Revoluție Socialistă 
brie, cinematograful 
in slujba poporului 
o dezvoltare rapidă 
rală. Alături de iluștrii cineaști 
mai vechi, ca Eisenstein și Pu
dovkin, care s-au alăturat noii 
cinematografii, s-au format o se 
rie de c:neaș‘i tineri, plini de 
vigoare și de încredere în misiu
nea înaltă a cinematografului 
revoluționar. Filme ca „Drăcu- 
șorii roșii" (1923), „Mama" 
(1926), și „Al 41-lea- (1927) — 
fără a mai vorbi de „Crucișă
torul Potemkin" — au cîștigat 
repede aprecierea publicului so
vietic și admirația criticilor din 
lumea întreagă. Ele au adus pe 
ecran o tematică nouă, inspirată 
din viața celor ce muncesc și 
luptă pentru viitorul lor socialist.

muxe 
După Marea 
din Octom 
sovietic pus 
a cunoscut 

și multilate

A apărui sunetul
La început a fost imaginea... 

dar într-o bună zi a apărut și 
sunetul. Și ziua aceea memora
bilă a fost în 1928, cind 
nele obișnuite doar cu 
pianiștilor din sălile de 
tograf, a apărut primul 
nor — „Cîntărețul de 
Deși era vorba _ . 
realizare muzicală, succesul so
norului a fost uriaș din prima 
clipă.

In Uniunea Sovietică, lucră
rile inginerilor P. Teghin, A. 
Schorin și V. Ohotnicov au pep- 
mis crearea în mod cu totul in
dependent 
1928 —

I!

mi- 
este

a războiiiluiș

și desfrîului
In urmă cu cîtva timp a 

avut loc la Hanovra premiera 
filmului vest-german „Stresse
mann", care a căzut cu mult 
brio. Presa a căutat să desco
pere cauzele eșecului acestui 
film și ou această ocazie pu
blicul spectator a aflat lucruri 
foarte interesante. S-a văzut 
astfel că autoritățile de la Bonn 
s-au amestecat în modul cel 
mai brutal în producerea fil
mului, au modificat de nume
roase ori scenariul, în așa fel, 
incit, falsificînd adevărata via
ță a lui Stressemann, să-l pre
zinte pe acest om de stat ger
man dintre cele două războaie 
mondiale ca pe un fel de a- 
dept și antemergător al politi
cii revanșarde a lui Adenauer, 
ceea ce — toată lumea știa — 
nu corespunde adevărului, In 
decurs de aproape trei ani gu
vernul vest-german a ciuntit și 
denaturat de numeroase ori, 
pînă a nu mai putea fi recu
noscut, scenariul inițial, a chel
tuit pentru aceasta 2.000.000 
de mărci din fondurile trezo
reriei dar h-a reușit să înșele 
pe spectatori care au demascat 
repede contrafacerea.

încă de la începuturile dez
voltării cinematografiei, murii 
magnați capitaliști și-au dat 
seama de marea influență pe 
care cea de-a șaptea artă o 
poate avea asupra oamenilor 
muncii și au hotărît să folo
sească această influență în sco
purile politicii lor ticăloase, în 
scopul permanentizării fi adin- 
cirii exploatării, a combaterii 
răspîndirii ideilor progresiste. 
Nu întîmplător conducătorii 
hitleriști acordau o asemenea 
atenție filmului încă de la pre
ludiile ascensiunii lor — ateu

ție al cărei țel a fost exprimat (' 
limpede în fața cineaștilor fas- 
ciști de către Goebbels care I1 
spunea: „Noi trebuie să uci- (1 
dem cu arta". Așa zisa artă I' 
cinematografică a Germaniei I' 
naziste era într-adevăr un in- I1 
strument de crimă și de incita- I1 
re la crimă, la război așa cum 
au dovedit-o atîtea filme ca 
„Bismark" (produs de Heinrich 
lonen, chiar regisorul lui 
„Stressemann" de azi despre 
care vorbeam mai sus), „Evreul 
Suss“ și alte sute de kilometri 
de peliculă care concurau în 
mârșăvia lor doar cu unele pro
ducții ale cinematografiei Ita
liei fasciste și Spaniei fran- 
chiste.

După cel de al doilea răz
boi mondial, steagul ideilor 
celor mai reacționare în cine
matografie l-au preluat stu
diourile americane aflate în 
solda capitaliștilor monopoliști 
cei mai înverșunați în ura lor 
față de avîntul maselor popu
lare spre pace și socialism, cei 
mai neconsolați de sfîrșitul ru
șinos al fascismului banditesc. 
Acești conducători ai „fabrici
lor de iluzii" cum sînt denu
mite studiourile de tip ho%- 
tooodim, au hotărît să ampli
fice producția de filme min
cinoase care să servească inte
resele lor ticăloase, dezvoltînd 
vechea linie a cinematografiei 
reacționare în care abundau 
producții antisovietice, filme 
care calomniau popoarele co
loniale ca „Adevărata glorie", 
„Gunga Din" fi altele, zeci de 
istorioare imorale sau care pro- 
povăduiau împăcarea intre cla
se, resemnarea oamenilor sim
pli în fața nedreptăților strigă-

pe ecra- 
muzica 

cinema
film so- 

jazs*.',, 
de o mediocră

Așa s-a născut 
cinematograful

Secole de-a rtndul, ne numă
rați cercetători au căutat să 
redea o imagine fixă sau miș
cătoare copiind realitatea cu 
ajutorul unor mijloace artifi. 
ciale. Dar, de la prima cameră 
obscură, construită in 1321 șl 
plnă la prima fotografie — și 
apoi, prima reprezentanție ci
nematografică — a fost cale 
lungă.

Cu 400 de ani în urmă, ca
mera obscură s-a îmbogății 
cu o lupă așezată în desc’ni- ■. 
zătura ei. Un secol mai tîrziu, 
în 1650 Kirscher descrie prima

lanternă magică, care avea să 
farmece nenumărate generații 
de copii, pînă în zilele veacu
lui nostru. Multă vreme, lu
crurile au rămas pe loc. Pasul 
următor, pasul hotărîtor care 
avea să ducă la fotografie și 
la cinematografie, implica o 
serie de cunoștințe și descope
riri optice, chimice și electrice 
care depășeau cu mult nivelul 
științei timpului.

Profesorul belgian Joseph 
Plateau a plătit cu prețul pro. 
prlei vederi perfecționarea „a- 
paratului pentru a înșela ve-

derea" (fenakistoscopul) . pe 
care l-a construit tn 1830 și 
care punea bazele reconstitui, 
rii mișcării pornind de la o se
rie de imagini fixe.

Lucrărilor pregătitoare ale 
profesorului belgian în dome
niul opticii, le-au corespuns 
cercetările unor savanți ruși 
în problema electricității și a 
creării unor puternice surse 
luminoase, indispensabile cine
matografului. Astfel, In 1803, 
fizicianul rus Petrov descoperă 
arcul electric — acea flacără 
luminoasă care se produce în
tre 2 . cărbuni prin care trece 
un curent electric — în 1876 
Pavel Iablocicov inventează 
luminarea electrică, iar în 1893, 
A. Lodîghin a obținut brevetul 
de invenție pentru lampa cu 
filament metalic.

In al treilea domeniu, cel al 
preparării chimice, contribuțiile 
cele •mai importante au fost 
aduse, rînd pe rînd, de către 
Niepce și Daguerre — creatorii

„dagherotipului" — A. Grekov, 
S. Levițki, Fox Talbot etc.

Și astfel, pas cu pas, teh
nica fotografică se apropie de 
cinematografie și nenumărate 
forme derivate ale aparatului 
construit de Plateau își făcură 
apariția, care mai de care mai 
ingenioase : „stroboscopul", 
„zootropul", „praxinoscopul", 
și în fine, „kinetoscopul" lui 
Edison. Aportul final și decisiv 
pentru întrebuințarea cu suc
ces a realizărilor fotografiei în 
obținerea imaginilor mișcă
toare, l-au adus N. Boldîrev în 
Rusia și Eastman in America, 
prin realizarea unei fâșii trans
parente pe care se putea aș
terne substanța foto.scnsibilă, 
adică filmul fotografic sau pe
licula.

Dacă 
. grafului 
nuit lui 
de a fi . 
câtor, aceasta se datorește în 
primul rînd importantelor per-

istoriografii cinemato- 
acordă in mod obiș. 
Louis Lumiere cinstea 
părintele filmului miș.

Cei 1227 călători ai „Kino-panoramei" străbat, un lung pod metalic. In stingă sus, masa de comandă a inginerului care dirijează 
proecția

toare la cer din lumea bur
gheză.

Astăzi, o bună parte a pro
ducției de filme americane cît 
și a altor țări capitaliste este, 
intr-o formă sau alta, material 
propagandistic pentru menține
rea „războiului rece", pentru 
pregătirea unui viitor război 
„fierbinte", un groaznic măcel 
atomic in care să-și găsească 
moartea sute de milioane de 
oameni. Tocmai fiindcă Uniu
nea Sovietică și celelalte state 
socialiste se găsesc în fruntea 
luptei pentru pace, toată ura 
cinematografiei Imperialiste se 
îndreaptă cu o violență și o 
mirșăvie fără seamă împotriva 
acestor țări. Paralel cu aceasta 
sînt sabotate și atacate produc
țiile cineaștilor progresiști care 
încearcă să arate popoarelor 
cîte ceva din marile adevăruri 
ale zilelor noastre.

Pe ecranele țărilor din occi
dent apar puzderie de filme 
ca „Vulpea deșertului", „Cor
tina de fier" în care este ca
lomniată Uniunea Sovietică și 
se face apologia fasciștilor și a 
trădătorilor în slujba lor, pro
ducții ca „Orașul atomic" și 
„Hiroșima-U.S.A.", „Pentagon", 
„Aripi deasupra Pacificului de 
Sud", care nțîță la război ato
mic, propagmd ideea neruși
nată a supremației mondialg a 
imperialismului american, pro-

pagină, alături de filmele 
„Vorbeștg Africa", „Fîntîna", 
și altele, teoriile inumane alo 
rasismului, înjosind și denigrînd 
rase și naționalități așa-zise 
„inferioare" din colonii.

In neagra-i ofensivă pentru 
întunecarea conștiințelor mase
lor și în special a tineretului 
căruia îi este rezervat rolul de 
came de tun într-un viitor 
război care să le aducă profi
turi fabuloase, monopoliștii im
perialiști folosesc cele mai rafi
nate mijloace, desfășoară o ga
mă întreagă de maniere de a-și 
camufla intențiile banditești. 
In afară de filmele care incită 
pur și simplu la război, ei pro
duc o sumedenie de altele cu 
ajutorul cărora încearcă să 
corupă publicul și mai ales ti
neretul, să-l educe în spirit 
animalic, antiuman, tn spiritul 
supunerii oarbe 
rile instinctuale, 
morale și

In acest 
perialiste 
ță sute și 
preamăresc

fată de porni- 
ale depravării

fizice. 
scop, 
azvîrl anual pe pia- 
sute de filme care 

t________j desfrîul sexual și
brutalitatea agresivă, modul de 
viață gangsteresc, idei retro
grade și antiștiințifice. Aștfel, 
alături de un film ca „Adam și 
Eoa" în care, sub pretextul ilu
strării legendei biblice, se face 
curată pornografie, alături de

studiourile Im-

filmele nazistului Veit Harlan 
care s-a specializat după răz
boi în tratarea „problemelor" 
perversiunilor sexuale, se pot 
vedea sute de filme cu femei 
goale și alte sute de filme ou 
titluri ca „Un mare hoț de bi
juterii", * „Sub amenințarea re
volverului", „In lumea crimi
nală", „Jefuitorul de cadavre" 
etc. Despre asemenea filme 
scriitorul progresist venezuelez 
Carlos Augusto Leon spune pe 
bună dreptate în cartea sa 
„Moartea la Hollywood": ,Nu 
există metodă de asasinat care 
să nu fie descrisă. Nu există 
tip de asasin care să nu fie ri
dicat în slăvi".

Chiar și presa americană cea 
mai puțin progresistă este ne
voită să recunoască influența 
dezastruoasă a acestei produc
ții de filme asupra tineretu
lui, creșterea alarmantă a cri
minalității infantile, a descom
punerii morale a tineretului. 
Poate că actrița americană La
na Turner a avut uneori re- 
mușcări pentru faptul că nu 
s-a ocupat de educația fiicei 
ei, lăsind-o în părăsire ani de 
zile la fel de fel de gazde și 
pensioane. De curînd ea și-a 
dat seama însă că nu a neglijat 
chiar atît de mult „educația" 
fiicei ei, cum a crezut, a vă
zut că, prin filmele în care o 
jucat, a „educat-o" dar a edu-

cat-o Intr-un spirit criminal: 
fiica, luînd exemplu de la eroii 
și eroinele filmelor in care a 
jucat, între alții, și mama el, a 
omorit ou un cuțit de bucătă
rie pe amantul mamei sale, un 
oelebru gangster. Iată „educa
ția" pe care o face tineretului 
producția de peliculă a stu
diourilor imperialiste.

Dar activitatea organizațiilor 
progresiste, filmele produse de 
cineaștii cu idei înaintate, creș
terea conștiinței maselor popu
lare au roade în lupta împo
triva cinematografiei decadente 
și reacționare.

Ziarele americane mărturi
sesc cu amărăciune că produc
ția Hollywoodului a scăzut de 
la 600 de filme produse în 
1946 la 280 în 1956, că lunar 
100 săli de cinematograf se în
chid din lipsă de spectatori 
dispuși să înghită orice film 
stupid și reacționar. Nu încape 
îndoială că viitorul aparține ar
tei și filmului care ajută omu
lui în mersul său înainte spre 
o viață fericită, că cinemato
grafia aflată în slujba dușma
nilor păcii și socialismului va 
suferi tot mai multe infrin
ged.

B. DUMITRESCU

fecțlonărl pe care le-a adus 
inventatorul francez aparatelor 
concepute anterior. Lumiere a 
■fost primul om care a obținut 
un uriaș succes de public cu 
filmele sale și asta din pri
cina tehnicii superioare a apa. 
ratelor sale de luat vederi și 
de proiecție. Spectacolul dat 
la 28 decembrie 1895 în „Sala 
Indiană" a cafenelei „Grand 
Cafe" din Paris — spectacol 
care a dezlănțuit entuziasmul 
spectatorilor — a inaugurat de 
fapt cea mai tinără artă. Con
știent de perspectivele uriașe 
ale cinematografiei, Lumiere 
formă repede un mare număr 
de operatori, pe care-i trimise 
In toate colțurile lumii pentru 
a lua vederi și pentru a popu
lariza noua invenție. Peste tot 
unde apăreau anunțurile pri. 
muiui spectacol de cinemato- 
frafie Lumiere, lumea se im- 

ulzea și sala experimentală 
se transformă repede în ci
nematograf permanent. Așa s-a 
întâmplat și la București, unde 
prima reprezentație cinema
tografică a avut loc în 13 oc
tombrie 1896.

Tn ultimii ani 
trecut, operatorii 
au realizat peste
me de scurt metraj, abordtnd 
subiecte de actualitate, ima. 
gini de călătorii exotice și chiar 
mici comedii. Dar curînd, noua 
tehnică și artă încetă să mai 
fie monopolul inventatorului 
francez. In mai toate țările 
apărură producții cinematogra. 
fice, la început timide și stîn- 
gace, dar, încetul cu încetul, 
toi mai tndrăznețe.

ai secolului 
lui Lumlire 
1000 de fli

C. ORBAN

— între anii 1926— 
cinematografiei sovie-a

Cineastul sovietic S. 
STEIN, unul din marii 
ai cinematografiei.

EISFN- 
creatori

tice sonore. Unul din primele 
filme vorbite a fost „Tritîlnirea". 
După scurt timp a urmat filmul 
„Ceapaev", realizat de frații Va- 
siliev, adevărată capodoperă ci
nematografică. Printre celelalte 
realizări din primii ani ai sono
rului în U.R.S.S. trebuie mențio
nate filmele „Țăranii", „Volga- 
Volga", „Toată lumea rtde, cintă 
și dansează", „Circul", precum 
și numeroase alte producții abor- 
dînd toate genurile cinemato
grafice.

După 30 de ani
Astăzi, după trecerea a 30 de 

ani de la turnarea primului film 
sonor, cinematograful a cucerit 
întreg globul. După cum arată 
statisticile întocmite de UNESCO 
sălile de cinematograf sînt frec
ventate în medie de 250.000.000 
spectatori pe săptămînă, iar pro
ducția mondială de filme se ,a- 
propie de 2000 anual. Numai în. 
Uniunea Sovietică există peste 49 
de mii de săli de proiecție și nu
mărul lor este în continuă creș
tere. Pusă în slujba progresului 
și al păcii, cinematografia sovie
tică este o armă puternică în 
lupta pentru pace, contra răz
boiului. Succesele strălucite pe 
plan mondial ale filmelor reali
zate în ultimii ani în U.R.S.S. și 
țările socialiste, constituie cea mai 
grăitoare dovadă în această pri
vință.

V. MATEI

Kino-panorama"cinematograful VIITORULUI
O
 Pe o veche stradă din Moscova, aproape de cen

trul capitalei sovietice, s-a înălțat de curînd o im
punătoare clădire de beton și cărămidă, de o formă 
oarecum neobișnuită. Construită după planurile tî- 
nărului arhitect Butusov, noua clădire găzduiește 
primele spectacole „Kino-panoramă". Cu aproape un 

veac în urmă, pe același ioc se afla o construcție circulară de lemn, 
înlăuntrul căreia moseoviții asistau pentru întîia oară la spectacolele 
de dioramă — un străbun al cinematografului — care prezenta ima
gini ale zdrobirii armatelor napoleoniene în campania din 1812. 
Astăzi, locul dioramei l-a luat „Kino-panorama" — cinematograful 
viitorului.

După părerea specialiștilor străini care au asistat la spectacolele 
noului cinematograf din Moscova, „Kino-panorama" acesta repre
zintă fără îndoială cea mai avansată și mai îndrăzneață realizare pe 
drumul cinematografului în relief. Un spectacol do „Kino-panorama" 
implică folosirea unui complex întreg de aparataj optic și acustic 
special. Tot acest aparataj, conceput și realizat de profesorul Gol- 
dovski, asigură spectatorului o senzație de participare directă la ac
țiunea ce se desfășoară pe ecran, ca și cum fiecare persoană din sală 
s-ar aria în mijlocul eroilor filmului. Cum se realizează în mod prac
tic acest efect extraordinar ?

Ecranul curbat, de dimensiuni uriașe — 31 metri lungime și 11,5 
metri înălțime se compune de fapt din trei părți deosebite: în centru, 
un ecran obișnuit, cu o compoziție uniformă ; în dreapta și în stin
gă, două ecrane complementare, confecționate din benzi de alumi
niu așezate pe un fond închis. Fiecare din aceste benzi are o încli
nație specială pentru a asigura reflectarea în condiții optime a ima
ginilor către spectatorii din sală. Pe aceste trei ecrane, care for
mează un singur tot, se proiectează simultan trei pelicule diferite, 
cu ajutorul a trei aparate de proiecție. Sincronizarea perfectă a ima
ginilor de pe ecran este asigurată de inginerul dc la ma-a de co
mandă, așezată în spatele ultimului rind de bănci din sală.

In ceea ce privește sunetul stereofonic, el este obținut cu ajutorul 
a nu mai puțin dc 120 difuzoare amplasate atît în spatele ecranului 
cît și în pereții capitonați ai sălii. Pe această cale, atenția spectato
rului nu mai trebuie să se concentreze într-un sipgar punct, căci 
fondul sonor al filmului îl înconjoară din toate părțile iar dialogu
rile curg ca și cum eroii s-ar afla în stînga și în dreapta sa.

Primul film realizat special pentru sistemul „Kino-panorama" priJ 
lejuiește spectatorilor o neobișnuită călătorie po întinsurile pământu
lui Uniunii Sovietice. Participarea publicului la scenele ce se peJ 
rindă pe ecran este pe drept cuvînt uimitoare : autoturismul cu caro 
se efectuează călătoria, nu are decît o singură banchetă — cea dij 
față, pe care se află șoferul. Pe invizibila banchetă din spate, iăt| 
loc toți cei 122*1 spectatori din sală, cărora nu le lipsește dec'mîn‘ 
gîierca aerului despicat de mașină pentru a se crede intr-adevăl 
pe drum.

V. GHEORGHIU



In regiunea Timișoara In Editura politică a apărut:

Bogată activitate educativă
a pionierilor

IN TIMPUL VACANTEI
Zilele însorite ale vacanței au 

aosit. S-a stins zgomotul culoa
relor, a amuțit glasul de argint 
al clopoțelului.

Parcuri și alei, ștranduri și 
stadioane, cluburi și cîmpii — îi 
așteaptă pe micii școlari.

Pentru ca vacanța să fie folo
sită cît mai bine în scopul odih
nei și educației pionierilor și 
școlarUor, organizațiile raionale 
și orășenești U.TJV1. din regiunea 
Timișoara împreună cu secțiile 
raionale de învățămînt și cultură 
au format comisii însărcinate să 
se ocupe cu organizarea vacan
tei de vară. Aceste comisii și-au 
fixat în planurile lor nenumărate 
acțiuni interesante destinate pio
nierilor și școlarilor, acțiuni me
nite să contribuie la educarea 
lor patriotică și să le asigure 
totodată o odihnă plăcută.

în cuprinsul fiecărui oraș sau 
raion din regiune au fost deschi
se tabere locale pentru pionieri 
și școlari. In afara jocurilor 
sportive și recreative, a acțiuni
lor cultural artistice, în aceste 
tabere se desfășoară și o susți
nută muncă de educație politică, 
patriotică a micilor cetățeni.

Este interesant de relatat ce 
și-a propus în acest scop comi
tetul raional U.T.M. Ceacova. 
Sub îndrumarea instructorilor 
de pionieri, a învățătorilor, pio
nierii și școlarii care vor activa 
în cadrul taberelor vor merge pe 
chipuri, în păduri, peniru a 
strînge o cantitate de peste 900 
kg. plante medicinale (flori de 
tei, mușețel etc.). Tot ei vor a- 
duna 6.000 kg. maculatură, peste 
21.000 kg. fier vechi și citea 
5.000 kg. spice. Peste 1.400 de 
școlari vor fi antrenați să ajute 
după puterile și priceperea lor 
la muncile cîmpului. Școlarii care 
vor activa în cele 17 tabere de 
curte din raionul Ceacova vor 
strînge plante și pentru ierbare, 
diferite roci pentru muzeul șco
lii, vor ajuta la confecționarea 
și recondiționarea materialului 
didactic etc. Fără îndoială că a- 
ceste acțiuni, dacă vor fi orga
nizate temeinic, vor constitui un 
minunat mijloc de educare prin 
muncă a pionierilor și școlarilor.
Asemenea acțiuni concrete și-au 

prevăzut și alte comitete raionale 
și orășenești U.T.M. ca Pccica, 
Sînnicolaul Mare, Lugoj, Făget 
și altele.

In raionul Sînnicolaul Mare, 
de pildă, în cadrul celor 13 ta
bere locale se vor pregăti pro
grame artistice pe care pionierii 
le vot prezenta la arii. In raio
nul Pecica s-au prevăzut măsuri 
pentru intensificarea activității în 
cadrul concursului micilor natu- 
raliști (la care sînt înscriși și 
participă 109 pionieri și școlari la 
cultivarea plantelor cerealiere,

640 la cultivarea legumelor și 
zarzavaturilor, 154 la cultivarea 
plantelor medicinale, aromate, a 
florilor decorative, 130 la crește
rea animalelor etc.).

Cele mai frumoase realizări 
le-au obținut pînă acum în cadrul 
acestui concurs școlile de 7 anj 
din Rovine, Feinac, Semlac (școa
la cu limbă de predare germană).

Vacanța de vară va fi de ase
menea folosită pentru antrenarea 
pionierilor și școlarilor la con
cursul „Să ne cunoaștem ținu
tul natal". In raionul Lugoj, în 
planul celor 12 tabere locale sînt 
trecute nenumărate excursii în 
împrejurimi, în scopul cunoaște
rii temeinice de către pionieri și 
școlari a ținutului natal, a obi
ceiurilor, zicătorilor, basmelor, 
proverbelor, cîntecelor bătrînești 
etc.

In timpul vacanței se vor or
ganiza în taberele locale și alte 
acțiuni educative. De pildă, pio
nierii din ra,ionul Llpova vor în
griji monumentele istorice din 
Lipova, Păuliș, Zăbreni, Petriș, 
monumentul eroilor sovietici din 
Radna etc. In raionul Ceacova 
vor fi organizate întîlniri ale 
pionierilor cu foștii uteciști, cu 
comuniști ilegaliști. In raionul 
Jimbolia se vor organiza con
cursuri „Cine știe cîștigă" avînd 
ca temă episoade din lupta revo
luționară a poporului nostru. Tot 
în raionul Jimbolia școlarii se 
vor întîlni cu directorul G.A.S. 
Jimbolia care le va povesti des
pre cele văzute în vizitele pe 
care le-a făcut în U.R.S.S. și în 
R. Cehoslovacă. Se vor mai or
ganiza simpozioane cu tema 
„Cultura popoarelor U.R.S.S.", 
„Noutăți din știința și tehnica 
sovietică", jurnal vorbit — „Că
lătorind prin țară" și multe, 
multe alte acțiuni atrăgătoare, 
interesante.

Vacanța de vară va prilejui 
pionierilor și școlarilor și o bo
gată activitate turistică, sportivă. 
Să luăm de pildă orașul Arad. 
Aici sînt organizate cîteva tabere 
sportive. La insula a treia a 
Mureșului este tabăra cu corturi

a fotoamatorilor, în păduricea din 
oraș tabăra de natație, la baza 
nautică „Constructorul" tabăra 
de canotaj. Aici se fac pregătiri 
intense în vederea participării la 
concursurile de natație, canotaj, 
volei,.fotbal etc., dotate cu „Cupa 
23 August".

Ne oprim aici cu succinta noa
stră călătorie în diferite colțuri 
ale regiunii. După prezentare, se 
cade să fie trase cîteva concluzii.

In primul rînd, acolo unde co
mitetele raionale și orășenești 
U.TJM. s-au preocupat cu spirit 
de răspundere de organizarea 
vacanței de vară a pionierilor și 
școlarilor, rezultatele au și în
căput să se arate.

Sînt însă și comitete raionale 
U.T.M. care nu se ocupă de a- 
ceastă importantă acțiune 
educare a pionierilor, 
prezintă situația la 
raional U.T.M. Arad', 
asemănătoare este ț 
Bozovici. In unele 
Gătaia, Caransebeș, 
ravița planurile de 
vacanței de vară a 
școlarilor vor trebui complectate, 
adăugîndu.li-se mai multe acți
uni variate și interesante pentru 
educarea patriotică a copiilor, 
mai multe acțiuni de folos ob
ștesc, care au un mare roi în 
educarea lor comunistă. De ase
menea e necesar ca pretutindeni 
să se asigure sprijinul efectiv 
al cadrelor didactice tinere care, 
cu elanul ș>i priceperea care le 
caracterizează, pot iniția in ca
drul taberelor locale acțiuni din 
cele mai frumo>ase și instructive. 
Și, însfîrșit, e de datoria comi
tetelor raionale și orășenești 
U.T.M. să mobilizeze în sprijini
rea activității pionierești din 
timpul vacanței organizațiile de 
bază ale U.T.M. care pot și tre
buie să contribuie efectiv atît la 
buna organizare a programului 
taberelor cît și la reușita tuturor 
celorlalte acțiuni.

C. BUCUR 
corespondentul „Scînteii tine

retului" pentru regiunea 
Timișoara

: V. 1. LENIN: 
; Opere voi.36

Ce! de-al 36-lea volum al 
Operelor lui Lenin cuprinde lu. 
crări scrise în anii 1900—1923. 
Aici găsim numeroase scrisori, 
note, telegrame adresate di
verselor persoane, precum și 
planuri de articole, de cuvîn- 
tări și rapoarte, expuse de Le. 

I, tiin.
Printre materiale se află 

„Scrisoare către congres" (ci- 
tită în fața delegaților la Con
gresul al XIII-lca al partidu
lui oare a avut loc între 23 și 

i 31 mai 1924), „Cu privire la 
atribuirea unor funcții legisla
tive Comisiei de stat a plani
ficării" și „In legătură cu pro
blema naționalităților sau a 
«autonomizării»".

776 pag. 7,50 lei

Constructori
din toata tara 
pe șantier J Hunedoarei

de
Așa se 

Comitetul 
O situație 

și în raionul 
raioane ca 
Orșova, O- 

organizare a 
pionierilor și

(Urmare din pag. l-a)
mlst. Intre cei 220 de muncitori 
de De șantier abia 12 depășesc 35 
de ani.

Ce s-a expus în cadrul schim
bului de experiență ?

Metoda zidarului A. Weber, care 
nu are nici un secret. Conducerea 
Trustului 4 și a șantierului au 
Dornit de la necesitatea mai bunei 
organizări a muncii. Toate mate
rialele de construcție care intră în 
șantter sînt îndrumate operativ de 
la un post fix către fronturile de 
lucru. Cărămida nu mai este adu
să la postul central de la 2 km. 
depărtare, cu camioanele, ci pe o 
linie de cale ferată îngustă, iar o 
macara deservește lucrul la 3 
blocuri dintr-o dată. O modificare 
a proiectului care a permis con
struirea a două apartamente în 
plus la fiecare bloc șl o serie în
treagă de alte modificări, mărun
te în aparență, au decis scăderea 
prețului de cost de Ia 2160 lei, la 
1926,8 lei metrul pătrat de supra
față locuibilă. Diferența este de 
mare însemnătate căci se rapor. 
tează la proporțiile viitoare ale 
șantierului. In aceste condiții poa
te Weber să aplice metoda sa — 
crearea unei brigăzi complexe, în 
flux continuu.

Participant!! la schimbul de ex
periență, reprezentanți ai trustu
rilor de construcții din București, 
Constanța, Petroșani, Tg. Jiu, 
Deva și alte orașe, au subliniat 
în cuvîntul lor însemnătatea ace
stor măsuri și metode.

Schimbul de experiență organi
zat de M.C.I.M.C. în colaborare 
cu C.C. al sindicatului de ramură 
și cu ziarul „Munca" s-a bucu
rat de succes.

Coșul tradițional — dintr-un material nou

A apărut „LUPTA DE CLA
SA" organ teoretic și politic 
al C.C. al P.M.R. numărul 
6—iunie 1958. Revista publică 
articolul lui Vasile Vîlcu inti
tulat „Consolidarea și dezvol
tarea economică a gospodă
riilor agricole colective—pro
blemă centrală în munca de 
partid la sate". Bucur Schi o 
pu semnează articolul ..Despre 
productivitatea muncii in gos
podăriile agricole de stat"

Putem citi de asemenea arti
colul semnat de Cen Bo-Da și 
intitulat „Revizionismul iugo
slav — produs al politicii im» 
perialismului".

Revista publică de aseme
nea o bogată rubrică „Din 
mișcarea muncitorească inter
națională" precum și rubricile 
„Recenzii și note" precum și 
„Pe urmele materialelor pu
blicate". 2

Pe șantierul Magistralei de Est

MUNCA EROICA- 
viață tinerească

(Urmare din pag. l-a)

Isidor se desbracă și intră în apă. 
Exemplul lor este urmat imediat 
de alfi brigadieri. Și munca a 
continuat fără întrerupere pînă 
a sosit mincarea de prinz.

In timpul pauzei, băieții au fă
cut mare haz de brigadierii Marin 
Zălaru, Ion Velțan, Kiș Martin și 
Gheorghe Dohotaru, 
găsiți dormind intr-o 
în timp ce tovarășii

Ironia tovarășilor 
critică aspră.

Ceva mai departe, 
locam ionului, am surprins o discu
ție semnificativă între câțiva bri
gadieri.

— Ăștia din echipa lui Diaconu 
sînt grozavi, muncesc ca niște lei. 
Știi cît au făcut azi ? Mai bine de 
o normă. Iar pînă la sfîrșitul 
schimbului mai sint citeva ore 
bune de muncă.

— Păi de aia și cîștigă peste 
1.000 de lei pe lună fiecare ! 
Bravo lor !

Spre seară șanțul peste mlaștină 
a fost terminat. Examenul de cu
raj și hărnicie în muncă fusese 
trecut cu succes.

Cînd tronsonul de peste 20.000 
kg. țeavă se odihnea deja in cul
cușul său, Vasile Gheorghe, șeful 
secției de săpături, a răsuflat ușu
rat.

Seara, la careu, comandantul 
șantierului a adus mulțumiri celor 
mai destoinici brigadieri. Printre 
aceștia se numără frații Diaconu. 
Ion și Isidor, Andrei Polko, Nicn- 
lae Moldovan, Mihai Ilaș, Constan
tin Pantilică, Grigore Vasile și 
alții care s-au evidențiat în mod 
deosebit în muncă.

— Au fost însă și brigadieri -- 
a spus comandantul -— ca 
pildă echipa din Tîrnăveni, 
dusă de Rupă Lăcătușu, care 
ne-au făcut cinste. Cei din Tîrnă
veni, s-au angajat să muncească de 
acum înainte în așa fel ineît tova
rășii lor să fie mulțumiți.

care au fost 
șură de paie, 
lor lucrau.
le-a fost o

la umbra au-

de
con-

nu
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g Ca atîtea zeci dc mii de 
= studehți din Capitală, și stu
ll denții facultății de biologie
g a universității „C. I. Par-
g hon" din București și-au îh- 
șf ceput practica de vară. 
g In fotografie: Asistenta
g Venera Teculescu și studen-
g tele Hortensia Răducanu și 
g Suzana Fuxman la o lecție
= practică în Grădina Botani-
| că-
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(Urmare din pag. l-a)

Diaconu că e aproape sigur că 
Șulț bea din banii de pe borcane. 
Borcanele nu sint ale lui. Le 
cumpără gospodăria pline de la 
magazin. Apoi preparatele ali
mentare se consumă și borcanele 
rămîn. Șulț le vinde și își 
șește banii

— Aceasta se cheamă 
făcu elevul surprins.

— Firește că se cheamă 
ție.

— Spunem la gospodărie.
— Ba bine că nu. Trebuie 

mai să ne convingem definitiv. 
I] descos eu pe drum Dacă e 
așa, spunem la conducere, la or
ganizația de partid, la U.T.M. Să 
afle cu toții, să-1 dea afară, să 
facă pușcărie ca Ion Ciot (Ion 
Ciot a fost paznic. Pentru furtu
rile săvî-rșite în gospodărie a fost 
condamnat la 4 ani închisoare). 
Poate Șulț fură și altceva, de, 
putem noi să știm ?

Rutieristul era, pe bună drep
tate. revoltat. Șulț fura din avu
tul gospodăriei. A mărturisit-o

însu-

hoție,

ho-

nu-
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de desnădejde. Cele două jumă
tăți de mîini s-au unit pentru a 
face munca unor mîini întregi. Ți
nut între încheieturi, creionul lasă 
acum pe hîrtie o scriere caligra
fică (este de necrezut, dar așa 
este). Fata nu-și face nici o pată 
pe rochie cînd mănîncă și din 
vîrful acului trimite vulturi cu a- 
ripi largi să zboare printre nori 
și pune iepurași să se fugărească 
și adună flori delicate pe șerve
țele. Nu va deveni pianistă dar 
va fi o bună matematiciană, poate 
profesoară, așa cum dorește.

Auzindu-te cum te văicărești 
mereu pentru tot soiul de fleacuri 
mi-am amintit de toate acestea. 
Și m-am întrebat: de unde 
timentul luminos și autentic, 
fîrșita dragoste și încredere în 
ță, speranța, respectul față 
om, tot ce am strîns în cele cîte
va ore și m-a îndemnat să re- 
viu peste scurtă vreme ? Desigur 
sînt profesorii despre care-mi pro
pun să-ți povestesc într-un articol 
viitor. Dar mai este ceva. Am adu
nat toate acestea din săipînța răs- 
pîndită pretutindeni de cel ce a 
făcut să biruie în această țară res
pectul pentru omul din om; de cel 
ce a trimis la muzeu cucoanele de 
filantropie, îngerașele cu vulpi ar
gintii și ceaiuri dansante în scop 
de binefacere, carp a făcut inu
tile samaritencele de budoar, le
șinate de milă și cutremurate de 
dispreț pentru cei siliți să Je pri
mească pomana. De cel care a 
proclamat; toți oamenii care mun
cesc au dreptul la demnitate și 
cinstire; toții copiii sănătoși sau lo
viți de împrejurări vitrege, sînt în 
aceeași măsură copiii noștri. Toți 
au dreptul la bucurie și speranță- 

Am adunat toate acestea ca rod 
al seminței răspîndite de partidul 
clasei noastre muncitoare.

(Urmare din pag. l-a)

Iui de a fi om, de a învinge le
gile ce par veșnice ale firii, de a 
pregăti zborul spre stele și de a 
porunci piciorului să meargă și 
mîinii să făurească și atunci cînd 
vitregia întîmplării le Inlănțuiește. 
Am văzut în jurul meu nenumă
rate biruințe asupra nemișcării, 
zmulse mușchilor amorțiți și ner
vilor neputincioși. Dar am mai 
văzut ce minunate caractere se 
pot clădi pe temeiul acestor bi
ruințe simple în aparență. Purtă
toarele victoriilor se strîngeau ve
sele în jurul oaspeților, povesteau 
cu ochii strălucitori tot felul de 
lucruri și mai auzeam ecoul uriaș 
al cuvîntului mîndru între toate :
om.

Și s-a mai întîmplat ceva. Deși 
am stat acolo cîteva ore, deși am 
revenit nu peste multă vreme, 
mi-ar fi cu neputință să-ți spun ce 
fel de infirmități le apăsau pe 

! noile mele prietene. Crede-mă sau 
nu, dar aceste semne ale bolii sau 
accidentului nu se vedeau.

Ochiul și inima erau chemate spre 
alte aspecte și cînd se opreau la 

, "y^popii căutînd să-i surprindă într-o 
. rnagine sintetică, descopeream 
niște oameni puternici, curajoși, 
veseli fără ostentație, optimiști 
dar nu euforici, încadrați armonios 
într-un sistem de drepturi și da
torii cu adevărat liber consimțit.

Am fost prin clase și iar mi-am 
amintit de tine, prietenă „cu plumb 
pe aripi". Am aflat că școala a- 
ceasta are mulți fruntași la învăță
tură, că este în multe fruntașă pe 
regiune. Elevele de aci au fost 
primele din oraș care au trimis 
probleme la „Gazeta matematică" 
și cînd se duc la școala medie 
nu-și fac de rîs căminul. Mi-am 
plimbat privirea pe întinsul unor 
cusături. Vulturi cu aripi largi 
zburau printre nori sinilii, iepurași 
veseli se fugăreau printre ierburi, 
un greier cam leneș trândăvea la 
umbra unei ciuperci. Și pretutin
deni, pe șorțulețe și ștergare, pe 
rochițe și șervețele, flori, foarte 
multe flori. Dar unora dintre ar
tistele cusătoare le lipseau degete
le iar altele nu puteau folosi de-

cit un braț. Totuși, ajutate de 
profesor, au învins legile fizi
cii, sporind frumusețea cu o adîn- 
că semnificație de biruință ome
nească. Și încetul cu încetul ne-am 
găsit atrași în curentul vieții de 
zi de zi. Nu călătoream prin pei
sajele sumbre ale neputinței și in
firmității, ci ne aflam într-o olasă 
de elevi obișnuiți, nu mai sfioși 
decît alții, într-o curte plină de 
jocuri, la o șezătoare dată de un 
cor bine închegat. Mingea lovită 
cu o singură mînă zbura la fel 
de sus oa și cînd ar fi fost lovită 
cu amîndouă. Fetițele mai mici se 
fugăreau sau săreau coarda, luînd 
cu ele spre înălțimi un picior în

cu viața oricărui om cinstit și 
muncitor din această țară.

Și am cunoscut-o pe V. Să-i 
spun Valeria (numele adevărat 
nu-1 voi da, căci prietenelor mele 
nu le place să fie lăudate pentru 
biruințele lor). Din copilărie, pi
cioarele n-o ascultau. Se tîra pe 
podeaua odăii din casa părintească 
și continua să se tîrască atunci 
cînd a devenit elevă în clasa I. 
Dar fruntea a ținut-o sus. Nu se 
văicărea. Nu-și pierdea timpul cu 
oftatul și cu niscaiva contabilitate

cum merge la tablă, merge la masă, 
merge înțelegi, merge pretutin
deni. Cîrja în care se sprijină nu 
este un stigmat al neputinței ci un 
simbol al victoriei.

Și mi-am sporit respectul față 
de oameni cunoseînd-o pe L.T. — 
(să-i spun Lenuța). Fata se mișca 
cu greutate și nu putea sta în pi
cioare. Dar pentru a cânta la cor 
trebuie să stai în picioare iar Le
nuța are o voce frumoasă și este 
un om de temei al corului. Vine 
ziua concursului de coruri în cin
stea celei de a zecea aniversări a 
Republicii. Lenuța nu va cînta, 

! . , * x. trebuie sa stea multa vreme m pi*a nenorocului, ci învăța. Era frun- cioare Atuncl, faU Q hotăr£e;
tașă la aritmetică, rezolva cu re- _ arn sj stau în picioare. Sînt da-
peziciune exerciții și mîngîia în țoare față de școală.

pe drum singur: „...La o casă 
mare nu se cunoaște" a spus el.

„La o casă mare nu se cunoa
ște ? Bine. Dar casa asta mare 
este a statului, a întregului popor 
muncitor, de aceea pungașul nu 
trebuie iertat Pungașului trebuie 
să i se taie ghiarele fără milă. 
Șulț trebuie demascat și dat pe 
mina justiției".

Aceasta a fost hotărîrea utemi- 
știlor.

Ajunși în Dagîța, cei doi tineri 
au anunțat pe tovarășul Constan
tin Cazacu, secretarul organiza
ției de partid, pe Victor Nanga- 
nu, secretarul comitetului U.T.M. 
și pe tovarășul Vasile Mihăilă, 

■ directorul gospodăriei. Ca un cu
rent a trecut vestea din om în 
om, hoțul atrăgindu-și oprobiul 
unanim.

Descoperirea aceasta aruncă lu
mină și asupra altor fapte mur
dare ale lui Șulț. In vara trecu
tă, lui Constantin Șulț i s-a în
credințat un purcel pe care să-l 
crească pe lingă cantină și apoi 
să-l taie și să îmbunătățească și 
pe această cale masa muncitori
lor. Șulț avea însă alte „treburi" 
care-i dădeau mult de lucru și 

. i-a păsat prea puțin de hrana 
' muncitori’or. Și apoi — spunea 

el — nici n-avea ce să-i dea de 
tnîncare purcelului, așa că acesta 
în loc să crească mai mult, a slă
bit. El, Șulț, își crește însă pe 
lîngă cantină doi porci mari cît 
doi urși. Cum și cu ce și-i ere 
ște ? Aduce cu regularitate plinea 
cu 8—10 zile înainte de a fi ser
vită. După ce se usucă și se în
tărește ca piatra, o servește la 
masă. Nemaiputînd fi consumată 
de către muncitori, pflnea consti
tuie astfel „resturi" consistente 
pentru porcii lui Șulț. Evident, 
este un procedeu pe care numai
llllllllllllllllllillllllllllllllllllllllll^

un om versat în afaceri murdare 
și numai sub ochii unor oameni 
gură-cască poate să-l folosească.

De multă vreme Șulț fură în 
mod indirect pîinea muncitorilor 
Recent a fost prins furînd în mod 
direct și a fost demascat. Dar 
culmea. Cu toate acestea, condu
cerea gospodăriei, liniștită, s-a 
mulțumit doar să promită: „Vom 
lua măsuri".

Au trecut aproape două săptă- 
mîni de atunci și încă nu s-a 
întreprins nimic. Consideră to
varășii din conducerea gospodă
riei că faptele comise de Con
stantin Șulț sînt prea mărunte, 
sînt mici „găinării" cărora nu 
merită să le dai prea multă im
portanță ? Trebuie așteptat să je
fuiască mai zdravăn din avutul 
obștesc pentru ca să fie luată o 
atitudine necruțătoare față de 
el ? Nu Ie este oare cunoscut to 
varășilor de aci înțeleptul pro 
verb popular că „Cine fură azi 
un ou. mîine fură un bou" ? în 
afară de aceasta, atitudinea în
găduitoare. lipsită de combativi
tate, de vigilență oferă posibili 
tatea și altor elemente descom
puse să fure nestingherite din 
avutul obștesc, fără teama de a 
fi oedepsite cu toată asprimea

Vigilența, atitudinea cinstită și 
combativă a celor doi utemiști 
de la G A S. Dagîța trebuie să 
fie un îndemn pentru toți tineri1 
din gospodărie la întărirea vigi
lenței și combativității împotriva 
celor ce atentează la avutul po 
porului.

Organizația de bază U.T.M. 
trebuie să se ocupe cu toată răs
punderea de educarea dragostei 
tinerilor pentru avutul obștesc, 
pentru păstrarea și dezvoltarea 
lui.

O biruință a minunatei
VOINȚE OMENEȘTI
semnat de poliomielită. Cele mai 
mari s-au strîns în jurul oaspeți
lor. Am vorbit despre prezent și 
despre viitor. Datorită încrederii 
pe care mi-au arătat-o noile mele 
prietene, am pătruns în mici uni
versuri bine orînduite, luminate 
de speranțe. N-am întîlnit nică
ieri reverii bolnăvicioase, construc
ții cețoase și gradilocvente create 
de oameni ce-și socot puterile in
fime și caută împliniri în lumea 
închipuirii. Ci dimpotrivă, mi s-au 
pus în față planuri de viitor întru- 
totul cu putință. Am cunoscut vii
toare învățătoare, chimiste, mate- 
maliciene, naturaliste care erau în 
același timp încă de pe acum cro- 
itorese, meștere în broderii, picto
rițe, sau cîntau la felurite instru
mente. Am cunoscut viitoare poete 
și cîntărețe cu vocea pură, am 
vorbit cu ele despre viitor, despre 
viața lor care va semăna întocmai

inimă un vis: să poată ieși măcar 
o dată la tablă. Vezi ce 
poate îmbrăca uneori 
prietenă? Profesoara i-a înțeles 
zbuciumul. Și a îndemnat-o să 
învețe a merge. La șapte ani, Va
leria a hotărît să înceapă lupta, 
să-și cucerească dreptul la mișcare.

Ea n-avea cunoștințe de fizică, 
nu știa cîte forțe se vor îndîrji 
împotriva ei s-o tragă înapoi spre 
pămînt. Nu știa și nici nu-i păsa. 
Profesoara trezise în inima ei ceva 
prin care mica infirmă participa 
la umanitate : dorința fierbinte de 
a se înălța, de a fi liberă, de a 
supune depărtările. Și într-o zi, 
după multe ceasuri de luptă, din
tre care nu vor fi lipsit cele de 
descurajare, Valeria s-a ridicat întîi 
în genunchi. Iar peste puțină vre
me a putut privi lumea de la 
înălțimea adevărată a trupului 
sprijinit pe propriile-i picioare. A-

chip 
fericirea,

Și Lenuța a stat în picioare. S-a 
înfipt bine în cîrje, a poruncit 
trupului să se țină drept și a cîn- 
tat vreme îndelungată, ducând în 
fiecare clipă o luptă cu ea însăși, 
luptă din care a ieșit învingă
toare.

Am cunoscut-o de asemenea pe 
S. C. (să-i spunem Sonia). Un 
cident stupid i-a luat încă din 
pilărie jumătate din palme 
getele.

A venit la școală. Cum 
creionul, lingura, acul de 
In prima zi de școală, după zeci 
de încercări zadarnice, Sonia a a- 
runcat creionul și-a fugit. Mîna a 
creat omul iar lipsa ei îl poate 
scoate din rîndul oamenilor. Dar 
Sonia n-a vrut să se lase a fi scoa
să din rîndul oamenilor. Sfătuită, 
ajutată, a învins starea trecătoare
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PASTRATI BANII LA ®

După careul de seară brigadie
rii au plecat la masă. Ciorba și 
tocănița cu carne sint foarte gus
toase. A fost însă o vreme cînd, 
deși la cantină se aduceau alimen
te în cantități corespunzătoare, 
mincarea era uneori lipsită de 
gust. Considerând întemeiate sesi
zările brigadierilor, conducerea 
șantierului a înlăturat acest nea
juns, ungajînd un bucătar experi
mentat.

Dar ce fac brigadierii in timpul 
liber ? In această seară, de exem
plu ? Să încercăm să aflăm. Unii 
merg în dormitoare să se odihneas
că. Alții și aceștia sint cei mai 
mulți, iau cu ,,asalt“ clubul și bi
blioteca. Aici brigadierii pot să ci
tească o carte, o revistă, să joace 
șali, domino, să asculte muzică la 
radio. Alte ori ei participă la lec
ții, conferințe despre evenimentele 
interne și internaționale, despre 
protecția muncii sau despre nor
marea tehnică etc. Echipa artisti
că atrage și ea un mare număr de 
brigadieri.

La cor, în formația de dansuri, 
în orchestra de muzicuțe, în ech pa 
de (lucrași activează mai mult de 
jumătate din brigadieri.

Și iubitorii sportului își găsesc 
o ocupație plăcută și folositca.y. 
Ei au la dispoziție echipament 
sportiv, mingi de volei și de fot
bal. Dar nu numai sportul cu min
gea se practică pe șantier. Organi
zația U.T.M. s-a îngrijit ca b. ig i- ' 
dierii să participe la Spartachiada 
de vară a tineretului și ca urm: re 
activitatea sportivă îmbracă acum 
și alte discipline : tirul, notația, 
triata, atletismul etc.

Cînd timpul este frumos, se or
ganizează excursii pentru vizitarea 
locurilor istorice din împrejurimi. 
Astfel, nu de mult, brigadierii au 
vizitat vechea cetate a orașului 
Sighișoara, iar sportivii și artiștii 
amatori de pe șantier s-au întîln t 
cu cei din comuna Daneș. Bri
gadierii merg de asemenea în fie
care săptămână să vizioneze fil
me, fie la Daneș fie la Sighișoara, 
iar fruntașii în producție și în ac
tivitatea obștească iau parte M 
reuniunile tinerilor muncitori d. n 
oraș. Iată numai cîteva din posbi- 
liluțile pe care le au brigadierii de 
la Daneș de a-și petrece timpul li
ber cit mai plăcut și m<ai instruc
tiv.

Seara s-a lăsat pe nesimțite. La 
ora 21 a sunat stingerea. Orele de 
odihnă sint respectate cu strictețe 
pe șantier. Dimineața brigadierii 
se vor aduna din nou în careu și 
iarăși din o sută de piepturi va ; 
răsuna același angajament de 
luptă : Servim Republica Populară 
Romînă.

Sint cuvinte sincere, calde, iz- 
vorîte din adîncul inimii, la fel 
ca și munca lor, din dorința de a 
sluji cu credință și devotament s 
cauza poporului muncitor, cauza 
socialismului.

§ IP O R T
Azi pe stadionul 

„23 August" 
finala „Cupei R. P. R."

Sezonul de fotbal se încheie 
astăzi pe stadionul „23 Augusi" 
odată cu desfășurarea finalei 
„Cupei R.P.R." în care au fost 
angrenate peste 2.000 de echipe. 
Prețiosul trofeu va fi disputat la 
actuala ediție de formațiile Pro

gresul București și Știința Timi
șoara. Meciul începe la ora 
17,30. Repriza a doua a jocului 
va fi transmisă in jurul orei ■ 
18,30 pe stațiile noastre de radio 
(Programul 1). De asemenea sta
ția de te'eviziune va reda în În
tregime desfășurarea meciului.

Marți 8 iulie

PREMIERĂ
la cinematografele :
PATRIA 

ecran lat 
Cinemascop 

îl
1. C. bRIMU

0 producție în culori a Stu
dioului „MOSFILM"

cu
BORIS ANDREEV 
A. ABRIKOSOV 
N. MEDVEDEVA 
NINEL MISKOVA 
A. SVORIN 
S MARTINSON 
S. STOLEAROV

Scenariul; M. KOCINEV 
Regia: A. PTUSKO 
Muzica: I. MOROZOV
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Tinerețe fericită în satele Bulgariei populare

laIn timp ce forțele populare libaneze obțin succeseIn legătură cu relațiile
a

ALGER 5 (Agerpres). — Po
trivit relatărilor agențiilor de pre
să occidentale, la numai 24 de ore 
după ce generalul De Gaulle a 
părăsit Algeria, în numeroase 

semnalează 
detașamentelor

în 
puncte ale țării se 
noi atacuri ale 
Armatei algeriene de eliberare. 
Intr-o telegramă transmisă 
agenția United Press Internatio
nal se arată că în diferite regiuni 
patrioții algerieni au atacat tru
pele franceze și au jțfovocat acte 
de sabotaj de-a lungul liniilor fe
rate. ' ,

economice sovieto iugoslave

Intîmpinați cu dragoste 
sinceră și prietenească

Somogyi Miklos despre vizita delegației 
sindicale ungare în R. P. R.

BUDAPESTA 5 (Coresponden
tul Agerpres transmite) : — Zi
lele trecute s-a întors în R. P. 
Ungară delegația sindicatelor un
gare în frunte cu tov. Somogyi 
Miklos, membru al Biroului Po
litic al P.M.S.U., președintele 
Consiliului Central al Sindicate
lor din R. P. Ungară, care a fă
cut o vizită de zece zile în Ro
mania,

Tov. Somogyi Miklos a făcut

MOSCOVA 5 (Agerpres). — bazează strict pe relații comer
ciale reciproc avărttajoase.

Referindu-se la atitudinea gu
vernului iugoslav reflectată 
nota sa din 3 iunie articolul con
stată că conținutul notei iugo
slave nu poate să nu provoace 
Uimire.

Este suficient să spunem că 
guvernul R.P.F.l. nu s-a declarat 
de acord nici măcar să discute 
fondul propunerilor sovietice. Mai 
mult decît atît, partea iugoslavă

Referindu-se la recentul schimb 
de note asupra unor probleme 
privind relațiile economice sovie- 
to-iugoslave, publicate recent în 
presă, articolul reamintește conți
nutul acordurilor încheiate la 12 
ianuarie și 1 august 1956, acor
duri care prevedeau că Uniunea 
Sovietică va acorda Iugoslaviei 
în perioada 1957—1964 un cre
dit pentru finanțarea construirii 
unei uzine de aluminiu, pentru 
plata utilajelor destinate între
prinderilor producătoare de în
grășăminte și altor întreprinderi 
și pentru lucrările de proiectare 
și alte lucrări enumerate în acor
duri.

In prezent însă a devenit ne
cesară revizuirea termenelor cre
ditelor acordate Iugoslaviei prin 
aceste acorduri. După cum se sub
liniază în notele sovietice, cauza 
o constituie hotărîrea cu privire 
la accelerarea dezvoltării indus
triei chimice și în special a pro
ducției de materiale sintetice și 
de articole din aceste materiale 
pentru satisfacerea cerințelor 
populației și nevoilor economiei 
naționale, adoptată recent în U- 
niunea Sovietică.

Analiza 
sovieto-iugoslave 
rul — arată 
tor că ele 
terul unui 
dezinteresat acordat de Uniunea 
Sovietică Iugoslaviei. într-ade- 
văr, aceste acorduri, extrem de 
avantajoase pentru Iugoslavia 
din punct de vedere pur comer
cial, nu sînt nicidecum avan
tajoase pentru Uniunea Sovieti
că.

Luînd hotărîrea de a modifica 
termenele de folosire a creditelor, 
scrie ziarul in continuare, 
Uniunea Sovietică a pornit de la 
declarațiile Iugoslaviei că rela
țiile dintre Uniunea Sovietică și 
R.P.F. Iugoslavia trebuie să se 
bazeze pe principiile avantajului 
reciproc, a pornit de la premiza 
că aceste declarații reflectă po
ziția bine chibzuită a guvernului 
iugoslav, dorința lui de a făuri 
relațiile economice dintre cele 
două țări ale noastre pe acest 
principiu.

Chiar cu modificările propuse 
de Uniunea Sovietică — se sub
liniază in articol — acordurile e- 
conomice sovieto-iugoslave se 
deosebesc radical de cele care se

.etica.
acordurilor economice 

scrie zia- 
în mod convingă- 
au avut earac- 
ajutor unilateral

in

Articol publicat 
în ziarul 

„Izvestia“

a făcut declarația neîntemeiată 
că U.R.S.S. ar fi denunțat în mod 
definitiv acordurile economice cu 
Iugoslavia. In sfîrșit, se între
prinde încercarea lipsită de echi
voc de a semăna dubiul în legă
tură cu îndeplinirea de către Uni
unea Sovietică a obligațiilor sale, 
decurgînd din tratatele interna
ționale.

încercările de a semăna îndo
ieli în ceea ce privește fidelitatea 
Uniunii Sovietice față de obliga
țiile internaționale contractuale 
asumate vizează destinatari foarte 
preciși, despre care, deși nu sînt 
numiți în nota iugoslavă, presa 
iugoslavă scrie destul de străve
ziu.

Dar este puțin probabil că să- 
mînța îndoielii va găsi 
favorabil în țările Asiei 
care primesc ajutor 
tea Uniunii Sovietice.

După ce se arată că 
ma relațiilor economice sovieto- 
iugoslave a 
și în mod 
jugoslavă. 
scrie: Se 
încercări — 
în articol — de a convinge opi
nia publică iugoslavă că propu
nerile sovietice vor constitui sau 
chiar constituie deja o lovitură 
dată situației economice a oame
nilor muncii din Iugoslavia. Dar 
dacă situația economică a oame
nilor muncii iugoslavi se înrăută
țește, autorii articolelor și comen
tariilor publicate în presa iugo-

slavă sînt porniți pe o pantă 
foarte greșită în căutarea cauze
lor acestui fapt. Amintim că și în 
trecut în mediul lor era foarte la 
modă de a explica dificultățile e- 
conomice ale Iugoslaviei prin 
„uneltirile" Uniunii Sovietice.

Este cazul să arătăm — scrie 
în ’ continuare ziarul — că ten
dința Iugoslaviei de a scăpa de 
dificultățile economice printr-o 
îmbinare și mai mare cu econo
mia occidentului și în primul 
rînd cu cea a S.U.A. nu duce de
cît la sporirea dificultăților în- 
trucît intensifică influența decli
nului economic d’in țările capita
liste asupra Iugoslaviei.

In sfîrșit, dacă Iugoslavia -are 
nevoie, de ajutor, în acest caz ce 
rost au discuțiile despre princi
piul avantajului reciproc, la ce 
bun este denaturarea grosolană a 
caracterului relațiilor dintre țări
le socialiste cînd conducătorii 
iugoslavi 
frățesc ca o 
economică I

Dacă este 
nu ar avea 
virea țării sale 
„exploatare".

• cînd
prezintă acest ajutor

i prelinsă... exploatare

așa, presa jugoslavă 
decît să salute izbă- 

de o asemenea

un teren 
și Africii 
din par

proble-

fost oglindită injust 
tendențios în presa 
ziarul „Izvestia" 

fac printre altele 
se spune mai departe

Puterile occidentale 
continua uneltirile

CAIRO 5 (Agerpres). — 'Agen
țiile de presă occidentale anunță 
că in cursul zilei de sîmbătă la 
Beirut au continuat lupte de stra
dă foirte interne între forțele răs- 
culaților și trupele guvernamen
tale.

Saeb Salam, fost prim ministru 
al Libanului și unul din conducă
torii răscoalei, a calificat luptele 
de la Beirut ca fiind' cele mai vio
lente care au avut loc în capitala 
Libanului în cursul ultimelor trei 
săptămîni. Luptele au continuat și 
la Tripoli.

Comandamentul forțelor răscu- 
laților, cu sediul in regiunea Șuf, 
a publicat un comunicat în care 
anunță ocuparea de către răsculati 
a orașelor Daifur și Taifun și a 
celei mai mari părți din orașul 
Șemlan unde n-a mai rămas decît 
un mic număr de partizani ai gu
vernului. Comunicatul anunță de 
asemenea ocuparea de către răscu- 
lați a localității Suk El Gharb.

★
BEIRUT 5 (Agerpres). — Cercu

rile guvernamentale, libaneze și

'din alte capitale occidentala nu 
își pot ascunde deruta in urma 
publicării raportului grupului de 
observatori ai O.N.U. trimiși in 
Liban.

Agențiile occidentale de presă 
relatează că Consiliul de Miniștri 
libanez studiază posibilitatea „unui 
nou apel al Libanului către Consi
liul de Securitate".

Nemulțumiți de concluziile ra
portului observatorilor O.N.U. mi
niștrii libanezi, după ce la început 
au salutat sosirea observatorilor 
O.N.U., afirmă acum că aceștia 
„trebuie s& declare neputința lor 
de a-și îndeplini misiunea care 
le-a fost încredințată, căci criza 
din Liban are nevoie de altceva 
decît de observatori". Această de
clarație este interpretată în cercu
rile diplomatice că O ÎNCERCA
RE DE A GĂSI UN ALT CA
DRU PENTRU. AJUTOR MILI-

In fotografie: 
forțelor populare 
zona Al-Shouf în 

guvernamentale.

un pluton al 
libaneze din 
luptă cu tru-

GENEVA 5 (Agerpres). — 
TASS transmite: La Geneva a-a 
dat publicității un comjinicat în 
care se spune că la 4 iulie con
ferința experților a adoptat ordi
nea de zi și a continuat discuta
rea problemelor tehnice. L. M. 
Brehovski a prezentat un raport 
cu privire la propagarea la mare 
distanță a undelor sonore și elec
tromagnetice emise de exploziile 
nucleare iar Ives Rocard și K. E. 
Gubkin — rapoarte cu privire la 
detectarea exploziilor nucleare 
prin mijloace acustice.

A avut loc discutarea în comun 
a acestor rapoarte.

La 5 iulie conferința experților 
a continuat discutarea problemelor 
tehnice.

Următoarea ședință va avea loc 
7 iulie ora 15.

------•-------

o declarație unor reprezentanți 
ai presei în care a spus printre 
altele :

Consiliul Central al Sindicate
lor din Rominia care ne-a invi
tat, precum și oamenii muncii; 
romîni au îintîmpinaț delegația 
noastră cu o dragoste sinceră și 
prietenească. Printr-un program 
deosebit de bogat și multilateral 
ni s-a creat posibilitatea să cu
noaștem viața muncitorilor ro
mîni organizați în sindicate, pre
cum și marile lor succese obți
nute în construirea socialismu
lui.

Cei care au cunoscut doar Ro- 
mînia dinainte de război, care 
gemea sub jugul burgheziei și 
moșierimii din țară și a capita
lului străin, s-ar mira foarte 
mult dacă ar putea urmări de- 
aproape mărețele succese obți
nute sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Romîn de către po
porul romîn .eliberat, care își 
construiește o viață nouă socia
listă.

In continuare conducătorul 
delegației sindicale ungare a a- 
rătat 
R. P.
mare 
tel or

Ne 
încheiere tov. Somogyi Miklos, 
ca în măsura posibilităților să 
aplicăm în țara noastră expe
riența pozitivă a tovarășilor ro
mîni".

Deschiderea festivă 
campionatului mondial 

de gimnastică
La 5 iulie, pe stadionul central 

„V, I. Lenin" din Moscova, în ca
drul unei mari serbări sportive la 
care au asistat 100.000 de specta
tori, a avut loc deschiderea festivă 
a celui de-al 14-lea campionat 
mondial de gimnastică,

în aplauzele entuziaste ale pu
blicului, gimnaști și gimnaste din 
24 de țări ale Europei, Africii, A- 
mericii și Asiei au defilat prin fața 
tribunelor.

Apoi pe covorul verde al sta
dionului, tineri sportivi din Mos
cova au evoluat într-o minunată 
demonstrație de gimnastică de 
masă.

Primele 
lor mondiale 
vor desfășura la 6 iulie.

TAR DIN PARTEA PUTERILOR 
OCCIDENTALE.

Totodată corespondentul din 
Londra al agenției France Presse 
transmite că declarațiile lui Ham- 
marskjoeld și raportul observato
rilor O.N.U. au creat „o anumită 
confuzie în cercurile guvernamen
tale britanice, deoarece se pare că 
ele contrazic afirmațiile repetate 
ale guvernului britanic în legătu
ră cu amestecul R.A.U. în Liban".

„La Paris — transmite agenț'a 
United Press International s-a 
anunțat că Franța își menține 
acuzațiile că, în ciuda raportului 
lui Hammarskjoeld, în conflictul 
din Liban există amestec",

★
BEIRUT 5 (Agerprts). — Se 

Intensifică încercările puterilor 
occidentale de a se amesteca in 
afacerile interne ale Libanului 
prin intermediul țărilor membre 
ale pactului de la Bagdad.

Intr-un interviu acordat cores
pondentului din Beirut al agen
ției United Press International, 
PRIMUL MINISTRU AL LIBA
NULUI, SAMI SOLH, A DE
CLARAT CA DACĂ ORGANIZA
ȚIA NAȚIUNILOR UNITE NU 
VA TRIMITE FORȚE DE POLI
ȚIE INTERNAȚIONALE IN LI
BAN, „GUVERNUL AR PUTEA 
SA SE ADRESEZE IRAKULUI 
PENTRU AJUTOR".

Aceeași agenție precizează că 
însărcinatul cu afaceri ai Iraku
lui la Beirut l-a vizitat pe pre
ședintele Șamun și i-a declarat 
că guvernul său „oferă Libanului 
un tratat defensiv pe baza căruia 
trupele irakiene ar urma să pă
trundă în Liban".

★
DAMASC 5 (Agerpres). — Co

respondentul din Damasc al zia
rului sirian „Al Nasr" anunță că 
într-o anumită regiune a Libanu
lui are loc în prezent o conferință 
a conducătorilor răscoalei populare 
la care participă numeroase per
sonalități politice din Liban. Este 
posibil ca în urma acestei confe
rințe să se anunțe constituirea 
unui guvern libanez liber.

★
BEIRUT 5 (Agerpres). — Șe

ful grupului de observatori 
O.N.U. din Liban, Galo Piaza, 
fost președinte al Ecuadorului, a 
ținut sîmbătă o conferință de 
presă în legătură cu raportul 
prezentat de acest grup la 3 iulie.

In cadrul conferinței. Piaza » 
repetat constatările din raport, 
declartnd că în cazul cînd ar fi 
existat o intervenție armată din 
partea Republicii Arabe Unite in 
evenimentele din Liban, grupul 
de observatori ai O.N.U. ar fi des
coperit-o,

că mișcarea sindicală din 
Ungară poate valorifica în 
măsură experiența sindica- 
romîne.
vom strădui, a arătat în

probe ale campionate- 
ale de gimnastică se

Scrisoarea anonimă primită de ambasada 
sovietică din Anglia

LONDRA 5 (Agerpres). — 
TASS transmite : — Presa en
gleză se ocupă pe larg de scri
soarea anonimă primită zilele 
trecute de ambasada sovietică 
din Anglia. Autorul sorisorii scrie 
că este „pilot la una din bazele 
aviației ale forțelor armate ame
ricane din Anglia". In continuare 
în scrisoare se spune: „Consi
der că lumii occidentale trebuie 
să i se arate acum cit de îngro
zitor ar putea fi războiul atomic.

Intenționez să lansez încăr
cătura mea aducătoare de moarte 
în timpul unuia din zborurile 
noastre obișnuite, — scrie auto
rul scrisorii. Obiectivul meu va 
fi situat undeva în 
dului, in apropiere 
Angliei, dar destul 
ca să nu piară mulți

Marea nor- 
de litoralul 
de departe 
oameni; fie

ca această singură bombă să-i 
oprească pe cei care vor să a- 
runce sute de bombe".

Intrucît scrisoarea ridică pro
bleme serioase, s-a aflat că am
basada sovietică a considerat ne
cesar în pofida caracterului ano
nim al scrisorii, să informeze 
autoritățile engleze despre con
ținutul ei. Reprezentantul amba
sadei sovietice a transmis Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
Angliei o fotocopie a scrisorii și 
a plicului în care a fost trimisă 
aceasta.

In legătură cu această scri
soare la Londra se acordă o deo
sebită atenție PERICOLULUI 
PREZENȚEI PE TERITORIUL 
ANGLIEI A AVIAȚIEI MILI
TARE AMERICANE, ÎNARMA
TA CU BOMBE CU HIDRO
GEN.

2

CONCURSUL

în ce măsură ele vor da rezultate 
concrete. _

Franța în „Clubul 
atomic"

Dar examinarea perspectivei con
tactelor est-vest nu o poți face 
ignorînd o serie de fapte ce au 
intervenit în viața internațională. 
Ziarul „Daily Mair* a anunțat că 
în curînd Franța va proceda la 
explozia primei sale bombe ato~ 
mice. Ziarul englez arată că bom
ba atomică franceză a fost realiza
tă cu concursul vest-german. De 
aci se degajă îngrijorătoarea con
statare — pe care ziarul englez nu 
o ocolește — că Germania occi
dentală va putea beneficia de pe 
urma lucrărilor întreprinse pentru 
realizarea bombei atomice fran
ceze. Presa reacționară pariziană 
— care îl salută pe dl. Dulles ta 
Paris — se bucură de ceea ce de
numește intrarea Franței în „clu
bul atomic**. Această presă nu răs
punde însă la întrebarea dacă par
ticiparea Franței la cursa înarmă
rilor atomice va contribui intr-un 
fel la realizarea mai grabnică a 
dezarmării. Au răspunde pentru 
că orice răspuns trebuie să fie o 
recunoaștere a faptului că bomba 
atomică franceză în afară de fap
tul că va crea serioase amenințări 
pentru popoarele africane pe con
tinentul cărora se proiectează să 
aibă loc experiența, va însemna și 
o accentuare a primejdiei nuclea
re, accentuare cu alit mai gravă 
cu cit poate însemna furnizarea 
bombei atomice revanșarzilor de 
la Bonn. Centralizarea înarmări
lor atomice poate fi fatală pentru 
pacea lumii.

Alsop și criza libaneză
Criza libaneză ne obligă de ase

menea la referiri despre intențiile 
occidentului. „New York Herald 
Tribune" a publicat acum cîteva 
zile sub semnătura lui Joseph Alsop 
■ n articol consacrat evenimentelor 
__  Ideea fundamentală 
este aceea că în Liban situația oc- 

privită prin prizma

devenit mai dificilă. Cronicarul a- 
merican afirmă că cu o lună în 
urmă o intervenție fulgerătoare a 
puterilor occidentale era o pro
blemă mai simplă. Acum, patrio- 
ții „și-au creat o poziție destul 
de puternică în cursul acestei luni 
irosite" (notați — irosite) !. Dar 
situația din Liban a spulberat 
multe iluzii americane. Masivul 
ajutor în armament dat de pu
terile occidentale guvernului pro- 
american de la Beirut n-a putut 
să stăvilească ofensiva insurgen
ților. Ca urmare constata Alsop — 
„Ceea ce se putea realiza destul 
de lesne cu o lună în urmă, poate 
fi realizat acuin numai cu multe 
riscuri și cu un preț ridicat". 
Alsop omite însă un factor : reac
ția negativă înregistrată în lumea 
întreagă față de ideea invaziei a- 
mericane în Liban.

Politica occidentală în Liban a 
suferit o evidentă înfrîngere prin 
publicarea raportului observatori
lor O.N.U. Aceștia au arătat că 
problema libaneză este o problemă 
pur internă și că nu poate fi vor
ba de un amestec al Republicii 
Arabe Unite. Prin aceasta a fost 
dărîmat eșafodajul de calomnii pe 
care-l construiseră politicienii oc
cidentali. Membrii guvernului li
banez profund dezamăgiți au de
clarat imediat că părerile obser
vatorului O.N.U. se bazează pe 
„informații fragmentare și pripi
te". Iar un purtător de cuvint al 
ministerului libanez al Informa
țiilor a declarat că „criza din Li
ban are nevoie de altceva decît 
de observatori". Ce este acest 
„altceva" nu este greu de înțeles. 
Conducătorii libanezi solicită cu 
disperare intervenția americană. 
Riscurile prea mari ii obligă pe 
diriguitorii S.U.A. să acționeze cu 
o prudenți oare de obicei nu le 
este caracteristică. O serie de ma
nifestări ale unor conducători mi
litari americani demonstrează insă 
că primejdia intervenției ameri
cane nu aparține trecutului, că ea 
continuă să existe și ca atare vi
gilența nu trebuie să slăbească 
nici un moment.

EUGENIU OBREA

ne a intrat obiceiul ca avioanele 
încărcate cu bombe nucleare să 
fie trimise în zbor in direcția fron
tierelor sovietice. Uniunea Sovie
tică a prezentat încă mai demult 
o propunere cuprinzătoare — fi
nind seama de interesele ambelor 
părți — cu scopul de a se lua 
măsurile de control cele mai po
trivite spre a se exclude posibili
tatea unui atac prin surprindere. 
Dar deși ambele părți recunosc 
necesitatea de a se realiza elimi
narea amenințării unui atac prin 
surprindere, nu s-au făcut progre
se concrete pe calea către un acord. 
Tocmai de aceea guvernul sovie
tic a propus ca în viitorul apro
piat reprezentanții corespunzători, 
printre care ai departamentelor 
milițare ale celor două părți, de 
exemplu la nivelul experților, nu
miți de guvernele U.R.S.S., S-U.A., 

TOTUL DEPINDE DE GRADUL precum și eventual de guvernele 
DE BUNĂVOINȚĂ AL TUTUROR altor state, SĂ SE ÎNTILNEASCĂ 
PARTICIPANȚILOR. Dar influ- PENTRU A STUDIA ÎN COMUN 
ența pe care o exercită opinia ASPECTELE PRACTICE ALE 
publică poate să contribuie la o ACESTEI PROBLEME Șl SA E- 
evoluție pozitivă a lucrărilor con- LABOREZE ÎN DECURSUL UNEI 
ferinței ’ ”

la subiecte de dezacord". Unele o- 
genții de presă occidentale s-au 
grăbit să pună în circulație ime
diat zvonul despre divergențe ce 
ar face imposibilă continuarea 
conferinței.

Departe de noi gîndul de a în
cerca să facem presupuneri asupra 
viitorului bilanț al conferinței.

Evenimentul cel mai remarca
bil al săptămînii trebuie conside
rat reluarea dialogului est-vest in 
jurul aceleiași mese. Este incon
testabil că reuniunea de la Gene
va a experților insuflă optimism 
în privința posibilităților ca un 
cerc mai larg de probleme să vi
nă în dezbaterea amplă a celor 
două părți, dezbatere pe care po
poarele o doresc rodnică în intere
sul păcii. Țelurile conferinței nu 
converg pur și simplu către un 
colocviu tehnic. Procedurile teh
nice de depistare a exploziilor a- 
tomice trebuie subordonate țelului 
final : încetarea cu desăvîrșire a 
experiențelor nucleare, așa cum a 
procedat unilateral U.R.S.S. De-, 
sigur, problema aceasta nu o pot 
rezolva experții. Varietatea de 
aspecte pe care o îmbracă impune 
rezolvarea ei la , nivel guvernamen-. 
tal. insă, în nici un caz, nu se 
poate concepe ca schimbul de pă
reri de la Geneva să fie privit 
izolat de perspectiva încetării ex
ploziilor nucleare. In asociație cu 
acest imperativ, putem considera 
ca o manifestare pozitivă afirma
ția făcută de conducătorul delega
ției americane J. B. Fish că scopul 
conferinței este „elaborarea baze
lor tehnice pentru adoptarea unor 
liotărîri importante în viitor".

Consemnînd această promițătoa
re declarație nu poți însă trece cu 
vederea o seamă de manifestări ce 
vădesc că anumite cercuri occidi-r- 
tale sînt tentate să condamne con- __ .. .
ferința la un eșec. Influentul ziar ț.a adresat președintelui Eisenho- 

'" uer pune în discuție rezolvarea
problemei preîntâmpinării unui a- 
tac prin surprindere al unui stat 
împotriva altuia. Datele proble
mei sînt îndeobște cunoscute. Pri
mejdia unui atac prin surprindere 
a devenit mai acută după ce in 
practica aviației militare america-

La ordineatratativele
de la Geneva.

britanic .„Daily Telegraph" scria că 
„este greu să se vadă cum va pu
tea această conferință să evite un 
eșec". Ziarul parizian „Combat" 
nota cu răutate că, deoarece confe
rința de la Geneva „se va prelungi 
timp de patru săptămîni, rămine 
timp suficient pentru a se ajunge

PERIOADE PRECISE, LIMITATE 
DINAINTE, RECOMANDĂRI CU 
PRIVIRE LA MĂSURILE CE 
TREBUIE LUATE PENTRU 
PREVENIREA UNUI EVENTUAL 
ATAC PRIN SURPRINDERE, 

ce se intîmplă la Geneva Dulles a apreciat că noile propu- 
alenția popoarelor cu atît neri sovietice pot duce la trata

tive militare tehnice între U.R.SS. 
și puterile occidentale. Tradiționa
lele rezerve ale șefului diploma
ției amerir-ane, n-au fost părăsite 
nici de astă dată. Potrivit agenției 
„Reuter", Dulles a afirmat că 
unele aspecte ale mesajului sovie
tic „îi par inacceptabile".

Desfășurarea ulterioară a eve- 
nimentelor urmează să verifice in 
ce măsură tratativele se vor înce- cidentului 
tățeni în practica diplomatică și posibilității unei intervenții — a

Noi propuneri 
sovietice

Ceea 
este în ... 
mai mult cu cit la ordinea zilei 
s-a impus ideea unor noi tratative 
între experții celor două părți. 
Mesajul pe care A. S. Hrușciov
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LENINGRAD. - In ziua de 5 
lulls Antonin Novotny, prim-se- 
cretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist 
slovacia, președintele Republicii 
Cehoslovace, și N. S. Hrușciov, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al P.C.U.S., președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
precum și persoanele care tl în
soțesc au ajuns pe ' 
torpilor de escadră 
Kronstadt.

din Ceho-

bordul unui 
la fortăreața

conformitateMOSCOVA. — In 
cu acordul în domeniul culturii, 
tehnicii și învățămtntului, înche
iat între U.R.S.S. și S.U.A., la 

4 iulie a sosit la Moscova un grup 
de specialiști americani — cola
boratori ai Ministerului Agricul
turii al S.U.A.

VARȘOVIA. — 
rele poloneze au 
țațele îndeplinirii 
miei naționale pe 
al anului 1958. Volumul produc, 
(iei globale a industriei socialiste 
a crescut in decurs de șase luni 
cu aproape 9,5 la sută față 
aceeași perioadă a anului 
cut.

La 5 Iulie tla- 
publicat rezul- 
planului econo- 
primul semestru

TIRANA. — Guvernul R. P. 
bania, se spune printre altele 
tr-o notă adresată de acesta, 
vernului italian, consideră nece
sar să avertizeze guvernul italian 
și să deitare că în cazul cînd a- 
cesta va hotărî instalarea de ram
pe pentru lansarea rachetelor pe 
teritoriul său, guvernul albanez 
ar fi nevoit ca în Interesul apă
rării Independenței și suverani- 
tății naționale să ia măsuri pen
tru ca și pe teritoriul R. P. Alba

nia să existe asemenea r.ampe.

Din nou premii în obiecte
pentru „0“ rezultate!
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