
Pionieri, elevi și studenți! Invă- 
ța(i ca pasiune, însușiți-vă cuceri
rile științei și culturii! Pregătiți-vă 
temeinic spre a deveni harnici și 
pricepuți constructori ai socialis
mului în scumpa noastră patrie!

(Din chemările C.C. al P.M.R. cu prilejul celei 
de-a XV-a aniversări a eliberării patriei de sub jugul 
fascist).

ACOLO
UNDE PATRIA 
TE CHEAMĂ!
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Absolvent! In urma ta se 
află anii de muncă încordată, 
zilele de cursuri și seminarii, 
colocvii și examene. Acum, cind 
ai audiat ultimul curs de facul
tate, cind ți-ai încheiat ultima 
lucrare de laborator, cînd ai pă
răsit ultima comisie de examene 
în minte îți năvălesc amintirile a- 
nilor de studenție : cum s-a în
firipat dorința de a-țl alege pro
fesia, emoțiile examenului de 
admitere, orele îndelungi de lec
tură, necazurile la o materie 
mai anevoioasă, colegii șl prie
tenii nedespărțiți, multilaterala 
viață de organizație și extrau- 
niversitară, taberele, competi
țiile artistice și sportive...

Dar mai presus de amintiri, 
inima fiecărui absolvent tresal
tă de visuri și năzuinți. Vom 
merge să muncim acolo unde 
patria ne cheamă 1 Vom da via
ță cunoștințelor acumulate spre 
binele celor ce muncesc, slu
jind cauza socialismului I Vom 
învăța de la muncitorii cu care 
vom lucra alături, din eroismul 
.și priceperea lor 1 Ne vom pre
găti și vom trece marele exa
men al practicii, al muncii în 
producție !

Acestea sînt gîndurile lim
pezi, hotărîte, pline de încre
dere în viitor ale miilor de ab
solvenți ai promoției 1959 — 
siguri toți că vor avea unde 
munci după capacitățile lor, 
așteptați și chemați în orașele 
și satele patriei noastre, mulți 
avînd iscălite contractele de 
muncă înainte ca decanul să fi 
semnat diploma de absolvire.

Nu totdeauna a fost așa. Nu 
pretudindeni este așa. In țările 
capitaliste nimeni nu garantea
ză absolvenților locuri de mun
că și mulți sînt nevoiți să prac
tice alte meserii pentru a-și pu
tea cîștiga existența. Venit în 
vizită în Romînia studentul me
dicinist din Neapole, Flavio 
Sprovîeri, a fost foarte mirat 
cînd a aflat că la noi fiecare

la Fabrica de relon din Săvl- 
nești, își aduce aminte de cu
vintele unuia dintre profesorii 
săi care în urmă cu 20 de ani, 
la absolvirea facultății fusese 
nevoit să plece cu un grup de 
studenți în Capitală, la minis
ter spre a solicita un loc de 
muncă. Iar el, Momanu Vale- 
riu, nici nu terminase Faculta
tea de chimie industrială din 
Iași, în 1958, și știa că împreu
nă cu cîțlva colegi ai săi va 
munci ca inginer chimist la 
prima fabrică de mase plastice 
din țară.

Momanu Valerlu, absolvent 
din 1958, a avut fericirea nu 
numai de a Intra în producție 
într-o fabrică atît de modernă 
cum este cea de la Săvinești 
dar și de a conduce elaborarea 
primei șarje de relon. La numai 
un an de Ia absolvire Guțiu Li- 
viu, absolvent al Facultății de 
construcții din Timișoara, a de
venit inginer șef de schimb la 
uriașa construcție a barajului 
de la Bicaz. Inginerul agronom 
Stancu Voicu a devenit după 
numai doi ani directorul gos
podăriei agricole de stat Redea 
din raionul Caracal. Iar ei nu 
sînt decît cîțiva din miile de 
absolvenți.

Absolvent al universității, po
litehnicii sau agronomiei, al me- 
dicinei sau arhitecturii, ori unde 
în țara noastră e nevoie de tine 
și ești chemat, ori unde vei găsi 
un șantier al construcției socia
liste în care se schimbă fața o- 
rașului sau satului, în care se 
înalță construcții industriale 
moderne, locuințe, lăcașuri de 
cultură. Să fii absolvent al po
litehnicii șl să lucrezi la Hidro
centrala de la Bicaz, la blumin- 
gul de la Hunedoara, la Fabri-

„Scînteia tinerelului"
(Continuare în pag. 2-a)

Tineri proiectanți de la Uzinele „Tudor Vladimirescu“ din Capitală 
studiind posibilitățile de a realiza economii de materiale prin redu

cerea greutății șasiuriior de la autobuse.

în primul semestru al anului 
tinerii din întreaga Jară au economisit aproape

1SO.OOO.OOO lei
In primul semestru al acestui 

an, tineretul, antrenat de organi
zațiile U.T.M., sub conducerea 
organizațiilor de partid, a dobîn- 
dit succese importante în extinde
rea inițiativelor valoroase în pro
ducție.

Printr-o muncă avîntată, apli- 
cînd și extinzînd inițiativele îna
intate, valorificînd cu pricepere re
zervele interne ale întreprinderilor, 
economisind mari cantități de me
tale, de materie primă și energie, 
muncind voluntar cu multă însu
flețire, tinerii muncitori d'n indus
tria și agricultura țării noastre au 
realizat anul acesta, numai în pri-

mul semestru, economii în valoa
re de aproape 180.000.000 lei.

Apropierea marii sărbători na
ționale a poporului nostru și ho- 
tărîrile recentei plenare a C.C. al 
P.M.R. din 13—14 iulie însufle
țesc pe tineri în dobîndirea unor 
noi și importante succese în pro
ducție și în activitatea obștească.

(Agerpres).

Proletari din toate țările, uniți-vă !

Marea sărbătoare a tinereții

Imagini vieneze
Zn piața care poartă numele 

împărătesei Maria Tereza, 
liniștea palatelor imperiale 

părea ea însăși înfrîntă de timp, 
în ferestrele care priveau mute, 
sau mai de grabă ascundeau mute 
tainele unei lumi dispărute de 
mult, s-a aprins deodată o lumină 
galbenă, de aur.

Părea o clipă că in palatele lui 
Frantz Josef au reînviat luminile 
unui bal imperial. Apoi flacăra a- 
murgului s-a stins și vechea piață 
se piti din nou, supusă, la picioa
rele împărătesei de granit care, 
înconjurată de celebrii ei generali, 
privea disprețuitoare din înaltul 
tron imperial. Deodată în apropie
re se născu, făcîndu-și loc delicată 
prin liniștea încremenită, o melo
die veselă, plină de tinerețe... 
„Cucu... cucu... cuculețca..."

Festivalul !
în apropiere corul polonezilor 

ciuta „Cuculețca“.
Oh ! Ce bine îi stătea bătrînei 

Maria Tereza Platz cu acest cîntec 
tînăr, intonat de această generație 
nouă, care a adus Ticnei sufletul 
ei clocotitor, generos, renăscător.

La „Grossen Musikvereinssaal“ 
este o seară de muzică 
„Strauss“.

O orchestră simfonică vieneză 
condusă de Eduard Strauss cîntă 
melodiile lui Johann și Josef 
Strauss. Acordurile valsurilor, pol
cilor, ariilor din „Voevodul țiga
nilor“ și „Șoarecele de cîmp“ se 
leagănă ușor ca niște valuri între 
pereții auriți.

„Musikverein“ e vechea sală im
perială de concert ridicată la 1870 
pe locul vechii Academii de Muzi
că din Viena, Lumina seînteiază în 
candelabrele cu mii de cristale. 
Lojile se arcuiesc solentne, revăr- 
sîndu-și abundent plușurile roșii.

(De la trimisul nostru)
Aci trebuie să fi răsunat grav, re
ținut, aplauzele curții imperiale. 
Și aplauzele savant nuanțate ale 
profesorilor de muzică. Și aplau
zele imperceptibile ale celor care 
ascultau din snobism. Dar nicioda
tă această sală nu cred să fi fre- 
mătat de atîla sinceră admirație și 
recunoștință pentru muzica lui 
Strauss și pentru virtuoșii ei inter- 
preți, ca în seara aceasta de festi
val, la spectacolul de gală al tine
retului austriac.

Alături de notele lui Strauss ră
suna acum 
notă nouă : 
sensibilității tinereții, care indife
rent de limbă, de port, de ideolo
gie, înțelege și prețuiește deopotri
vă marile valori ale culturii ome
nești.

despărțită fatal și ireversibil de o 
cortină de fier, prin oare nimeni 
nu mai poate trece, peste care ni
meni nu se mai poate apropia. Am 
fost citeva dimineți la rînd în fața 
acestui centru împins de curiozita
tea de a vedea pe acel tînăr capa
bil să dea răspuns unei asemenea 
chemări, în stare să-și închipuie o 
asemenea fantasmagorie. N-am 
văzut pe nimeni, pe absolut ni
meni. La întoarcerea în țară voi 
arăta cititorilor autobuzele cu eti
cheta „Rideau de fer“ goale, pră- 
jindu-se în soare în fața centrului 
ridicolilor iluzioniști.

In laboratorul uzinelor metailo- 
chimice „Gheorghe Gheorghiu-Dej“ 

din Baia Mare

•—

TELEGRAMĂ
Excelenței sale

Domnului CH1VU STOICA 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne 
București

în „Musikverein“ o 
nota exuberanței fi

Fizavi de marea sală „Mu- 
sikverein“ se află principa
lul centru de așa zisă „in

formație“ organizat de cercurile 
ostile Festivalului din Viena. Prin 
afișe mari tipărite, lipite de pe
reții centrului și prin afișe de 
mînă în ultimele zile, tineretul 
vienez a fost chemat : „Veniți să 
vă arătăm cortina de fier“ !

în fața clădirii înzorzonată — 
închipuiți-vă — „festiv“, au apărut 
și citeva autobuse idtra-elegante 
pe care în dreptul unei săgeți 
scrie în limba franceză : „Rideau 
de fer“.

lată, tinerii din Viena sînt che
mați de niște necunoscuți să vadă 
o cortină de fier.

S-au alocat fonduri, s-au cumpă
rat autobuse ultra-elegante, s-au 
tipărit afișe și, neîndoios, trebuie 
să se fi tocmit și o armată de ilu
zioniști, pentru a face pe tinerii 
din Austria să creadă că lumea e

Pe pereții expoziției interna
ționale de pictură a Festi
valului am descifrat, expri

mată mai limpede sau mai prolix, 
în raport cu graiul artistic pe care 
și l-a ales fiecare, o lume de o 
complexitate inepuizată. Lumea 
diversă, vastă, profund clocotitoa
re, eroică a generației Festivalului 
de la Viena.

M-am oprit în fața unui desen 
DUMITRU POPESCU

(Continuare în pag. 4-a)

Doresc să-mi exprim gratitudi
nea și aprecierea pentru sentimen
tele amabile exprimate poporului 
irakian, guvernului și mie perso
nal cu prilejul fericitei ocazii a 
primei aniversări a victorioasei 
revoluții irakiene. Poporul irakian 
și eu personal nutrim cea mai 
mare admirație și simpatie pentru 
viteazul popor romîn și îi urez 
progres și prosperitate.

General maior 
ABDEL KERIM KASSEM 

prim-ministru 
al Republicii Irak

Vdpdld
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absolvent primește repartizare. 
El urma să termine studiile 
peste un an și nu avea nici mă
car certitudinea că peste cinci 
ani va găsi un post.

In Romînia burghezo-moșie- 
rească mii de absolvenți, după 
ce în facultate se zbătuseră în 
I-tpta cu mizeria și neajunsurile 
de tot felul, se trezeau avînd în 
buzunar un petec de hîrtie, so- 
licitanți umili de posturi indi
ferent de specialitate, amenin. 
țați mereu de spectrul șomaju
lui intelectual. In 1936, însuși 
directorul general al învăță- 
mîntului superior, Constantin 
Kirițcscu, recunoștea că absol
venții „în condițiile actuale ale 
pieței intelectuale, congestionată 
pină la refuz în unele speciali
tăți, nu fac altceva decît să în
groașe numărul șomerilor inte
lectuali și să 
neliniștitoare, 
tru echilibrul

In legătură cu acele timpuri, 
inginerul Momanu Valeriu,

agraveze o criză 
o primejdie pen- 
social".

1

Un succes al industriei noastre 
constructoare de nave:

Lansarea la apă 
a cargoului de 4500 tone
Constructorii de la Șantierul na

val Galați închină colei de-a XV-a 
aniversări a eliberării patriei cea 
mai importantă realizare obținută 
pină acum de industria noastră 
constructoare de nave : lansarea la 
apă a cargoului de 4500 tone Dw.

Cargoul de 4500 tone — primul 
dintr-o serie de nave de acest tip 
ce se construiesc, potrivit Directi
velor celui de-al II-lea Congres al 
P.M.R., în scopul dotării flotei 
noastre maritime — a fost proiec
tat de specialiști romîni. El este 
dotat și dimensionat pentru navi
gația pe toate căile maritime, fiind 
destinat transporturilor de mărfuri 
general, mărfuri în vrac și che
restea. Motorul Diesel de 2500 c.p. 
cu care este echipat ii asigură o 
viteză de 13 noduri. Este prevă: 
zut cu instalații moderne de navi-

gație, radar, sondă ultrason, ra- 
aiogoniometru, precum și cu utilaj 
pentru încărcarea și descărcarea 
rapidă a mărfurilor.

Construcția navei, a cărei lungi
me este de circa 100 m„ este exe
cutată în întregime prin sudură, 
după metoda secțiilor și blocsec- 
țiilor, iar la amenajările interioare 
s-au folosit mase plastice, precum 
și plăci aglomerate din lemn. Ca
binele spațioase, bucătăria moder
nă, instalațiile de încălzire și fri
gorifice, băile, stația de radio
amplificare cu care este prevăzut 
cargoul, asigură echipajului con
diții de călătorie și muncă din cele 
mai bune.

Pentru această realizare, cu pri
lejul festivității lansării la apă a 
navei, constructorii au fost felici
tați călduros de tovarășii Dumi
tru Simulescu, ministrul Transpor
turilor și Telecomunicațiilor, N. 
Gheorghiu, adjunct al ministrului 
Industriei Grele și Anton Stoiano- 
vici, prim secretar al Comitetului 
regional Galați al P.M.R., care au 
asistat la această festivitate.

(Agerpres)
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Formația de acordeoane a Palatului pionierilor din București se află în tabără la Orașul Victoria. 
Iată-i pe membrii formației repetînd programul pe care-4 pregătesc în cinstea zilei de 23 August.

La Atelierele C.F.R. „16 Februarie“ din Cluj

Inovatorilor

înființată acum un deceniu, G.A.C. „6h. Dimitrov“ din satul Ceacu, 
comuna Cuza-Vodă, raionul Călărași, regiurțea București, s-a dez
voltat mult. In urmă cu 10 ani, fondul de bază al gospodăriei era 
de 300.000 lei ajungînd la sfîrșitul anului 1958, după 9 ani de exis
tență la 3.636.000 lei. In aceeași măsură au crescut an de an și ve

niturile colectiviștilor din comuna Ceacu.
In fotografie: aria de treier a G.A.C. Ceacu, raionul Călărași.
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La Atelierele CF.R. „16 Fe
bruarie“-Cluj, aproape 100 de pro
puneri de inovații sînt înregistrate 
la cabinetul tehnic de la 1 ianua
rie la 30 iunie a.c. Aplicate sînt 
aproape 30. Tineri inovatori sînt 
50. Citeva exemple .- Ion Conaci, 
muncitor la secția I-a locomotive, 
Ion Pop și Ștefan Pentek tot din 
această secție, Ion Stan, Marius 
Pîslă, Nicolae Popescu... și alții.

— Ion Conaci e ca argintul viu 
— povestește un muncitor. Tot 
timpul nu vorbește decît de docu
mentare tehnică, schițe, proiecte, 
studiu. Cred că de multe ori l-a 
apucat și noaptea în secție tot 
cu gîndul la inovații.

Frămîntările lui Conaci, spiri
tul lui inovator, studiul practic fă
cut la fața locului la locomotive, 
după orele de program, nu au fost 
zadarnice. De curînd, el a realizat 
un dispozitiv pentru modificarea 
suporților de la liniarele de ghid 
la locomotiva 324.000. Această ino
vație prețioasă aduce anual o eco
nomie de peste 100.000 lei. Ute-

miștii din secție au cerut intr-o a- 
dunare generală U.T.M. să li se 
vorbească despre felul cum a con- 
ceput această inovație utemistul 
Conaci și care este importanța «* 
plicării ei în producție. Cu acest 
prilej au aflat că succesul lui 
Conaci a fost asigurat datorită aju
torului tehnic primit de la mais
trului său.

— Important este — spunea Co
naci — să lucrezi cu răbdare, pe 
bază de calcul și mai ales, oricît 
te-ai crede de capabil, să nu te 
sfiești să ceri ajutorul muncitori
lor vîrstnici, cu o vastă experiență 
practică, ajutorul maiștrilor și al 
inginerilor.

Că este așa, cum spune el, o do
vedește și faptul că numai cu a- 
jutorul și colaborarea maistrului 
Florea Angheluș tinerii Nicolae 
Popescu și Marius Pislă au reușit 
să realizeze o asemenea inovație 
importantă cum este : „dispoziti
vul pentru strunjit carcasele an- 
tretoazelor mobile“, prin care se e- 
limină pierderile de material și se 
mărește productivitatea muncii.

mai mult sprijin!
cația ? Organizațiile de bază 
U.T.M. din secții nu i-au a- 
tras pe tineri în mișcarea de ino
vații în mod organizat, ei nu sînt 
îndrumați spre cabinetul tehnic 
unde inginerii și tehnicienii dau 
zilnic consultații. De asemenea, 
pentru stimularea activității ino
vatorilor, comitetul U.T.M. nu în
treprinde nimic organizat.

Pentru dezvoltarea spiritului 
inovator în munca tinerilor, pen
tru creșterea aportului inovatorilor 
la sporirea productivității muncii, 
la reducerea prețului de cost, sar
cină importantă stabilită de Hotă- 
rîrea Plenarei C.C. al P.M.R. din 
13—14 iulie a.c, se cere o mai 
atentă muncă a organizației U.T.M. 
de la Atelierele CJP.R. „16 ”
bruarie“ pe linia organizării 
cii inovatorilor. Trebuie în 
sebi întărit ajutorul tehnic în 
ca inovatorilor. La consultațiile 
maiștrilor și inginerilor de la ca
binetul tehnic trebuie atrași toți 
tinerii inovatori.

Din păcate însă ajutorul cerut 
de tinerii inovatori cadrelor teh
nice nu are o bază prea bine or
ganizată, Comitetul U.T.M. nu se 
interesează de activitatea tinerilor 
inovatori, nu organizează, împreu
nă cu cabinetul tehnic fi cercul 
A.S.I.T., ajutorarea acestora. Pu
tem aminti aci cazul tînărului Ion 
Pop de la secția I-a locomotive. 
Deși de la începutul acestui an 
pină în prezent Pop a făcut 
patru propuneri de inovații, 
nu i-a fost acceptată nici una 
pentru motivul că erau nerentabi
le, neeconomicoase. Iată, deci, cum 
truda lui datorită unor soluții încă 
neeconomicoase s-a irosit. Mulți 
tineri ca el, deși stăpîniți de 
spiritul novator, dornici de a cău
ta și găsi noul, nu culeg încă roa
dele străduinței unor adevărați 
inovatori. Ei n-au primit ajutorul 
cuvenit din partea cabinetului teh
nic, al maiștrilor, tehnicienilor și 
inginerilor. Mai sînt astfel unii 
maiștri și ingineri care n-au spri
jinit în mod concret munca ti
nerilor inovatori. Care este expli-

Fe
rn un- 
deo- 

mun-

P. PALILI
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Victoria insurecției armate fi 
răsturnarea dictaturii militare 
fasciste. înfăptuite la 23 August 
1914, sub conducerea partidului, 
in condițiile loviturilor date ar
matelor fasciste de către Armata 
Sovietică eliberatoare, reprezintă 
o cotitură hotărltoare in Istoria 
poporului romin.

Numeroase au fost faptele de 
vitejie ale ostașilor romini care 
— la chemarea partidului — au 
întors armele împotriva cotropi
torilor fasciști, luptlnd alături de 
glorioasele armate sovietice, pen
tru zdrobirea definitivă a fasciș
tilor.

...Mureșul își legăna leneș 
apele. Pe celălalt mal, ca o co
coașă uriașă, prelungă, înveș- 
mlntată in cenușiu, se întindea 
spre dreapta împînzit de fortifi
cațiile nemțești — dealul Sin- 
georgiului. In speranța că vor 
reuși să oprească înaintarea vi
jelioasă a trupelor noastre ajun
se în localitatea Iernut. de din
coace de Mureș, se încuibaseră 
acolo, tn noaptea precedentă, 
grupurile de fasciști care mai 
reușiseră să se retragă.

Aviația noastră semnalase di
viziei că în spatele dispozitivului 
fascist au apărut tancuri. Co
mandantul primi ordin să trimită 
in apropierea cotei 296 un radio
telegrafist care să comunice pre
cis locul tancurilor,

Strtngîndu-i mina ca căldură 
sergentului Istrate, comandantul 
îl spuse: „Misiunea e grea Istra
te, dar stnt convins că o vei în
deplini".

Și a plecat Istrate, un flăcău 
oacheș, cu statura zdravănă, 
acolo sus, cu „G-ul" in spate, 
înfruntlnd moartea. A ocolit bo
tul dealului, s-a avîntat, încovo
iat de povara din spate, prin pă
duricea ce se lăsa tăcută pe 
coama dealului, spre stînga. 
Abia apucă să facă cîțiva pași 
prin tufișurile dese, că hitleriștii 
începură să tragă și mai îndră
cit. „Oare să-l fi descoperit ?" 
Gloanțele îi șuierau pe la urechi 
înfigindu-se ctinoa.se aproape de 
el, cind în stînga, cînd in dreap
ta, în pămîntui umed. Dar nici 
gloanțele ucigătoare, nici cren
gile ce-l plesneau sîngerîndu-i 
fața, nici stația care pă'ea de 
sute de kilograme nud opriră pe 
sergentul Istrate. Tirlș, et se 
avlntă spre celălalt capăt al pă
duricii care se prelungea pină 
aproape de cotă. Un șuierat pre
lung... O explozie surdă... Istrate 
fu ridicat și aruncat undeva...

Cînd și-a revenit, era cu fața 
în jos, iar in spate îl apăsa ceva 
greu „Stația trebuie să fie" — 
își aminti el. Se răsuci șl bul
gări mari de pămlnt amestecai 
cu rădăcini se rostogoliră pe lin
gă el. In dreapta, o groapă in 
formă de pllnie. Încercă să se 
ridice dar piciorul drept nu se 
mai supunea voinței sale.

începu să se tîrască, folosin- 
du-se numai de piciorul sting. 
La fiecare ridicătură de pămlnt 
o durere istovitoare îi cuprindea 
piciorul rănit. Totuși, marginea 
păduricii rămase în urmă. Nemții 
mai răriseră focul. „S-o creadă 
el că m-au dat gata", gîndi 
Istrate iirîndu-se mai departe, 
spre cotă. Cota, unde se afla un

stejar înalt, era la numai cîțiva 
pași. O ultimă încercare, Istrate 
se repezi înainte, în mlncâtura 
de pămlnt de lingă stejar. Ișl 
puse stația în funcțiune șl 
legătura : „Zambila 1, Zambila 
l! Aici Văpaia I Am atins capă
tul liniei NX — răspunde cum 
m-auzi, răs..."

Citeva minute sau poate secun
de au trecut numai șl a recep
ționat confirmarea apelului. Le
gătura fusese stabilită.

„Zambila 11 Aici Văpaia! In 
caroul MS, circa 500 m. sud. 
tancuri..."

Așteptă cu înfrigurare... Apoi 
un val de foc se abătu asupra 
coloanei de tancuri șl asupra 
tranșeelor scormonind pină în 
străfunduri vizuina dușmanului. 
Coloana își opri înaintarea. To
tuși cîțiva „Tigri" au virat la 
dreapta și cu motoarele in plin 
se îndreptau spre cotă, spre ste- 
iar.

„Zambila 1! Aici Văpaia! Ti
grii se îndreaptă spre caroul..."

Din nou focul concentrai al 
artileriei căzu asupra tancurilor. 
Două din ele au fost' scoase din 
luptă. Restul însă continua tna- 
intarea. Coloșii de fier se apro
piau tot mal mult. Vuietul 
motoarelor creștea din ce în ce 
mal aproape, tot mai aproape. 
Un gînd străfulgera mintea lui 
Istrate: „Dacă vor trece de
creastă, al noștri stnt în pericol". 
Scrișnind de durere, se ridică 
rezemîndu-se cu mina stingă de 
stație-, Era atît de slăbit! Iar 
tancurile, blestematele tancuri 
nemțești se apropiau tnfiorător 
de repede. Erau acum la cîțiva 
zeci de metri de stejarul lingă 
care se adăpostea Istrate. Dinții 
i se încleștară pe buze, singe- 
rlndu-i-le. Broboane de sudoare 
i se uneau tn bărbie. Dar fața 
sergentului Istrate. pentru un 
moment crispată, se limpezi deo
dată ca în clipele marilor hotă- 
rlri. Flăcăul oacheș se aplecă 
peste stație și transmise: „Zam
bila 1! Aici Văpaia / Trageți la 
stejarul de pe creastă! Trageți! 
Trageți!...“

Un potop de trăsnete tncepu să 
sfîrtece, să muște botul dealului 
spre cota 296. ,

★
Cind cuvintele „trageți la ste

larul de pe creastă" li răsunară 
In urechi, comandantul îngălbeni. 
Știa că la ștejar se află Istrate. 
Pierdea pe unul dintre cei mal 
buni sergenți din subunitate. 
Cînd... artileria tși vărsa focul nă- 
praznic pe creasta dealului, tși 
acoperi fața cu palmele. Ce tare 
îi zvîcneau tîmplele!...

Două batalioane din regimen
tul ce se aflase la Cipău execu
tau o învăluire pe dreapta. Co
mandantul primi ordin să atace 
din nou. Infanteriștii asaltau 
acum pe inamic scoțîndu-l din 
șanțuri cu baionetele, 
fusese cucerită,

ir
Amurgul aprindea .........

zare. Cu casca tn mina dreaptă 
comandantul zăbovi citeva clipe 
acolo sus.

In vale, clipocitul valurilor Mu
reșului parcă glăsuia: Slavă... 
viteazului! Slavă... viteazului!

6pt. EMIL GEORGESCU

Ce pregătesc editurile 
în cinstea lui 23 August 

de stat pentru literatură 
Editura tineretului pre- 
cinstea celei de-a XV-a 
a eliberării patriei noi

Editura 
și artă și 
gătesc în 
aniversări 
lucrări ale scriitorilor noștri inspi
rate din munca și lupta poporului, 
din viața nouă a patriei.

Primele volume de versuri și 
proză din acest ciclu de scrieri 
consacrate marii sărbători au ieșit 
de curînd de sub tipar. Printre 
lucrările apărute se numără roma
nul „Rădăcinile sînt amare“ voi. 
V de Zaharia Stancu, culegerile

Poziția
• I ■ I I

tntreaga

mai de
și „To-

ale lui 
volumul

de versuri „Cu un ceas 
vreme“ de Mihai Beniuc 
rentul“ de Maria Banuș.

Din ciclul de „Opere“
Geo Bogza a fost editat

în limbile naționalităților conlo
cuitoare au apărut scrieri semnate 
de Szemler Ferenc, Nagy Istvan, 
Alfred Margul Sperber și alții.

Editura muzicală a tipărit cu
legerea de cîntece de masă „Puter
nică, liberă, pe soartă stăpână“, 

(Agerpres) j

ctinoa.se


Astfel începe drumul 
spre măiestria inginereasca

După doi ani de la introducerea prac
ticii premergătoare la anul i al Insti
tutului de construcții din București, suc
cese.e obținute demonstrează pe deplin 
eficacitatea acesteia în pregătirea viito
rilor specialiști.

Dezbaterile ce au avut loc cu prile
jul încheierii perioadei de practică, la 
care au participat cadre didactice ale 
Institutului de construcții din Bucu
rești, ingineri, tehnicieni, maiștri, mun
citori de pe șantierele de construcții 
unde studenții au făcut practică și stu
denții anului I — practicanții — au 
fost un bun prilej de analiză și conclu
zii privind realizarea scopului pentru 
care s-a inițiat perioada premergătoare 
de practică.

Dintru început trebuie remarcată 
buna organizare a practicii și conlu
crarea dintre institut și șantiere, care 
au ajuns la înțelegerea rolului pe care-1 
au de a contribui la pregătirea 
teoretică și practică a viitorilor in
gineri constructori, de asemenea fap
tul că au fost alese centre de practică 
care să ofere studenților condiții de 
muncă efectivă și să aibă o directă 
legătură cu specificul facultății, să poată 
asigura îndrumarea competentă a stu
denților. După o perioadă de patru 
luni, care a însemnat de fapt perioada 
de informare și familiarizare a studen
ților cu șantierele, îmbinată cu semi- 
narii, lucrări practice de atelier, do
cumentare tehnică, au urmat cele 6 luni 
de muncă efectivă, cot la cot cu mun
citorii pe șantiere, la construcții de lo
cuințe la Floreasca, la Atelierele „9 
Mai“, pe Șantierul Berceni, podul Pan- 
telimon, Arcuda-Filtre.

Pe șantierul Floreasca, studenții gru
pei I-a s-au angajat să realizeze ,,la ro
șu“ un bloc de locuințe cu două etaje 
(24 de apartamente). Studenții grupei 
a II-a-instalații au participat la execu
tarea lucrărilor de instalații pentru țe- 
sătoria „Tudor Vladimirescu“ care va 
prelucra fire de relon primite de la Să- 
vinești. Studenții grupei 407 de la Fa
cultatea de drumuri și poduri au par
ticipat la lucrările de modernizare a 
drumurilor din șoseaua Berceni și b-dul 
dr. Marinescu, calificîndu-se în meseria 
de pavatori, iar studenții grupei 408 
au participat la toate gamele de lucrări 
de specialitate pe șantierul podului 
Pantelimon. Studenții de la hidrotehni
că au participat la toate fazele de cons
trucție a canalului de aducțiune Argeș- 
Arcuda, lucrări de mare importanță 
pentru pregătirea lor.

La examenul de calificare s-a cons
tatat că cei 200 de studenți pot primi 
astăzi și titlul de zidari, dulgheri, be- 
toniști, fierari-betoniști, instalatori elec
tricieni, de ventilații, de încălziri cen
trale, pavatori, podari.

Discuțiile care s-au purtat în ședința 
de analiză, au arătat că cea mai po
trivită formă de organizare a muncii 
studenților pentru realizarea obiective
lor propuse de practica premergătoare,

este aceea ca studenții să lucreze mai 
întîi în echipe combinate cu muncitori 
și după ce și-au însușit deprinderea de 
a muncii, meseria, să lucreze în echipe 
omogene formate numai din studenți.

O importanță hotăritoare în buna des
fășurare a practicii o are asigurarea 
îndrumării și controlului muncii stu
denților. Primul an de experiență a 
practicii premergătoare a semnalat de
ficiențe serioase în acest sens. Institu
tul își trimitea sporadic cadrele de în
drumare în mijlocul studenților, iar șan
tierele, invocînd lipsa de timp, uitau de

In legătură cu organizarea 
practicii premergătoare 
a studenților din anul 1 

al Institutului de 
construcții din București

prezența studenților pe șantier, de răs
punderea ce o aveau pentru îndrumarea 
lor competentă. Anul acesta însă, s-a 
realizat o conlucrare armonioasă între 
Institut și șantiere : Institutul a găsit so
luția să asigure controlul didactic perma
nent iar cei de pe șantiere au găsit timp 
să se ocupe cu grijă de studenți. Acea
stă conlucrare a dus la rezolvarea în 
bune condiții a activității practice: 
asigurarea locului de muncă pentru 
studenți, îndrumarea competentă pe 
șantier asigurată prin ingineri și prin 
cei mai buni maiștri.

Cu toate îmbunătățirile substanțiale 
în ce privește îndrumarea și controlul 
practicii, au existat și există nereguli 
care s-au răsfrînt asupra desfășurării 
propriu-zise a activității studenților: 
folosirea studenților la munci necali
ficate (la Floreasca), mutarea lor de la 
un sector de muncă la altul, neglijarea 
caietelor de practică, unele manifestări 
de chiul, de indisciplină, deficiențe care 
s-ar fi putut corecta 
operativ dacă ar 
fi existat întotdea
una îndrumarea și 
controlul praoticii 
din partea Institutu
lui și șantierelor.

In cadrul ședinței 
de analiză a fost 
viu dezbătută și 
problema muncii ob
ștești, cultural-edu
cative a studenților 
praoticanți. Era și 
firesc; studenții de 
pe șantiere, deși 
rupți într-un fel de 
viața Institutului, 
trebuie să formeze 
un colectiv închegat, 
care să depună 
o muncă educativ-

o viață de organizație, o viață cultu
rală.

In general studenții s-au încadrat 
in activitatea organizațiilor U.T.M. ale 
șantierelor. îndeosebi, studenții de la 
șantierul Arcuda-Filtre au desfășurat o 
activitate susținută, după un plan alcă
tuit de grupa U.T.M. S-au inițiat întîl- 
niri cu tinerii muncitori, seri literare, 
vizionări de filme, competiții sportive, 
reuniuni tovărășești — toate în comun 
cu muncitorii. Cei de la șantierul Flo
reasca au organizat, în comun cu tinerii 
muncitori, vizitarea Muzeului de istorie 
a partidului, iar studenții de la podul 
Pantelimon și-au făcut un obicei în a 
organiza zilnic, împreună cu muncito
rii, informări politice.

Preocuparea organizației U.T.M. pen
tru ca studenții să lucreze efectiv în 
producție, pentru a creea o opinie de 
masă împotriva chiulangiilor, pentru a 
stimula întrecerea între studenți, pen
tru a-i mobiliza în număr mai mare, a 
fost substanțială. Dacă la această preo
cupare s-ar fi adăugat un interes pu
ternic pentru a creea studenților posibi
litatea să desfășoare o viață mai bogată 
după orele de muncă, rezultatele ar fi 
fost mult mai bune.

La această ședință au vorbit nume
roși studenți, cadre didactice și specia
liști de pe șantiere. Aprecierea unani
mă a tuturor a fost aceea că studenții 
anului I constituie, în majoritate, un 
colectiv de tineri care vor face față 
sarcinilor ce le vor reveni ca studenți 
și apoi ca ingineri. Practica în pro
ducție i-a ajutat substanțial să-și veri
fice posibilitățile lor, să învețe o me
serie, să se maturizeze, să se pregă
tească pentru însușirea măiestriei ingi
nerești.

L. 1LIEȘ

Odihnă, sport
Odată cu primele raze ale 

soarelui, imensele întinderi ale 
Complexului sportiv studențesc 
„Lacul Tei" din București ca
pătă viață. Cel dintîi s-a trezit 
lacul din amorțeala primelor 
ore ale dimineții ; întinderea-i 
lucie este spintecată de zeci de 
ambarcațiuni de diferite forme 
și culori, mânuite cu mai mult 
sau mai puțină măiestrie, în 
funcție de „practica“ în acest 
domeniu a studenților amatori 
de sporturi nautice.

politică, să trăiască

„Ziua Festivalului“ 
la Mamaia

Comandamentul taberei studen
țești de la Mamaia, în colaborare 
cu OJV.T. „Carpați“ a organizat re
cent „Ziua Festivalului“. Stațiunea 
a răsunat de voioșia și cântecele 
studenților oftați la odihnă. Tine
rii studenți din Republica Ceho
slovacă, Republica Populară Polo
nă, Republica Democrată Germa
nă, Republica Populară Ungară și 
Republica Populară Romină, oare 
se odihnesc în frumoasa stațiune, 
și-au manifestat dorința arzătoare 
de a trăi în pace și prietenie cu 
toate popoarele lumii.

Punctul de atracție al zilei l-a 
constituit competiția de volei la 
care au participat toate echipele 
masculine ale taberelor țărilor 
prietene.

Seara a avut loc o întâlnire prie
tenească în tabăra studenților ro
mâni. După cuvintul de deschidere 
rostit de dr. Fica Vasile, direc
tor adjunct al taberei — Imnul 
F.M.T.D. a răsunat în cinci limbi, 
ducînd mesajul miilor de tineri 
cehi, slovaci, germani, polonezi, 
unguri și romîni aflați la Mamaia, 
spre Viena — locul de întîlnire al 
tineretului din lumea întreagă.

Echipele artistice ale taberei 
studenților romîni, precum și ale 
taberei tinerelului german, polonez 
ți maghiar au prezentat reușite 
programe artistice, după care s~a

dansat tradiționala „Periniță". 
Voioșia și buna dispoziție au 
dominat întrunirea tovărășească ce 
a urmat, în cadrul căreia s-a or
ganizat o serie de jocuri distrac
tive.

TRAIAN SIMULA
student

— Cu-m merge cu skiful 
Olga ? La fel ca la examenul 
de beton armat ?

Interpelările, strigătele pline 
de voioșie ale unui grup 
de studenți ai Facultății 
de arhitectură care au ho- 
tărit cu orice chip să cucereas
că tainele înotului și ale cano
tajului, se fac auzite pe în
treaga întindere a lacului.

Studenții în vacanță... De 
fapt nu numai în timpul anu
lui școlar trebuie să știi să-ți 
împărți timpul liber cit mai 
cu folos, ci și într-o zi de vară 
petrecută în acest complex 
sportiv pus la dispoziția stu
denților din Capitală. Drămui
rea timpului îți pune adevărate 
probleme pentru a reuși să te 
bucuri de tot ce te înconjoară- 
Căci tot alît de îmbietoare sînt 
și terenurile roșii de tenis de 
cîmp, ca și pista de atletism, 
la fel te îndeamnă și antrena
mentele ce au loc pe terenu
rile de volei și baschet, popi- 
căria excelent amenajată, sala 
de șah unde pot avea loc mai 
multe simultane, sau sala de 
gimnastică înzestrată cu cele 
mai moderne aparate. Despre 
acestea pot vorbi însă mult 
mai bine Liviu Cristea, proas
păt absolvent al I.S.E., Mihai 
Vlâdescu, student în anul V al 
Facultății de fizică, Traian 
Ghionea, din anul V al Institu
tului politehnic și mulți alți 
studenți, cei mai frecvenți din
tre cei peste 1.000 Je vizita
tori zilnici ai complexului spor
tiv și totodată cîștigători ai 
diferitelor competiții sportive 
care s-au organizat de la înce
putul vacanței.

M. DASCALU

Aspect de la 

Complexul spor

tiv studențesc, 

„Lacul Tel" din 

Capitală.

Foto :

N. STELORIAN

îmbunătățiri 
in sistemul de organizare 
a examenului de stat
în ultimii ani, pe baza măsurilor luate de partid 

și guvern, învățămîntul superior din țara noastră s-a 
dezvoltat continuu, atît în privința conținutului, cit 
și a formelor de organizare. Această dezvoltare a 
făcut necesară îmbunătățirea corespunzătoare a sis
temului de organizare a examenului de stat.

Noua reglementare stabilită printr-o recentă Hotă
rîre a Consiliului de Miniștri prevede între altele că 
la institutele politehnice și tehnice examenul de stat 
constă din susținerea unui proiect de diplomă. . La 
universități, institute pedagogice, institute de științe 
economice, medico-farmaceutice, agronomice, de edu
cație fizică și de arte, el constă din susținerea unei 
lucrări de diplomă scrise ca primă probă, precum și 
din probe la 2—3 discipline, iar la institutele de arie 
lucrarea va consta, în ’general, din prezentarea unei 
creații originale după specificul institutului, pregă- 
tită în cursul ultimului an de studii.

De asemenea Hotărîrea prevede că la anumite 
obiecte probele orale vor fi completate cu probe 
practice.

Deoarece un număr însemnat de absolvenți ai ul
timului an de studii, datorită, sarcinilor de produc
ție, volumului mare de cunoștințe pe care trebuie să 
le stăpînească, ca și exigenței sporite la examene, nu 
puteau promova examenul de stat în doi ani de la 
terminarea studiilor, Hotărîrea stabilește că acest 1 
examen va putea fi susținut în decurs de doi ani și 
jumătate de la absolvire, în cel mult două sesiuni. 
Totodată cei care au absolvit ultimul an de studii cu 
mai mult de doi ani și jumătate în urmă se pot 
(prezenta pentru a susține examenul de stat la una 
din sesiunile anilor 1959 sau 1960, în afară de cei 
care s-au prezentat de două ori la examenul de stat 
și nu l-au promovat.

Potrivit Hotărîrii Consiliului de Miniștri studenții 
■bursieri din ultimul an primesc bursa de stat și in
demnizația de merit pe toată durata pregătirii și 
susținerii — în -prima sesiune — a examenului de 
stat. De asemenea, studenții bursieri, care au pro
movat examenul de stat continuă să primească bursa 
de stat și Indemnizația de merit timp de o lună după 
încheierea sesiunii.

Studenții muncitori, cei orfani de ambii, părinți 
și cei proveniți din casele de copii, bursieri în ul
timul an de studii, primesc bursa de'stat, pe timp 
de o lună, indiferent dacă au promovat sau nu exa
menul de stat, iar cei repartizați în învățămînt, pînă 
la încadrarea în muncă, pe baza repartizării.

Studenții muncitori care au primit Indemnizație 
(salariu) în cursul ultimului an de studii, reparti
zați în învățămînt, primesc Indemnizațiile (salariul) 
pînă la încadrarea în muncă, pe baza repartizării. 
Studenții bursieri, care nu s-au prezentat la prima 
sesiune a examenului de stat pierd dreptul la bursă 
și respectiv la indemnizație.

In Hotărîre se mai prevede că studenții care au. 
promovat ultimul an de studii la cursurile de zi și 
au fost angajați în producție ca tehnicieni, fără a fi 
promovat examenul de stat, vor beneficia de conce
diu fără plată, de cel mult 30 de zile, în vederea 
susținerii acestui examen.

unde patria 
te cheamă !

(Urmare din pag- l-a)

2. ___ “ i i Bîrlad 1
_ fii absolvent al agronomiei

și să lucrezi într-o gospodărie 
colectivă I Să fii absolvent al
medicinei și să conduci un dis- 

spital, o casă 
în satele unde 

își trăiau tragedia 
Ulieru. Să fii ab-

ca
Sä

de rulmenți de la

O amintire plăcută pentru a- 
cești studenți oare cîștigă noi 
forțe pentru viitorul an univer
sitar petrecînd zile minunate 
de odihnă în mijlocul frumuse

ților patriei.

ÎNTR-O TABARA
STUDENȚEASCĂ

La Slănic-Moldova își petrec o 
parte a vacanței numeroși stu
denți, viitori ingineri, medici, pro
fesori, actori etc. Toți sint frun
tași atit la învățătură cit și în 
munca patriotică.

Sosit în stațiune la o oră destul 
de matinală n-am mai găsit 
aproape nici un student in tabără. 
Studenții erau plecați în marea 
lor majoritate, încă de cu noapte, 
într-o excursie la vlrful Șandru. 
Am pleept deci spre cabană, îm 
preună cu medicinistul Marin 
George. Pe drum, acesta mi-a po
vestit nenumărate fapte legale de 
minunatele zile petrecute de ei in 
tabără. Mi-a povestit despre 
excursiile făcute în împrejurimile 
Slăniculul desp'e serile literare, 
rtc‘nziile organizate în tabără, des

pre spectacolele prezentate de 
echipa lor artistică la care au fost 
invitați și muncitori veniți la odih
nă în stațiune, despre serile de 
dans, despre șezăto'ile literare, 
despre întîlnirile cu activiștii de 
partid și U.T.M. care le-au po
vestit studenților fapte legate de 
viața eroică a uteciștilor, de dru
mul străbătut de clasa noastră 
muncitoare, condusă de partid, pen
tru construirea socialismului în pa
tria noastră

Minunatele zile de tabără pe 
care studenții le petrec prin grija 
partidului. într una din cele mai 
frumoase stațiuni de odihnă. în
suflețește pe fiecare ca in viitorul 
an să depună și mai mare efort 
pentru cucerirea științei. r. b.

Minunata inițiativă a muncii 
patriotice a stîrnit entuziasm 
nu numai în rîndurile studen
ților. Numeroase sînt cadrele 
didactice care, încadrate în 
brigăzile utemiste de muncă 
patriotică, au lucrat alături 
de studenți, cu același elan, 
pe ogoarele gospodăriilor de 
stat sau la construcții, pe 
șantiere, fn fotografie : docto
rul Wilhelm Gustak, coman
dantul unei brigăzi utemiste 
de muncă patriotică fruntașe 
de la I.M.F. Cluj, el însuși 
fruntaș în muncă, primește 

carnetul de brigadier.

Foto: I. MICLEA

Așa studenti, da !
...S-au urcat îfl camioane cu 

steagurile roșii ale brigăzilor 
de muncă patriotică fluturînd, 
și au luat drumul satelor și șan
tierelor. Așa au făcut și anul 
trecut și acum doi ani. Acum 
continuă tradiția. Drumul: sala 
de curs, laborator — ogor, șan
tier, studenții îl socotesc firesc. 
Viitorii chtmlști, istorici, filologi, 
medici, ingineri, artiști, și-au 
dat întîlnire, pentru 18 zile, în 
G.A.S. sau pe șantiere, la strîn- 
gerea recoltei sau la construcții.

...A trecut de atunci o lună. 
Peste 8.000 de studenți au lucrat 
voluntar în G.A.S. și pe șantie
re, constituiți în brigăzi utemiste 
de muncă patriotică.

Am în față cîteva scrisori. 
Sînt adresate facultăților iar 
semnatarii sînt conducători de 
G.A.S. șî șantiere. Cuvinte pu
ține. Ele pot fi însă luate drept 
adevărate calificative acordate 
rezultatelor muncii și compor
tării studenților la munca pa
triotică.

G.A.S. „Alex. Sahia", co- 
mufia Mînăstirea, raionul 
Oltenița — Către Faculta
tea de filologie — București :

„în campania de recoltare și 
a muncilor agricole de primă 
urgență am avut concursul unui 
număr de 104 studenți împreună 
cu cadre didactice, constituiți în 
trei brigăzi de muncă patriotică. 
Am fost atît de impresionați de 
munca disciplinată, de compor
tarea lor, de realizările și eco
nomiile aduse gospodăriei — 
19.936 lei — îneît nu putem să 
nu exprimăm cele mai calde 
mulțumiri facultății dumnea
voastră... Am avut un minunat 
prilej să cunoaștem studentul 
de .tip nou, exemplu de conștiin
ciozitate, de dragoste și devota
ment față de cauza comună — 
construirea socialismului. Am 
vrea să-i avem și în vacanța 
viitoare printre noi“ »»•

G.A.S. Roseți, din raionul 
Călărași se adresează Insti
tutului de artă teatrală „I. L. 
Caragiale“ din București:

„Munca efectuată de studenți 
a fost de bună calitate. Ei ne-au 
ajutat într-o perioadă de vîrf a 
muncilor agricole. Au plivit și 
rărit 24 hectare de sfeclă. 
Au recuperat chiar și cele 3 
zile cînd nu s-a putut lucra din 
cauza ploii. In cadrul gospodă
riei studenții au prezentat, în 
colaborare cu studenții conser
vatorului „Ciprian Porumbescu", 
un program artistic la care au 
participat și țărani din cele trei 
gospodării colective din împre
jurimi ; au organizat două reu
niuni, un meci de fotbal. Așa

Oamenii muncii 
despre activitatea 

patriotică a studen
ților în G.A.S. 
și pe șantierele 

de construcții

că mulțumirile se cuvin și pen
tru munca depusă și pentru 
clipele de destindere ce ni le-au 
oferit studenții dumneavoastră...“

Bilanțul muncii celor 39 de 
studenți și a celor patru cadre 
didactice de la I.M.F. București, 
care au lucrat la G.A.S. Cioro- 
g<îrla, este foarte bogat. In 
afară de munca în produc
ție, ei și-au adus contribuția 
prin conferințe sanitare, știin
țifice, culturale la stația de 
radioficare, amenajarea bazinu
lui de înot al G.A.S., re
uniunea comună cu cei din 
gospodărie, sport. Și au avut 
timp să dea și consultații; bri
gada a organizat un cabinet de 
consultații pentru lucrătorii din 
G.A.S. In fața acestor fapte cu
vintele brigadierului Gogu Dumi- 
trache ni se par firești: „Nu

ne-am așteptat că ne vom îm
prieteni cu studenții atît de pu
ternic, că vor fi atît de apro- 
piați de noi. Pentru prima oară 
am cunoscut studenții așa cum 
sînt ei în viața de zi eu zi. Sînt 
tineri admirabili, știu să mun
cească, și nu se sperie de mun
că, dar mai ales o prețuiesc. Așa 
medici, într-adevăr 1“

Studenții timișoreni au devenit 
și ei cunoscuți în satele din îm
prejurimi, iar șantierul complexu
lui cultural-sportiv de la Ciric- 
Iași a devenit și în această vară 
șantier studențesc. Studenții clu
jeni au mîndria de a-și construi 
casa lor de cultură și de a par
ticipa la construcția marelui o- 
biectiv industrial al fabricii de 
zahăr de la Luduș (pe lingă 
munca patriotică în G.A.S.). Cei 
din urmă merită mențiuni deose
bite. De altfel aceste mențiuni au 
fost făcute în scrisoarea de mul
țumire a conducerii șantierului:

„Cei 350 studenți din diferitele 
institute de învățămînt superior 
din Cluj, care au lucrat pe șan
tier între 29 iunie și 16 iulie, 
s-au distins prin elanul și entu
ziasmul lor. Cele nouă brigăzi 
de muncă patriotică au efectuat 
la terasamente de cale ferată, Ia 
săpături, transporturi, încărcări 
și descărcări de vagoane, oriunde 
au fost repartizate, o muncă de 
bună calitate, realizînd lucrări în 
valoare de peste 67.000 lei.

Conducerea șantierului fabricii 
de zahăr de la Luduș vă mulțu
mește pentru aportul vostru în
suflețit la construcția ce se des
fășoară aici și vă urează și în 
activitatea voastră școlară suc
cese tot atît de frumoase ca a- 
celea pe care le-ați obținut pe 
șantierul nostru“.

Așa a răspuns tineretul studios 
la chemarea partidului de a con
tribui încă de pe băncile facul
tății la munca entuziastă a între
gului popor pentru construirea 
socialismului.

N. MATEI

pensar, Un 
de naștere, 
altădată 
eroii lui 
solvent al arhitecturii și să clă
dești locuințe și palate la O- 
nești, la Lucăcești, la Eforie, la 
Hunedoara sau Baia Mare. Să 
fii absolvent al universității și 
să mergi în satele patriei spre 
a duce acolo lumina culturii I 
lată o adevărată fericire I Dar 
nu e numai o fericire ci și o 
mare, o imensă răspundere.

Priviți in ochii muncitorilor 
șl țăranilor, ai părinților și fra
ților voștri, ai oamenilor care 
prin munca lor v-au creat con
dițiile să ‘ 
teți : este 
să se dea 
patriotică 
unde l-o .... .
muncitor ? Educați de partid, 
de U.T.M. și asociațiile studen
ților, în spiritul patriotismului, 
al răspunderii față de popor, al 
devotamentului pentru construi
rea socialismului, absolvenții 
noștri în imensa lor majoritate 
își exprimă hotărîrea de a merge 
în producție, acolo unde nevoile 
patriei o cer. Ei sint hotăriți 
să nu permită nici unul ab
solvent să se sustragă datoriei 
față de patrie, față de poporul 
nostru muncitor, față de profe
sie și sînt plini de indignare 
față de acei cîțiva care-și tră
dează meseria și chemarea, care 
pentru comoditățile Capitalei, 
pentru a-și asigura un locușor 
călduț uită de datoria lor față 
de popor.

în timp ce majoritatea absol
venților iși manifestă hotărirea 
de a munci in producție ori unde 
sînt mai necesari, există încă în 
mod izolat unele elemente Îna
poiate, îmbicsite de spiritul co
modității, de concepții mic bur
gheze care renunță și Ia mese
ria aleasă și pentru care s-au 
pregătit ani de zile numai pentru 
a nu pleca în provincie sau în 
sate. Aceste atitudini — e drept 
izolate — merită tot oprobiul și 
disprețul.

Nici un minister, institu
ție, unitate productivă etc. n-are 
dreptul de 
absolvenți 
pentru alt 
flețiți de 
țării noastre susțin din 
inima legile statului nostru care 
asigură repartizarea în produc
ție a fiecărui absolvent, făcută 
în spiritul îmbinării intereselor 
economiei naționale cu cele per-

deveniți ceea ce sin- 
vreun absolvent care 
înlături de la datoria 

de a munci acolo 
cere patria, poporul

a angaja in producție 
care au repartiție 

loc de muncă. Insu- 
patriotism studenții 

toată

sonate, și care prevăd sancțiuni 
penale pentru nerespectarea a- 
cestei repartizări.

Răspunsul imensei majorități 
a studențimii îl exprimă angaja
mentul studenților arhitecți de 
a pleca pe noile șantiere ale re
giunii Suceava — altădată oco
lită ca regiunea cea mai înde
părtată de Capitală, al absol
venților Facultății de filologie de 
a pieca în satele Regiunii Au
tonome Maghiare, al absolvenți
lor Institutului de teatru de a 
pleca la Botoșani spre a înființa 
noul teatru ce va purta numele 
lui Eminescu.

Zece mii de absolvenți ai în- 
vățămîntului nostru superior 
inchid ușile camerelor de Ia că
mine, iși iau rămas bun de la 
părinți și cu mințile înflăcărate 
de visuri și năzuinți construc
tive pornesc spre toate colțurile 
țării, spre o viață de înfăptuiri, 
spre marea școală a vieții, spre 
munca socialistă. Pe ei îi 
însuflețesc mărețele orizon
turi deschise de partid, de 
dezvoltarea continuă a econo
miei naționale, de permanenta 
creștere a nivelului de trai. In 
recenta hotărîre a Plenarei C.G 
al P.M.R. ei văd expresia grijii 
pentru toți oamenii muncii ca 
și pentru absolvenții facultăți
lor : salariile inginerilor și teh
nicienilor vor crește în medie 
cu 8 la sută, ale cadrelor didac
tice din rnvățămîntul general 
tehnic și profesional cu 24 la 
sută.

Partidul cere tuturor organi
zațiilor și instituțiilor, condu
cerilor unităților productive să 
aibă grijă de noii absolvenți re
partizați în producție, să le a- 
sigure condiții corespunzătoare 
de muncă și trai, să-i promo
veze după merit. întreprinderile 
și instituțiile n-au dreptul să 
desfacă absolvenților contractul 
de muncă în primul an după ab
solvire pe motivul că nu cores
pund din punct de 
fesional, 
asigure condițiile 
dicarea 
lor.
U.T.M. din întreprinderi și uni
tățile agricole este de a antre
na pe tinerii absolvenți in mun
ca de organizație și obștească, 
de a-i ajuta să se integreze în 
viața colectivului, de a-i spri
jini în asigurarea condițiilor ne
cesare de muncă și viață.

Absolvenți din promoția 1959 1 
Să răspundem grijii partidului 
și poporului muncitor implinin- 
du-ne răspunderea față de cla
sa muncitoare, față de oamenii 
muncii, mergînd în producție 
acolo unde nevoile patriei o 
cer I

Cu prilejul absolvirii studii
lor, vă felicităm, tovarăși absol. 
vențișivă dorim spor la muncă I

ci sînt

calificării 
Datoria

vedere pro- 
obligate si" 
pentru ri- 
absolvenți- 

organizațiilor



Pe marginea articolului

„Cum s-o ajutăm pe Aura?
Lăcrămioara 

poate fi încredințată 
Casei copilului

Tinerii din satul meu 
o pot ajuta pe Aura

Lucrez ca soră la Casa copilului 
din orașul Botoșani și aș vrea s-o 
ajut pe Aura, care este încă foarte 
tînără, să privească cu încredere 
viitorul.

Aura are toate posibilitățile să-șă 
împlinească visul pentru care a 
plecat din sat. Fiecare localitate 
din patria noastră e un loc pentru 
muncă și învățătură și sînt con
vinsă că pornind pe acest drum 
în curînd ea va fi mândră de suc
cesele pe care le va obține în în
vățarea meseriei dorite.

Aura are o fetiță, Lăcrămioara. 
Ea trebuie îngrijită cu dragoste și 
căldură, în același timp și Aurei, 
pentru a învăța cît mai bine îi tre
buie liniște. De 
aceea eu îi dau 
Aurei următorul 
sfat: s-o încre
dințeze pe fetița 
el unei case a 
copilului din regiunea
ani. După ce va deveni o munci
toare calificată, își va lua lîngă ea 
pe micuța Lăcrămioara și se vor 
bucura împreună de o viață feri
cită. Eu o asigur pe Aura că la 
casa copilului fetița ei va fi îngri
jită părintește de surori și educa
toare.

Știu că Aurei îl va fi greu să se 
despartă o vreme de fetiță; 
putea însă vizita în fiecare 
se va bucura mult văzînd-o 
crește mare și sănătoasă.

Ii doresc din toată inima 
succes în viață.

AURA PETREA
Botoșani

4

Sint un tînăr din comuna Ungu
reni, aceeași comună din care e fi 
Aura. In prezent însă îmi satis
fac serviciul militar.

Satul în care m-am născut și am 
trăit îmi este drag, iar tinerii care 
locuiesc în el mi-au fost mai toți 
prieteni buni. Laolaltă cu ei mer
geam la muncă și la horă; îm
preună organizam, ca utemiști, 
seri culturale la cămin, programe 
artistice, acțiuni patriotice. îmi 
amintesc că din grupul de entu
ziaști 
A urei, 
o fată 
pentru 
lina a 
la Cvaiova unde a învățat meseria 
de sudor. Pe Aura am cunoscut-o

făcea parte fi o soră a 
utemista Nicidina Vasile, 

energică, cu multă pasiune 
viața de organizație- Nicu* 
plecat mai apoi din sat,

.Sadùrsifarti

ei pentru 3 cînd era elevă la școala elemen
tară din sat. Era într-adevăr o fată 
inteligentă, cu dragoste de învăță
tură.

Cele ce s-au petrecut cu ea la 
familia Moraru m-au indignat pro
fund. Mă miră însă faptul că ti-

nerii din sat, pe care-i cunosc ca 
pe niște tineri entuziaști, cu ini
țiativă, n au încercat de îndată s-o 
ajute pe Aura să-și învingă gîn- 
durile triste. In satul nostru s-a 
înființat o întovărășire agricolă, 
țăranii muncitori de aici se în
dreaptă tot mai hotărîți pe dru
mul socialismului. Din cîte am 
aflat, familia Aurei s-a înscris și 
ea în această proaspătă unitate so
cialistă din satul meu. De ce nu 
e atrasă și Aura în colectivul de 
muncă al întovărășiților ? Fetița ei 
po-ale fi lăsată și in grija bunicii, 
pe care o cunosc ca pe o femeie 
harnică și bună. Fetele din sat 
trebuie să-și arate întreaga lor 
prietenie față de Aura, s-o ia cu 
ele la horă, la activitățile de la 

cămin, s-o ajute 
să trăiască din 
plin frumusețea 
vieții noi din 
satul nostru.

Închei aceste 
rînduri cu siguranța că tinerii din 
satul meu vor dovedi 
fapte, că știu să ajute 
mijlocul lor.

Cursa Scînteii

La plecarea în „Cursa Scînteii“ Foto: AGERPRES

fund. Mă miră însă

curimi, prin 
o tînără di n

PAVEL
Caporal

CIRSTEA

o va 
zi și 
oum

mult

N-ai motiv 
să te descurajezi

In primul rînd nu ocoli viața 
frumoasă a tinerilor din sat. 
Mergi cu încredere în mijlocul lor 
și sînt sigur că fiecare dintre ei 
va fi dornic să te ajute să pășești 
alături de ei. La muncă, la cămi
nul cultural te vei simți mereu 
între prieteni. Un bun prieten tre
buie să-ți fie și cartea. Aveți în

Vrei să vii la noi în G. A. S. Ì
draga aura,

Am aflat din coloanele ziarului 
„Scintela tineretului“ necazul care 
s-a abătut asupra ta. Fapta odioa
să a soților Moraru, care te-au 
umilit și batjocorit, o înfierăm cu 
fot disprețul.

După părerea noastră, singura 
cale prin care vei reuși să-ți re- 
capeți dragostea de viață e aceea 
a muncii avîntate. Va trebui să 
te apropii cu mai mult curaj de 
colectivul de tineri din Ungureni, 
să muncești cu rîvnă într-una din 
unitățile socialiste din agricultură. 
Nu există fericire mai mare decît 
aceea de a-ți vedea visurile reali
zate printr-o muncă pasionată, 
cinstită, cu convingerea că prin 
ceea ce faci poți fi de folos pa
triei și poporului.

Alături de tine aflăm și noi, ti
nerii din G.A S. Tomnatic — gos
podărie care dispune de sectoare 
economice puternice (cerealier, le
gumicol, viticol și zootehnic) și de 
construcții social-culturale, printre 
care cămin de zi și creșă. Noi

ne-am gîndit că dacă totuși nu vei 
găsi din partea tinerilor din sat 
tot sprijinul necesar (există poate 
chiar unii oameni înapoiați care ar 
putea țese în jurul tău o atmosfe
ră de bârfă) să te invităm să vii în 
mijlocul nostru. Cu sprijinul con
ducerii gospodăriei îți putem asi
gura un loc de muncă, casă de lo
cuit, posibilitatea de a-ți crește co
pilul în condiții bune. Te vom spri
jini pas cu pas ca să te simți bine 
ia noi, ca între adevărați prie
teni.

Dacă te-ai hertărît să rămîi în 
comuna ta sau să tnergi să lu
crezi întt-o fabrică, într-un oraș, 
noi îți dorim să păstrezi încrede
rea în viitor, să te încadrezi cît 
mai grabnic în ritmul clocotitor 
de viață și de muncă din patria 
noastră dragă, în care se con
struiește o societate nouă, socia
listă.

sat bibliotecă ; se află acolo multe 
cărți din literatura noastră nouă 
care vorbesc despre frumusețea 
vieții oamenilor muncii din patria 
noastră, despre lupta lor, sub 
conducerea partidului, pentru con
struirea socialismului. Gitindu-le, 
ele te vor însufleți, îți vor îmbo
găți inima și mintea. Vei întâlni în 
aceste cărți chipuri de oameni 
înaintați, cu un profil moral lumi
nos, chipuri de tineri constructori 
plini de entuziasm, avântați, dîrji. 
Ia din viața acestor eroi ai zile
lor noastre exemple pentru propria 
ta viață și pășește ou 
viața noastră nouă.

Eu ți-aș recomanda
o 
de 
din
cea 
jul

curaj în

să citești 
fi, cred, 

„O fată 
de scriitorul Mir-

COMITETUL U.T.M. DIN 
GOSPODĂRIA AGRICOLA 

DE STAT TOMNATIC 
REGIUNEA TIMIȘOARA

carie care-ți va 
mult folos. Romanul 
cele multe“
Șerbănescu. Și Jana, persona- 
principal al cărții, a trecut 

cîndva printr-o situație ase
mănătoare. Dar ea n-a rămas 
copleșită de gînduri triste, ci a 
luptat ou mult curaj pentru a-și 
făuri fericirea. Ea a plecat împreu
nă cu alte fete pe un șantier unde 
a învățat meseria de sudor, iar 
după o vreme, cînd fabrica de texs 
file la construcția căreia a lucrat 
și ea a fost gata, Jana a învățat 
o a doua meserie, aceea de țesă
toare. Curînd, pasionată de munca 
ei, Jana a devenit o muncitoare 
fruntașă a fabricii.

Aceasta e pe scurt povestea vie
ții Janei care este astăzi fericită 
ou fetița ei, locuind amindouă în- 
tr-un bloc muncitoresc construit 
de fabrică. Te sfătuiesc să urmezi 
drumul Janei. Iți place croitoria ? 
Invaț-o ! Nu-i nicidecum tîrziu I

Totul e să fii dîrză, să privești 
sen i n ă în a in,te v i i torul.

„Niciun tînăr 
fără bibliotecă 

personală!''
Comitetul regional U.T.M. Hu

nedoara a hotărît ca în întîmpi- 
narea zilei de 23 August, cea de 
a 15-a aniversare a eliberării pa
triei noastre, să intensif.ee munca 
dc popularizare și difuzare a lite
raturii noastre noi lansînd lozin
ca : „Nici un tînăr fără bibliote
că personală“.

In acest scop, perioada de la 
23 iulie pînă la 23 August a fost 
declarată „Luna difuzării cărții pen
tru tineret“. In tot acest timp or
ganele și organizațiile U.T.M. vor 
întreprinde numeroase acțiuni edu
cative folosind operele literare 
care vorbesc despre rezultatele 
obținute de oamenii muncii, sub 
conducerea partidului, în opera de 
construire a socialismului.

Comitetul regional U.T.M. în
deamnă pa toți tinerii din regiu
nea Hunedoara să-și creeze biblio
teci personale pe care să le îm
bogățească în fiecare lună cu cel 
puțin o carte și să-și aducă con
tribuția la popularizarea și răspîn- 
direa cărții. Organizațiilor U.T.M. 
și tinerilor care se vor evidenția 
în acțiunea de difuzare a cărții 
li se va decerna Diploma de o- 
noare a Comitetului regional 
U.T.M. și li se vor acorda nume
roase premii în obiecte și cărți.

Un nou grup de activiști ai P.M.R 
va vizita expoziția „Realizările 
economiei naționale a U.R.S.S.*

de bucureșteni, adunați 
miercuri la amiaza in Piața Uni
versității, au asistai la plecarea 
festiva în cea de-a 12-a ediție a 
tradiționalei competiții cicliste 
„Cursa Scânteii”. Plutonul multico
lor al cicliștilor a Străbătut apoi 
principalele artere ale Capitalei 
însoțit dc aplauzele miilor dc spec
tatori îușiruiți dc-a lungul tro
tuarelor.

Deși disputată pe o căldură ca
niculara, prima etapa a dat lcc 1j 
o lupta foarte dîrză intre cicliști. 
După un siari foarte rapid, la Oto- 
peni se desprind dc pluton 8 a- 
iergdori printre care Io:i Vasile, 
D. Mitroi, N. Niculescu, P. ureff 
și G BărbuteScu. Aceștia pedalea
ză susținut și la Puclicni au un 
avans dc 1’30’’. La intrarea în 
Ploești plutonul es.c reținut pen
tru 30” la o barieră de cale fera
ta., Ion Vasile c&tigă sprintul 
de'la Ploești în fața lui Mi- 
trol. Pe drumul către Buzău plu
tonul acționează puternic și se a- 
prop.fe tot mai mult de grujxil fu
garilor care vor fi ajunși la km. 
85, cu excepția lui D. Mitroi. Aler
gătorul de 1a. C.C.A. ia cursa pe cont 
propriu și continuă să pedaleze de 
unul singur. La Buzău, unde plu
tonul fusese oprit iarăși la o ba
rieră de cate ferată timp de 2’, 
Mitroi sosește cu un avans de

3’20”. Se pare că tentativa lui vi 
reuși. Dar este prea cald și înce
pe să-l cuprindă oboseala. El va 
fi ajuns dc pluton dar are meritul 
de a fi fost principalul animator 
al acestei grefe etape. Intre timp 
se prcduce un fapt neașteptat: C. 
Dnmitrescu abandonează. Prin 
Rm. Sărat primul trece N. Pa’ca- 
ru urmat dc Gh. Șerban. Pină la 
l'ocșăni nu se mai întoriplă nimic 
deosebit și ,uri pluton masiv anga
jează sprintul final. Gabriel Moi
ceanu atacă de departe și trece 
victorios linia de sosire, îrftrecînd 
cu cîteva lungimi de bicicletă pe 
D. Muniteanu și Gh. Șerban. O 
mare mulțime de locuitori ai ora
șului Focșani i-au aclamat pe ci
cliștii care au terminat cu bine 
prima etapă a „Cursei Scînteii“.

Clasamentul etapei: 1. G. Moi
ceanu (Dinamo) 5h07’05” ; 2. D. 
Munleanu (Victoria) ; 3. Oh. Șer
ban (C.C.A.); 4. Gh. Calcîș^i
(Dinamo) ace’ași timp ; 5. I. Con- 
stantinescu (Combinatul Poligra
fic) 5hO7’O7”; 6. M. Voinea (Di
namo) ; 7. N. Pelcaru (Voința) 
același timp; 8. I. Vasile (C.C.A.) 
5h07’23” ; 9. L. Zanoni (Dinamo) 
5h07’30"; 10. Gh. Vâsli (Ploești) 
5h07’30".

Astăzi se desfășoară cea de-a 
Ii-a etapă : Focșani—Bacău—Ro
man—Bacău.
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Miercuri dimineața a părăsit Ca
pitala, plecînd spre Moscova, un 
ndu grup de activiști ai Partidu
lui Muncitoresc Romîn, care ur
mează să viziteze, expoziția „Rea
lizările economiei naționale a 
U.R.S.S.“

Din grup fac parte tovarășii Va
sile Vaida, membru supleant al 
C.C. al P.M.R., prim-secretar al 
Comitetului regional Cluj al P.M.R., 
Ciheorghe Necula, membru su
pleant al C.C. al P.M.R., prim- 
secretar al Comitetului regional 
București al P.M.R., Iosif Uglar,

prim-secretar al Comitetului regio
nal Baia Mare al P.M.R. și alți 
activiști de partid.

Pe aeroportul Băneasa, membrii 
grupului au fost conduși de mem
bri ai C.C. al P.M.R., ai Comite
tului orășenesc și ai Comitetului 
regional al P.M.R., activiști de 
partid.

Au fost de față A. F. Kabanov, 
consilier, și I. S. Ilin, prim-secre
tar al Ambasadei Uniunii Sovie
tice la București.

(Agerpres)

După o zi de repaus, Turul ci
clist al Iugoslaviei a continuat 
miercuri cu desfășurarea etapei a 
V-a : Ljubliana—Zagreb (127 km). 
Pe primul loc s-a clasat concuren
tul belgian Clement Roman cu 
timpul de 3hl3’20". El a fost ur
mat de Geszka (R.P. Po|onă), Se- 
benik (Iugoslavia), Ohlendorf 
(R.F. Germană). La o diferență 
de cîteva secundei în urma acestui
KW a 
tn care 
Șelaru,

Cozma. In clasamentul general 
continuă să conducă belgianul 
Vanderveken. Pe echipe, prima este 
R.P. Bulgaria, urmată de Iugosla
via, Olanda, R.P. Romînă, Belgia, 
etc. Astăzi se desfășoară etapa 
a VI-a : Zagreb—Banja Luka (183 
km).

. Ramina, Belgia, 
desfășoară etapa

sosit și grosul plutonului 
se aflau și cicliștii romînl 
C. Moiceanu, Mihăilă și

Jocurile sportive 
prietenești de la Viena

P. JURCON1

Competiția de tenis de masă din 
cadrul Jocurilor Prietenești ale 
Festivalului Mondial da la Viena 
a luat sfîrșit marți seara cu un 
remarcabil succes al jucătorilor 
din R. P. Chineză care au ctști- 
gat 4 din cele 5 titluri puse în 
joc. Proba de simplu feminin a 
revenit jucătoarei Hu Ke-ntin 
(R. P. Chineză) care a învins cu 
3—0 (18, 10, 7) pe Lucia Coblr- 
zan (R.P.R.), iar la masculin tit
lul a revenit cehoslovacului Miko, 
învingător cu 3—0 în finala 
țin-ută 
neză).

Iată 
lelor :
tun, LI Fu-iun (R. P. Chineză) — 
Polakovici, Miko (R. Cehoslovacă) 
3—1 ; dublu femei: Hu Ke-min 
(R. P. Chineză), Bosa (R. Ceho
slovacă) — Cobîrzan, Jandrescu 
(R.P.R.) 3—0; dublu mixt: Ciuan 
Tse-tun, Hu Ke-min (R.P. Chine
ză) — Bosa, Polakovici (R. Ceho
slovacă) 3—1.

cu Li Fu-iun (R. P.
sus- 
Chi-

INFORMAȚII
Miercuri a sosit în Capitală la 

invitația Academiei R. P. Romîne, 
acad. Spiros Melas, președintele 
Academiei de științe din Atena, 
împreună cu soția.

Au fost de față ambasadorul 
Greciei la București, Antonios 
Poumpouras și membri ai amba
sadei.

Oaspetele va vizita țara noastră 
timp da trei săptămîni.

★
Miercuri seara s-a înapoiat _ în 

Capitală primul grup de activiști 
ai Partidului Muncitoresc Romîn 
care a vizitat expoziția „Realizări
le economiei naționale a U.R.S.S.“ 
de la Moscova.

(Agerpres)

liOri 
nil

0 piesă inspirată din viața. îunedoarei
Paul Everac și-a făcut, ca dra

maturg, un debut deosebit de inte- 
teresant. Prezent cu nu mai puțin 
dc patru piese într-un an, dintre 
eare două jucate de-acum („Poarta“ 
și „Ferestre deschise“), altele ur- 
mînd să vadă lumina rampei în 
stagiunea viitoare, tînărul drama
turg și-a adus contribuția sa demnă 
de luat jn considerație în comple
xul noii noastre dramaturgii. Ten
dința autorului către o analiză pro
fundă a caracterelor, spre desfășu
rarea conflictului mai ales în 
schimbul de idei al personajelor, 
sînt accentuate în piesa despre care 
vorbim acum. „Ferestre deschise“ 
a fost numită pe bună dreptate de 
unii cronicari, mai ales un reportaj 
dramatic. Adoptînd un procedeu 
îndrăzneț de tehnică dramatică, a- 
plicînd creator mijloace de teatru 
interesante. Paul Everac surprinde 
simultan „viețile paralele“ ale u- 
nui număr de locuitori ai Hune
doarei. Incursiunea operată de au
tor în via|a unui colectiv înfăți
șează spectatorului o multitudine 
de probleme și aspecte umane. E- 
verac a înlănțuit destinele eroilor 
săi la lumina furnalelor unui oraș 
industrial, un oraș de tip nou, în 
care, în formidabila bătălie pentru 
socialism, odată cu 
lese și conștiințele, 
nunați oameni moi.

Cocsul romînesc,
cestui produs atît de necesar indus
triei noastre grele, devine o proble
mă vitală a fiecărui personaj con
știent de răspunderea sa socială. 
Și în acest fel bătălia închinată 
tehnicii noi se reflectă în sufletele 
eroilor săi, în frămîntărilc lor cre
atoare.

„Ferestrele deschise“ redau po
veștile simple, obișnuite ale unor 
oameni ai zilelor noastre. Existen
țele acestora sînt justificate, des
tinele lor sînt amplificate, sînt lu-

oțelul, se 
se făuresc

realizarea

Un colț pitoresc din Oradea
Foto: S. NICULESCU

celelalte rezultate ale 
dublu masculin : Ciuan Tse-

fina

*

tn turneul de fotbal echipa Au
striei a învins cu scorul de 8—2 
(6—1) echipa Argentinei. Echipa 
de baschet F.S.G.T.-Franța a în
trecut cu 49—48 (18—18) selec
ționata tinerilor din R. P. Ungară 
în timp ce echipa R. P. Chineze 
a întrecut cu 124—26 echipa fin
landeză.

că- 
mi-

*) „Ferestre deschise“ de Paul 
Everac, la Teatrul „C« N ottura" 
din București,

♦)
ANUNȚ

minate de locul în care își desfă
șoară existența : Hunedoara ; de 
scopul căruia se dedică eroii : 
dezvoltarea industriei noastre so
cialiste- Atmosfera acestui loc de 
muncă industrial face ca „poves
tea“ fiecărei ferestre să capete e- 
couri și resorturi mult mai com
plexe, ca fiecare destin de perso
naj să apară pe fundalul marilor 
prefaceri revoluționare pe 
le cunoaște viața noastră.

O poveste de dragoste capătă în 
piesă accente mai sensibile și 
mai dramatice. Este vorba apoi de 
„drama“ soției de inginer bolna
vă de plictis pe eare soțul ei știe 
s-o rupă de preocupările meschine 
mic-burgheze, și de însănătoșirea 
ei, cu atît mai profundă de înca
drarea ei în viața nouă a hunedo-

care

realizări dedicate construirii so
cialismului poate fi considerată 
ca un succes al acestei stagiuni. 
Dovedind o viziune în general 
justă, autorul a știut să selecteze 
faptele vieții, să discearnă ceea ce 
era esențial de ceea ce era întîmplă- 
tor, a știut să orienteze direcția 
generală a evenimentelor drama
tice, pentru ca toate cele șase 
existențe să fie topite într-un tot 
unitar a cărui concluzie nu poate 
fi decît una singură : biruința so
cialismului, a conștiinței noi a- 
supra rămășițelor vechii mentali
tăți. în acest fel, lucrarea sa dra
matică are un adînc mesaj edu
cativ.

Cu talent a surprins autorul 
cei doi eroi tineri — unul ce 
fruntă mentalitatea învechită

pe 
în-

a

Cronica dramatică
renilor. Procesul sufletesc al lui 
Stelică Fotea, tînărul aparent ne
serios, care bravează utilizînd jar
gonul bulevardist face ca acest 
erou să devină drag spectatorilor 
prin eroismul de care va da do
vadă pînă la uiitmă, relevîndu-și 
adevăratul conținut sufletesc. Și 
inginerul Calistrat e și el un ade
vărat viteaz în muncă și abnegația 
lui e și mai revelatoare în acest 
oadru.

în acest mediu, soluțiile
promis dintre oameni sînt excluse: 
unii eroi se dedică de la început 
eu pasiune muncii, obținînd reali
zări minunate, alții au revelația 
propriei lor existențe inutile, de
venite anacronice în ritmul unei

de corn-

unei bunici care vrea să-l cocolo
șească și participă în focul luptei 
alături de tovarășii săi arătîndu-și 
capacitățile creatoare în munca 
avîntată, celălalt, de care am mai 
pomenit, și care se dovedește a fi 
în ciuda unor mici defecte de 
suprafață, un muncitor pasionat. 
Multitudinea de planuri dramatice, 
numărul mare de personaje, a dus 
fatal uneori la simpla schiță, la 
conturul sugerat și nu la portretul 
dens. De asemenea, concluziile 
evoluției personajelor nu sînt tot
deauna legate organic de dezvol
tarea anterioară a acțiunii și pot 
surprinde printr-o anumită lipsă de 
profunzime.

Sensul general al lucrării se im-
vieți tot mai frumoase și hotărăsc l’une insa cu piegnanța. 
să se schimbe, încadrîndu-se în 
minunata viață nouă, conștienți că 
trebuie să-și depășească rămînerile 
în urmă față dc entuziasmul con
structiv al celorlalți.

Paul Everac a găsit ca drama
turg un limbaj direct, firesc eroilor 
săi, replicile servind ritmului ge
neral al piesei, caracterizînd eroii, 
dîndu-le uneori și bogate accente 
de umor de bună calitate.

„Ferestre deschise“, piesă închi
nată existenței a șase familii hune- 
dorene, bucuriilor fi marilor lor

„Ferestre deschise“ e o valoroa
să lucrare care arc marele merit 
de a se fi inspirat din imediata 
realitate, din unul dintre sectoare
le cele mai însemnate pentru 
construirea socialismului, ale a- 
cestei realități. Horea Popescu, re
gizor tînăr dar multiplu înzestrat, 
a găsit o modalitate firească de 
ilustrare a cerințelor textului dra
matic. Caracterul de reportaj a 
fost păstrat în spectacol, ferit însă 
de o viziune de suprafață, oi ur
mărind rădăcinile faptelor, tur

gerînd că fiecare moment luminat 
temporar e o consecință a unei 
stări de lucruri cu o finalitate pre
cisă. Diversitatea aceasta de pla
nuri, contribuția unui crainic co
mentator (discutabilă ca realiza
re), ritmul alert în prima parte, 
au dat în general viață textului 
dramatic și l-au făcut emoționant, 
receptiv spectatorilor! Decorul lui 
Toni Gheorghiu este, din păcate 
neinspirat și greoi. Simplificat, re
vizuit, odată cu găsirea unui ritm 
regizoral mai susținut pe tot par
cursul spectacolului, decorul va 
contribui, desigur, la redeschide
rea stagiunii, la o și mai bună 
primire a spectacolului de către 
public.

Dintr-o distribuție bogată, cu- 
prinzînd actori de toate vîrstele ai 
Teatrului „C. Nottara“ s-au făcut 
remarcate compozițiile lui Neamțu 
Ottonel (un bătrîn plin de căldură 
și sensibilitate), Titus Lapteș (in- 
lerpretînd cu sucecs rolul unui 
director dc uzină exigent și pri
ceput). Aurel Cioranu și D. Fur- 
dui au avut sinceritate, haz și fi
resc în rolurile a doi tineri (din 
nou trebuie semnalat pericolul 
manierist care îi pîndește pe a- 
cești tineri și mai ales pe ultimul). 
Merită semnalați, de asemenea, 
Ketti Ștefănescu, Andrei Codarcea 
(aducînd o lumină tonică și opti
mistă), Dem. Hagiac, Maria Corn- 
șa, Beatrice Petrescu, Elena Pop 
Dan etc etc.

La toți acești interpreți a fost 
vizibilă intenția de a adinei por
tretele earacteriologice, de a marca 
diferențieri psihologice interesante, 
adesea izbutite. Fără îndoială că 
spectacolul, la reluare, va căpăta 
strălucirea pe care o merită, rit
mul și culoarea care îl vor face și 
mai pasionant, mai atractiv.

Paul Everac, prezent în teatrele 
noastre, s-a impus prin talentul 
său de scriitor dar și 
pierea de temele oele 
toare ale vieții noi. 
„C. Nottara“ îi revine 
a fi adus la lumina rampei una 
din aceste lucrări de valoare.

Școala tehnică de activiști 
culturali din București — 
B-dul Schitu Măgureanu nr. 1, 
etaj V. telef. 14.09.17, pregă
tește cadre de bibliotecari și 
îndrumători culturali — dura
ta școlii fiind de 2 ani.

Se primesc absolvenți de 
școli medii 
turitate și 
pedagogice 
solvire.

Școala are 2 secții : a) sec
ție de BIBLIOTECARI și

b) secție de ÎNDRUMĂTORI 
CULTURALI.

Admiterea în școală se face 
pe bază de examen.

Pentru ambele secții se dă 
examen la:

— Limba 
nă — scris

— Istoria
In plus la secția 

MATORI CULTURALI se dă 
examen de aptitudini muzicale, 
care este eliminatoriu.

Se primesc elevi și eleve în 
vîrstă de 17—25 ani.

cu diplomă de ma- 
absolvenți de școli 
cu diplomă de ab-

și literatura rotnî- 
și oral — 
R.P.R. (oral).

INDRU-

prin apro 
mai arză- 

Teatrului 
meritul de

Mi ROPOVlGț

prezinte urmă-

de maturitate 
absolvire (în

de stare ma-

Examenul »e vm ține Intre 
25—30 septembrie 1959.

Pentru înscriere candidații 
sînt obligați să 
toarele acte :

— Diploma 
sa>u diploma de 
original).

— Certificatul
terială și origină socială.

— Certificatul de naștere — 
copie legalizată.

— Certificat medical (ana
liza Wasserman șl radioscopie 
pulmonară).

Se acordă burse elevilor care 
îndeplinesc condițiile prevăzu
te în regulamentul in vigoare 
și in ordinea mediilor de la 
examenul de admitere.

Școala are cămin și cantină 
pe durata școlarizării.

înscrierile se fac zilnic (în 
afară de duminici) intre orele 
7,30—15 la secretariatul școlii, 
Schitu Măgureapu nr. 1 etaj V. 
telefon 11.09.17 începînd de la 
15 august pînă la 20 septem
brie 1959.
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Marea
sărbătoare

hotare
R. Nixon la Novosibirsk

tinereții
Spectacolul de gală al delegației tineretului din R.P.R.

VIENA 29. — Corespondentul
special Agerpres transmite :

Miercuri 29 iulie, în marea sală 
Konzerthaus — cea mai mare sală 
de concerte din oraș — a avut loc 
spectacolul de gală al delegației 
tinerelului din R.P. Romînă la cel 
de-al Vll-lea Festival Mondial al 
t ineretului și Studenților. Desfășu
rat in prezența a numeroase perso
nalități din Austria și din alte țări, 
a reprezentanților Comitetului In
ternațional al Festivalului, a con
ducătorilor unor delegații de tine
ret și a unui numeros public for
mat din tineri austrieci și străini, 
spectacolul s-a bucurat de un deo
sebit succes.

Fiecare număr din bogatul pro
gram prezentat a fost salutat cu 
aplauze puternice, asistența reche- 
mind de multe ori în scenă pe so
liști, Orchestra de instrumente 
populare și Ansamblul de cîntece 
și dansuri. Cu deosebire au plăcut: 
corurile „Crainici ai păcii“ de Ser- 
giu Sarchizov, distins cu premiul 
I la concursul de creație din ca
drul Festivalului de la Viena, Sui
ta de cîntece ale tineretului lumii, 
aranjată de Marin Constantin și 
Cinteeul de pe Mureș, executat de 
corul Ansamblului artistic al 
U.T.M. I dansurile romînești „Că
lușul“, „Sîrba" și „Brîul“ și un 
dans popular austriac executat de 
formația de dansuri a Ansamblu
lui artistic al U.T.M.; ariile și 
cîntecele interpretate de Cornel 
Fănățeanu, Ladisîau Konya,

Prisăcaru, Dorina lonescu-Goga, 
Balada lui Ciprian Porumbescu in
terpretată de violonistul Ștefan 
Ruha, dansurile executate de so
liștii Teatrului de Operă și Balet 
din București Alexa Dumitrache, 
Gheorghe Cotovelea și balerina 
Maddalena Popa.

Cu aplauze prelungite au fost 
primite numerele de program ale 
formației de muzică populară diri
jată de Ionel Budișteanu, ca și ale

Libertate
patrioților greci !

MOSCOVA 29 (Agerpres). — 
TASS transmite:

La 27 iulie Comitetul femeilor 
sovietice a dat publicității o de
clarație prin care protestează cu 
hotărîre împotriva actului ruși
nos de samavolnicie- și nelegiuire 
fa|ă de Manolis Glezos și ceilalți 
democrat greci.

Declarația subliniază că tribu
nalul militar din Grecia a pro
nunțat sentința pe temeiul unor a- 
cuzații provocatoare, murdare și 
calomnioase, ceea ce constituie o 
încălcare flagrantă a legislației 
judiciare elementare.

In cursul celor două săplămîm 
cît a durat procesul, se spune în 
declarație, întreaga lume a putut 
vedea că autoritățile din Atena 
au pus la cale acest proces ruși
nos pentru a discredita mișcarea 
democratică din țară, a intimida 
pe toți aceia care se pronunță

apărarea păcii și a liber* 
democratice.

pentru 
îăților

Actul samavolnic fără prece
dent, se arată în declarație, stîr- 
nește mînia și indignarea tuturor 
oamenilor de bună credință. Fe
meile sovietice nu pot rămîne in
diferente cînd mamele, soțiile și 
copiii patrioților greci sînt sor
tiți nenorocirii și chinurilor nu
mai pentru că fiii, soții și părin
ții lor au slujit fără preget pa
triei lor și au urmări? ca toti oa
menii cinstiți din Grecia să poată 
respira liber pe pămîntul natal.

SOFIA 29 (Agerpres).—Pe adre
sa Comitetului pentru apărarea 
lui Manolis Glezos continuă să 
sosească din întreaga Bulgarie 
sute de telegrame și scrisori care 
cer eliberarea neîntîrziată a lui 
Manolis Glezos și a celorlalți de- 
mocrați greci.

Vizita în Anglia 
a delegației economice 

romîneNOVOSIBIRSK 29 (Agerpres). 
TASS transmite :

La uzina de mașini grele și pre
se hidraulice oaspeții americani, 
in frunte cu vicepreședintele 
S.U.A., Nixon, au fost înfîmpinați 
de inginerul șef Ganenko. El a 
condus pe oaspeți prin atelierele 
uzinei, le-a arătat mașini unicate 
fabricate la uzină care sînt expor
tate în numeroase țări. Atrăgînd 
atenția lui Richard Nixon asupra 
uneia din mașini, inginerul șei a 
spus:

— Nu de mult noi cumpăram 
din Anglia asemenea mașini. As
tăzi însă o firmă engleză ne roagă 
să-i vindem această mașină. En
glezii continua să fabrice mașini 
de tip vechi, iar noi, după cum 
vedeți, am creat un model nou 
mult mai perfecționat.

Trecînd prin atelier, vicepreșe
dintele a întrebat ce este scris pe 
una din pancarte. Acestea sînt, i 
s-a răspuns, angaj’amentele uzinei 
noastre în legătura cu planul sep- 
tenal. Dar ele s-au și învechit căci 
în septenal vom spori producția de 
1,7 ori și credem că este posibil 
ca în decurs de șapte ani să du
blăm capacitatea de producție a 
uzinei noastre.

Oprindu-so în fața unui grup de 
muncitori, vicepreședintele Nixon 
i-a întrebat:

— Invățați ?

— Desigur, i-a răspuns Anatolii 
Usolțev, studiez la o școală teh
nică fără frecvență.

— Eu urmez clasa a 10-a a 
școlii serale, i-a răspuns șlefuito
rul Viktor Neupokoiev.

— La noi învață toți, au spus 
muncitorii lui Nixon. La uzina 
noastră există o școală tehnică se
rală și fără frecvență, o școală 
medic, o școală superioară tehnică, 
pe care le poate urma orice mun
citor.

Este foarte bine că ați venit la 
noi, a spus vicepreședintelui S.U.A. 
umil din muncitorii uzinei. _ intre 
țările noastre relațiile mai lasă 
încă de dorit. Ce intenționați să 
întreprindeți pentru a le îmbună
tăți ?

In unul din discursurile mele 
voi răspunde la întrebarea dumi- 
tale, a spus vicepreședintele.

V-ați convins că oamenilor so
vietici le este scumpă pacea ? — 
au continuat să-l întrebe pe Nixon 
muncitorii și funcționarii uzinei.

— Da, a răspuns vicepreședin
tele. Nu mai am nici o îndoială 
în ceea ce privește dragostea de 
pace a poporului sovietic.

Seara, după ce a vizitat uzina, 
vicepreședintele S.U.A. cu soția și 
persoanele care îl însoțesc au a- 
si-stat la Teatrul de Operă și Ba
let din Novosibirsk la spectacolul 
de balet „Lacul lebedelor“.

LONDRA 29 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția Reuter 
delegația economică romînă con
dusă de tovarășul Alexandru Bîr- 
lădeanu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R. P. Romîne, 
a făcut miercuri o vizită de 
curtoazie lui Sir David Eccles, mi
nistrul Comerțului al Marii Bri
tanii. In aceeași zi, membrii dele
gației au luat parte la o recepție 
oferită în cinstea lor de societățile 
„Metropolitan Vickers“ și „English 
Electric“.

In cursul zilei de 28 iulie dele
gația a avut o întrevedere cu re
prezentanți ai trezoreriei britanice.

In dimineața zilei de 30 iulie 
delegația economică romînă va pă
răsi Anglia încheindu-și vizita de 
două săptămîni.

și Ni-
Stanciu

soliștilor Petre Marinescu 
colae Mihai la țambal 
Simion la nai.

Minute în șir, ropote 
au salutat dansul final 
mulai — Perinița.

Programul de gală al delegației 
noastre prin deosebitul succes ob
ținut, a prilejuit o puternică ma
nifestare a prieteniei și solidari
tății tineretului lumii cu tineretul 
țării noastre.

Întîlniri prietenești
VIENA 29. — Corespondentul 

Agerpres transmite: Marți la a- 
rnlază la Clubul internațional stu
dențesc a început un seminar 
avînd ca ternă „Rolul studenților 
și al organizațiilor lor în societa
te“. Cei peste 350 de tineri pre
zenți la acest seminar au ascultat 
cu mult interes cele spuse de re
prezentantul Irakului, care a vor
bit despre rolul studenților în 
viața socială și politică a țărilor 
înrobite de imperialiștii străini.

Tot marți a început un alt se
minar, acel al tinerilor cineaști.

Intîlnirile care au avut loc la 
Clubul internațional studențesc nu 
au epuizat nici pe departe mani
festările de acest gen din ziua de 
marți. Unele din ele, cum a fost 
de pildă întîlnirea dintre tinerii 
englezi, scoțieni, irlandezi și din 
Walles, și tinerii din R.D. Ger
mană a prilejuit o nouă inițiativă 
în domeniul interzicerii armelor

Un dans lomînesc pe o stradă din Viena

Ș'

dc
al

aplauze 
progra

nucleare. O tînără irlandeză a 
propus ca guvernelor statelor care 
posedă arme nucleare să li se 
adreseze petiții în caret să li se 
ceară interzicerea acestor arme.

O altă întîlnire care a atras 
asupra ei atenția participanților 
la Festival a fost aceea dintre de
legațiile sovietică și americană 
și care a avut loc la Centrul de 
presă.

Ieri Ia Viena
• Miercuri a avut loc la Sofien- 

salle întâlnirea tinerilor conducă
tori ai Ansamblurilor muzicale de 
amatori. O interesantă discuție 
prilejuind un bogat schimb de ex
periență, s-a angajat între tinerii 
artiști șl conducători ai ansamblu
rilor de amatori din numeroase 
țări. Expunerea documentată pre
zentată de delegatul țării noastre 
a fost urmărită cu mare atenție 
de cel prezenți

e Tot miercuri a început întâl
nirea tinerilor muncitori din in
dustria petrolului și chimiei. Suc
cesele înregistrate in țara noastră 
în aceste importante ramuri indus
triale, perspectivele lor de viitor, 
metodele folosite in calificarea ti
neretului, condițiile de viață șl de 
muncă ale tinerilor muncitori, ex
puse in referatul delegației noas
tre. au trezit interesul tinerilor 
muncitori din alte țări și au prile
juit discuții însuflețite și un mul
tilateral schimb de experiență. De
legați dintr-o serie de țări capita
liste și-au manifestat interesul 
pentru măsurile de protecție a 
muncii și asigurarea sănătății lua
te în tara noastră.
• Miercuri dimineața un grup 

de tineri francezi și Italieni au 
făcut o vizită delegației noastre, 
petrecînd împreună cu, tinerii noș
tri cîteva ore plăcute.

• In cadrul manifestărilor stu
dențești ale Festivalului au loc 
seminar ii internaționale pe diferi
te probleme de interes general și 
întâlniri pe facultăți. In seminarul 
internațional care a dezbătut ..ro
lul studenților și al organizațiilor 
lor în societate", tov. Ștefan Bir- 
lea, membru în, Comitetul execu
tiv al U.A.S.R., a prezentat dele- 
gaților străini aspecte din activi
tatea U.T.M. și U.A.S.R. și a vor
bit despre contribuția asociațiilor 
studențești la activitatea multila
terală a studenților romîni în 
vățămînt și în viața obștească.

Oamenii sovietici

In-

Cerința opiniei publice mondiale :

IMAGINI VIENEZE

despre cuvîntarea lui Nixon
AÎOSCOVA 29 (Agerpres). — 

TASS transmite: Ziarul „Izvestia“ 
publică la 29 iulie trei din nu
meroasele scrisori primite de către 
redacție din partea cititorilor săi, 
în care aceștia Își expun punctul 
de vedere în legătură cu cuvînta
rea rostită de vicepreședintele 
S.U.A., Nixon, la 24 iulie, cu pri
lejul deschiderii Expoziției națio
nale americane de la Moscova.

M-au uimit cuvintele d-lui Nixon 
potrivit cărora nici un om de pe 
pămînt nu știe mai bine decît pre
ședintele Eisenhower ce înseamnă 
războiul. Noi îl respectăm pe pre
ședintele Eisenhower, apreciem 
contribuția sa la cauza nimicirii 
fascismului. Insă întreaga lume 
știe cît au avut de suferit oamenii 
sovietici în timpul războiului, scrie 
veteranul de război, merceologul 
Serghei Martînenko din Moscova.

Oamenii sovietici știu mai bine 
ca oricine ce înseamnă războiul și 
nimeni nu este mai devotat cauzei 
păcii decît ei. Guvernul nostru so
vietic, scrie Ălartînenko, luptă ne
obosit și cu consecvență pentru 
pace.

In cuvîntarea d-lui Nixon tn-a 
uimit un lucru, scrie V. Vasilcikov, 
muncitor la Uzina „Secera și cio
canul“ din Moscova: Cum se 
face că într-o asemenea țară, po- 
triv.t spuselor d-lui Nixon, înflo
ritoare, tot mai au loc greve și nu 
s-a lichidat șomajul î Am 36 de 
ani, scrie în continuare Vasilci
kov, m-am născut în Țara Sovie
tică ți niciodată în viață nu m-am

lovit de șomaj, iar despre greve 
am citit doar în cărți și ziare.

Familia mea este formată în 
prezent din șapte _ persoane — 
cinci copii și noi doi. Soției i ș-a 
decernat medalia de Mamă eroină 
clasa a Il-a. La nașterea celui de-al 
cincilea copil ni s-a plătit o alo
cație de 1500 ruble și de atunci 
primim lunar 
tru creșterea 
noștri. Astfel 
în Uniunea 
mamă care a . .
nimum cinci copii.

„Izvestia“ publică de asemenea 
scrisoarea -lui Vennamins Mi.tras, 
muncitor-frezor din Viînius (Litua
nia).

alocații bănești pen- 
și educarea copiilor 
de alocații primește 

Sovietică fiecare 
născut și crește mi-

Noi ipoteze despre 
sateliții planetei Marte

ALMA ATA 29 (Agerpres). 
TASS transmite: Astronomul 
Gavril Tihov, care și-a con
sacrat o mare parte din viață 
descoperirii tainelor planetei 
Marte, a declarat că există 
multe indicii după care se poa
te presupune că sateliții lui 
Marte — Phobos și Deimos — 
sînt fragmente ale uneii mari 
planete care s-a sfărîmat.

După cum presupune G. Ti
hov, nu există nimic neobiș
nuit în faptul că sateliții lut 
Marte au proporții reduse și că 
se rotesc foarte aproape de 
planetă.

După părerea acad. Tihov, 
nu este necesar să se recurgă 
la ipoteza că Phobos și Deimos 
ar fi sateliți artificiali. Intre 
orbitele lui Marte și Jupiter, 
arată el, se rotesc numeroase 
așa-numite planete mici dintre 
care cea mai mare are dia
metrul de 770 km., iar cele mai 
mici de 1—2 km. 
cestor planete-fragmente 
deosebesc foarte 
de altele. Unele 
pot apropia de 
Atarte și Jupiter și se prea 
poate că unele fragmente s-au 
transformat în sateliți ai aces
tor planete.

sentință 
Âtena

Odioasa 
de la 

să fie anulată !

(Urmare din peg. l-a)

din 
Un 
do-

din standul tinerilor prieteni 
Republica, Federală Germană, 
morman de cadavre peste care 
mina un cap cu o cască fascistă. 
Pe un altul, un schelet in unifor
ma militarilor din Republica Fe
derală Germană rin jind amenință 
cu o bombă o femeie și un copil 
care se retrag îngroziți. Alături în 
standul Republicii Democrate Ger
mane, o suită de desene evocă fil
mul ororilor fasciste, filmul cutre
murător al omului în diferitele 
ipostaze ale umilinței și degradă
rii la care l-au adus fascismul.

ltt altă parte un țăran din Ve
nezuela își mîngîie, cu gingășie de 
îndrăgostit și de tată, grîul răsărit 
de o palmă în pămîntul pe care 
l-a muncit.

Un pictor din S.U.A. a desenat 
în lumina portocaliu roșcată a di
mineții, cînd soarele nu a apărut 
încă și cînd numai razele fuc. cu 
mina lumii de la marginea pămîn- 
tului, un grup de muncitori. Un 
grup de muncitori care se duc 
zgribuliți, în haine grosolane ce le 
deformează siluetele. Obosiți îna
inte de a munci, ei se duc iarăși 
la muncă. Tabloul se numește 
„Stradă muncitorească“.

Am trecut prin standurile co
reene, bulgărești, romînești, sovie
tice. Ochii ți ga luminează de ima
ginile emoționante ale tinereții iu 
manifestări care exprimă dragoste 
de viață, bucurie, optimism, pasi
unea lup*ei și. a muncii, măreția 
omului și a naturii. Fetițe avintin- 
du-se pe spuma coamelor albe ale 
valurilor mării, băieți irugînd la 
lopată, un bătrîn dueîndu-și că
lare nepotul la școală, un tren cu 
comsomolișh străbătând in insera
re stepa pîrjolităi d? războiul civil, 
într-o clipă de repaus, cînd pe 
chipurile tuturor ies la suprafață 
dorurile, amintirile, visele de flă
căi. cscunse in iureșul luptei. Ca 
intr-un caleidoscop, aceste cioburi 
de diferite culori și nuanțe, rupte 
din toate colțurile lumii, se înmă
nunchează aici, la Viena, în floa
rea multicoloră a vieții și a aspi
rațiilor generației celui 
Viî-lza Festival.

de-al

ntimplarea a făcut sa vad la 
j Viena un meci de c.aich de 

la etajul cl Il-lea din focie- 
r:l sălii „Eonzcrtâiaus“, in seara 
spseJacoîului de gală cl U.R.S.S. 
Alături rs afla, scăldat într-o lumi
ni orbitoare, un amfiteatru th 
rară descoperit, cu cAcva mii de 
narr.p.ni. Pe rirg era un negru si 
un. austriac. Ivegrul tocatei re', șir?

să-și doboare adversarul la pămînt 
și să-i apuce un picior. Călare pe 
trupul acestuia, metodic, îi răsucea 
piciorul cînd de la gleznă, cînd de 
la genunchi.

Austriacul urla zbătîndu-se, aco- 
perindu-și fața cu mîinile, zmul- 
gîndu-și părul din cap, izbind cu 
mîinile în gol, înlr-un acces de 
disperare de moarte. Apoi, cînd 
s-a eliberat, a apucat capul negru
lui și a început să izbească cu sete 
de podea, lovind în neștire cu 
pumnii și cu piciorul în obrazul 
acestuia. Am avut senzația că vo
mit. Era un spectacol abominabil. 
Doi oameni se batjocoreau între 
ei, se desfigurau, se urmăreau să 
se schilodească, să se răpună cu 
ură, cu viclenie, cu cruzime, cu 
bestialitate. Și de jur-împrejur oa
menii urlau exaltați cultivindu-și 
inconștienți bestialitatea. Ieșisem 
tocmai de la un seminar al oame
nilor de știință, unde savantul en
glez John Bernal vorbise despre 
umanism și despre progres și la 
care fuseseră prezenți și tinerii oa~ 
meni de știință americani. De-ar 
fi venit să vadă acum această ema
nație a „umanismului** culturii 
moderne americane !

Am intrat apoi în sală la spec
tacolul de gală al delegației sovie
tice și am ascultat orchestra simfo
nică a tineretului din Moscova și 
am privit baletul din 
Absolut înlîmplător, în 
tri străbătusem distanța 
cirlă la esența distilată 
lui creator omenesc. Am văzut 
orchestră de tineri care nu a fost 
încă înscrisă in catalogul marilor 
orchestre simfonice, dar care poate 
cinta minunat pentru orice tea
tru de operă și balet. O echipă de 
balerini care a ridicat sala acea
sta 1600 de oameni (printre 
care se afla însuși cancelarul Aus
triei, lulius Raab) pur și simplu 
in picioare. Cînd a dansat Alia 
Ussipenko și Alexandr Gribov un 
fragment din „Floarea de piatra', 
un tînăr francez cu care eram ve
cin abia a putut fi oprit de prie
tenii săi 
pentru a 
oameni minunați. Irina Kolpakova 
și Boris Dregvadse au interpretai 
m costume de epocă un vals vapo 
ros aerian de Strauss. Au dansai 
fără exagerare, prin aer. Au tre 
buit să repete. Simțeai intr-adevăr 
o dorință copleșitoare de a-i vedei 
încă odată. Austriecii cuceriți, 
nitfițascră la orice etichetă.

Din cînd in cînd îmi 1 
bufneau în urechi loviturile 
picior care plezneau în 
negrului de pe ringul di: apropie-

re. Parca, auzeam urletul animalic 
al spectatorilor. Dar nervii se li
nișteau încet în sala mare a „Kon- 
zerthaus“-ului, încălzită de flăcă
rile artei.

n „TFiener Stadthalle** era bal. 
Pe podiumul orchestrei cîntau 
pe rînd sud-americanii, cehii, 

jugoslavii.
în sala mare, și pe ringurile în 

aer liber, dansau cîteva mii de pe- 
reciti. Dansau galabii arabe cu fus
te jnulticolore de pe coastele A- 
driaticii. Sombrerouri mexicane cu 
transparente voaluri indiene. Ti
chiile roșii cu moțuri lungi atîr- 
fiind pe spate ale suedezilor, cu 
pledul de lină colorată care învă
luie umerii fetelor din Ghana.

în tactul aceleiași melodii, pi
cioarele se mișcau în ritmuri dife
rite. O focoasă andaluză trăgea 
după sine rîzînd un scoțian fleg
matic. O bulgăroaică se străduia 
din răsputeri să-și potrivească 
pasul cu un tînăr algerian.

Numai ochii tuturor luceau la 
fel. Fericiți, luminați de focul ti
nereții care clocotea in acest bal 
din „1001 de nopți“.

Orbitele a- 
se 

mult unele 
dintre ele se 
orbitele lui

La Geneva reprezentanții occidentali 
ss mențin pe o poziție neconstructivă

GENEVA 29 (Agerpres). - 
TASS transmite :

La 28 iulie delegațiile S.U.A., 
Angliei și Franței au remis dele
gației U.R.S.S. propunerile lor în 
problema Berlinului Occidental. 
Deși, după cum au anunțat 
miercuri ziarele elvețiene, s-a con
venit că textul propunerilor nu va 
fi dat deocamdată spre publicare, 
aceleași ziare au reprodus în nu
merele lor de miercuri conținutul 
acestor propuneri.

Confruntarea dintre „noile“ pro
puneri ale puterilor occidentale și 
vechile lor propuneri din 16 iunie

0 înfrîngere a forțelor reacționare

ROMA 29. — De la coresponden
tul Agerpres : In seara de 28 
iulie a avut loc în Adunarea re
gională siciliană, la Palermo, ale
gerea noului președinte al Consi
liului de Miniștri al Regiunii Au
tonome Sicilia. După cum Se știe, 
această alegere a fost precedată 
do o intensă activitate a partidu
lui clerical democrat-creștin care, 
pentru a pune mina pe putere, nu 
a ezitat să încheie alianțe cu gru
purile de dreapta și de extremă 
dreaptă, monarhiste și neo-fascis- 
te, spre a împiedica aleg.’rea unui 
deputat sprijinit de elementele de 
stînga și progresiste. Ziarele ita
liene relatat zilele acestea des- 
pre manevrele prin care deputății 
deirocrat-creștini au căutat să 
blocheze alegerea fostului prim- 
mînistru, Milazzo, liderul grupării 
politice „Uniunea creștin-socială“ 
care, cu sprijinul grupurilor de 
stingă dm Adunarea regională, a 
dus în trecut o politică de apărare 
a intereselor regiunii, combătînd 
grupurile marilor proprietari fun
ciari și trusturile monopoliste spri
jinite de dreapta și de partidul 
democrat-creștin italian.

După dezbateri îndelungate,

cursul cărora, zilele trecute, depu
tății democrat-creștini au părăsit 
sala A-dunării. încereînd în felul 
acesta să saboteze desfășurarea 
ședințelor, marți seara fos-t-ul prim- 
ministru Milazzo a fost ales dî-n 
nou președinte ul Consiliului de 
Miniștri regional. Majoritatea de- 
putaților, votînd pentru Milazzo, 
a confirmat rezultatele alegerilor 
din 8 iunie, cînd — după cum se 
știe — democrația creștină a su
ferit o înfrîngere și au fost aleși 
numeroși deputati care au militat 
pentru o politică de stînga. Pen
tru Milazzo au votat 45 de depu
tați, printre care membrii „Uniu
nii creștin-sociale“ (grup consti
tuit din sciziunea parj^dului de
mocrat-creștin și din care face 
part« Și actualul prim-trinistru). 
21 de deputați comuniști, cei 11 
deputați socialiști, precum și unii 
deputați de dreapta care au ho- 
tărît să combată alianța încheiată 
de democrația creștină cu elemen
tele de extremă dreaptă. Deși s-a 
bucurat de sprijinul inonarhiștilor 
și neofasciștilor, Gaetano Lo Mo- 
gro. candidatul partidului demo
crat-creștin, a întrunit numai 43 de 
voturi.

dearată că ele nu se deosebesc 
fapt cu nimic. Se prevede ca 
înainte menținerea vechiului efec
tiv al trupelor occidentale de ocu
pație în Berlinul Occidental.

In ceea ce privește termenul de 
valabilitate al acordului asupra 
Berlinului Occidental, „noul“ pro
iect al nuferilor occidentale preve
de că el trebuie să rămînă în vi
goare pină la reunificarea Germa
niei. Dacă însă, se spune în aces
te propuneri, Germania nu va fi 
reunificată în decurs de cinci ani, 
situația va fi studiată din nou de 
către miniștri care se vor întruni 
la o conferință dacă vor dori 
ceasta.

Așadar, puterile occidentale 
s-au îndepărtat nici măcar cu 
pas de la poziția lor, al cărei sens 
constă în menținerea în Berlinul 
Occidental pe un timp nedetermi
nat a regimului de ocupație peri
mat

a-

nu 
un

Au trecut cîteva iile de la pro
nunțarea odiosului verdict împotri
va lui Manolis Glezos ți a celor
lalți patriofi greci. Oamenii de 
bună credință din întreaga lume 
au urmărit cu îngrijorare ți indig
nare înscenarea judiciară din ca
pitala Greciei. Cei care au apărut 
pe banca „acuzaților“ erau de 
mult cunoscuți pretutindeni ca cei 
mai buni fii ai poporului grec, ca 
luptători care ți-au închinat viața 
intereselor păcii ți democrației. 
„Libertate lui Manolis Glezos ți 
celorlalți patrioți greci !“; ,Jiă în
ceteze ruținoasa înscenare judi
ciară de la Atena !“ — au răsunat 
cu o deosebită forță în acele zile. 
Acum, după terminarea procesului 
răsună mii ți mii de proteste izvo- 
rite din respectul față de adevăr, 
demnitate ți umanitate, împotriva 
sentinței nedrepte, în apărarea de
mocraților greci.

Poporul grec a primit cu o 
profundă indignare hotărîrea tri
bunalului militar. Numeroți repre
zentanți ai diverselor pături so
ciale din Grecia au calificat pro
cesul intentat patrioților greci 
drept o mascaradă judiciară iar 
sentința ilegală, arbitrară ți cer a- 
nularea ei. Vasilatos, membru al 
partidului lui Marltezinis a decla
rat că ,»steagul justiției grecești va 
flutura de acum înainte cu o mare 
pată dacă acest proces nu va fi 
revizuit“. Iar Tsirimokos, liderul 
Uniunii Democrate arată că „este 
foarte trist că țara noastră a înfă
țișat (urnii întregi o asemenea 
mascaradă judiciară. Trebuie să in
tensificăm lupta pentru anularea 
sentinței nedrepte și pentru resta
bilirea legalității constituționale“. 
Personalități de frunte ale Greciei, 
deputați, foțti minițtri, lideri ți 
membri ai diverselor partide poli
tice, jurițti, alături de oamenii 
simpli, muncitori, țărani, studenți 
îți spun cuvînlul lor ferm în apă
rarea patrioților greci. Ziarul bur
ghez „Elephteria“ scria într-un ar
ticol redacțional că procesul a 
însemnat „încălcarea instituțiilor 
democratioe, compromiterea justi
ției țării și ridiculizarea demo
crației. Toți grecii se întreabă cum 
este posibilă batjocorirea în așa 
hal a democrației“.

După cum se țtie procesul de la 
Atena s-a desfățurat pe baza legii 
375, votată în timpul regimului 
fascist a lui Metaxas. Pe baza ace
stei legi, care constituie o incălcare

Ceea ce explică
multe...

flagrantă a însăși legalității gre
cești, patrioții greci au fost acu
zați de ,.spionaj“. Din desfășurarea 
procesului a apărut limpede pen
tru oricine că „acuzațiile“ au fost 
ticluite cu nerușinare de către 
Asfalia (poliția greacă). Acuzarea 
și martorii ei — cîțiva polițiști — 
n-au putut aduce nici o dovadă 
concretă in sprijinul afirmațiilor 
lor. Puși în încurcătură, organiza
torii procesului au mers pină 
acolo incit au declarat că in lip
să de probe materiale tribunalul 
are dreptul să condamne chiar 
gindul și intenția — ceea ce este 
o monstruozitate judiciară. Modul 
în care s-a desfășurat procesul, 
mijloacele de intimidare, de teroa
re utilizate, au demascat în ochii 
opiniei publice mondiale ade
văratul scop al cercurilor reac
ționare din Grecia : de a în- 
spăimînta și înăbuși forțele pa
triotice din țară, de a-i lichida 
pe fruntașii luptei pentru pace și 
democrație. încercările reacțiunii 
grecești de a calomnia forțele 
populare ce luptă pentru pace ți 
democrație au eșuat. Caracterul de 
înscenare judiciară al procesului a 
fost scos pe deplin ța iveală.

Opinia publică internațională, 
juriști de seamă din diferite țări 
critică cu asprime înscenarea ju
diciară și sentința pronunțată de 
Tribunalul militar de la Atena. 
Iată ce scrie cunoscutul jurist fran
cez René-Eiliam Thorpe, într-un 
articol publicat în ziarul „Le 
Monde“. „S-a creat impresia— ara
tă juristul francez — că acei care 
au recurs la un tribunal extraordi
nar nu au avut conștiința curată. 
Există toate motivele să se creadă 
că acuzația de „spionaj“ a fost 
ticluită pentru a camufla adevăra
tul scop al procesului care a con
stat în aceea ca, în persoana lui 
Glezos, să se dea o lovitură 
adversarului guvernului, direc
torul ziarului de opoziție, Uni
unii Democrate de atînga, care 
în ultimele alegeri a întrunit un 
număr considerabil de voturi“. In 
încheierea articolului, juristul 
francez cheamă „pe toți acei care 
leagă apărarea lui Glezos de apă
rarea drepturilor omului să ceară 
revizuirea hotărîrii nedrepte“ a 
tribunalului de la Atena. în cadrul 
unei conferințe de presă, Harvey 
Moore, consilier aț reginei Angliei 
și alți juriști care au asistat la 
proces in calitate de observatori, 
au declarat că „sentințele pronun
țate de Tribunalul militar nu sînt 
justificate de fapte și nu corespund 
justiției“. Caracterul ilegal, antide
mocratic al înscenării judiciare de 
la Atena a fost demonstrat și de 
către o comisie internațională de 
juriști, din care fac parte printre 
alții Sona Branting, avocat la ba
roul din Stockholm, Eattaglio, 
avocat pe lingă Curtea de Casație 
de la Roma, René Blum, fost mi
nistru al Justiției și președinte al 
Camerei Deputaților din Luxem
burg, Joe Nordmann.

Verdictul Tribunalului militar 
de la Atena trebuie anulat. Mano
lis Glezos, Vutsas, Trikalinos și 
ceilalți patrioți greci să fie puși 
imediat în libertate ! Poporul 
grec, opinia publică internaționa
lă, toți cei care luptă pentru pace 
și progres răspund chemării emo
ționante adresate de Manolis Gle
zos : „Alăturați-vă Eladei, demo- 
crați din lumea întreagă !“, inten- 
sificind lupta, în numele libertă
ții, democrației ți păcii, pentru a- 
nularea verdictului odios de la 
Atena,

seîn istorie nu era dispus să 
dea bătut. Un veritabil roman 
polițist s-a consumat. Long a 
evadat din ospiciu și a fost 
urmărit ca un gangster de du
zină de mașini ale șerifului. 
Cu chiu, cu vai, bătrînul gu
vernator a fost tîrît în automo
bilul poliției. Șeriful 
însă că avea de-a face cu 
guvernator. Nebun, dar... guver
nator. Utilizînd prerogativele 
sale, Long a schimbat pe di
rectorii casei de sănătate în 
care era internat, a numit în 
loc pe oamenii lui și a făcut 
rost de dovezile necesare că se 
află în... deplinătatea facultă
ților mintale.

Reîntors

uitase
un

Viena, 29 iulie 1959.

Dans baçchir pregătit pentru Festival Foto: N. RIAS!NA

Leningrad, 
cîțiva me
de la mo
tt spirita

ti

la

la tribuna 
Ne-

să nu alerge pe scenă 
săruta mîinile acestor

La vîrsta lui, Earl Long ar 
fi putut să fie un bunic res
pectabil, înconjurat de o droaie 
de nepoței, cărora să le po
vestească pe îndelete despre 
feți-frumoți ți zmei năbădăioși, 
dăruindu-le cu generozitate a- 
cadele și jucării. Ar fi putut. 
Dar Earl Long are ambițiile 
sale. Vrea să intre în istorie. 
Să nu-l uite generațiile viitoa
re, să-l slăvească posteritatea. 
Dumnealui, guvernatorul sta
tului Louissiana, sfidează vîrs
ta cam înaintată. De fotoliul 
din Capitoliul din Baton Rou- 
ge nici gind să se despartă. 
Goana după glorie și chestia 
cu intratul în istorie l-au cam 
tulburat pe bătrînelul din Lou
issiana. Il urmă
resc ideile fixe, 
accesele de iste
rie au devenit 
o obișnuință, a 
ajuns chiar să-și 
etaleze scrînteala
Camerii Reprezentanților, 
bunia nu-i o buruiană rară în 
S.U.A. Forrestal a ridicat-o pină 
la înălțimi ministeriale. Isteria 
e cultivată pe scară națională, 
iar uneori îi cad victimă chiar 
și inițiatorii ei. Ironia soartei...

Deci, bătrînul guvernator din 
Louisiana și-a cam scrîntit min
tea. Nu era totuși un impedi
ment în exercitarea funcțiilor 
sale — spuneau cunoscuții. A- 
dăugînd imediat : și pină a- 
cum făcea totul pe deandoase- 
lea. Barometrul politic din Ba
ton Rouge indica liniște. Pe 
neașteptate s-a dezlănțuit însă 
furtuna. Cu complicitatea doam
nei guvernator, adversarii po
litici au profitat de ocazie și 
l-au internat înlr-un spital de 
boli mintale, la 60 de mile 
de reședința guvernatorială.

Guvernatorul dornic să intre

ferma sa, guver
natorul a orga
nizat o conferin
ță de presă. In 
fața ziariștilor 
care căscaseră o- 
cilii, Long a a- 

vesta de la pijama 
și cu o pînză înfășurată peste 
picioare. In timpul acesta, so
ția sa a părăsit în grabă Louis
siana cu o destinație necunos
cută.

Certificatele medicale nu-l 
scuteau de nebunie pe Long. 
Nimeni nu se gîrtdea totuși să-l 
clintească din Capiloliu. ~ 
bătrînul încurca cumplit 
burile. Trebuia făcut ceva. Să 
se renunțe la serviciile unui 
scrîntit ? Nu, nici vorbă... A- 
tund ? Atunci, guvernatorul ne
hun a plecat în... concediu. 
Doar in concediu- A rămas însă 
guvernator.

De unde reiese, oricît ar pă
rea de ciudat, că a fi guverna
tor într-un stat din S.U.A. nu 
presupune în mod obligatoriu 
o minte sănătoasă. Ceea ce ex
plică multe...

EUGENIU OEREA

R. LUCIAN

părut... în

Dar 
tre-

DNEPROPETROVSK. - La 29 
iulie, N. S Hrușciov, ©are se află 
la Dnepropetrovsk, a vizitat Insti
tutul ucrainean de cercetări pentru 
producția de țevi. Apoi, N. S. 
Hrușciov a vizitat artelul agricol 
„Stalin“ și ogoarele colhozului 
„Pereniogia".

GENEVA — La 29 iulie, A. A. 
Gromîko, ministrul Afacerilor Ex
terne al U R.S.S., a avut o între
vedere cu Chr. Herter, secretarul 
de Stat al S.U.A.

GENEVA. — La 29 iulie, după 
intiinirea cu Chr. Herter, A. A. 
Gromîko, ministrul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., a avut o con
vorbire îndelungată cu L. Bolz, 
ministrul Afacerilor Externe al 
R.D G. In timpul convorbirii au 
continuat consultările asupra pro
punerilor prezentate de delegații 
spre examinarea Conferinței de la 
Geneva.

BUDAPESTA. — In orașul Se- 
ghedin au loc ultimele repetiții 
ale operei „Antal Budai Nagy", a 
scriitorului Karoly Kos, din R. P. 
Romînă. 300 figuranți. un cor și 
o orchestră de 120 <le persoane 
își vor da concursul. Opera va fi 
reprezentată simultan pe trei 
scene.
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