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Argumentul palpabil

Recolta rea 

în limbajul 
cifrelor

OLTENIȚA (de la coresponden
tul nostru).

Arșiță de iulie. Cu toată dogoa
rea soarelui însă, în primul raion

In toată țara au avut loc la 4 iulie, ședințe comune ale 
comitetelor regionale și ale comitetelor orășenești de partid din 
reședințele de regiune, cu participarea primilor secretari ai 
comitetelor raionale și orășenești din cuorinsul regiunii, șe
dințe la care au fost dezbătute documentele Plenarei din 28-29 
iunie și 1-3 iulie a Comitetului Central al PM.R.

In cadrul acestor ședințe s-a dat citire Dării de seamă a 
Biroului Politic, prezentate de tov. Gh. Gheorghiu-Deț la Ple
nara CC., cu privire la activitatea Partidului Muncitoresc 
Romîn în legătură cu sarcinile trasate de Congresul al II-lea 
al P.M.R. și concluziile care se desprind din evenimentele in
ternaționale și din activitatea partidelor comuniste și munci
torești în lumina învățămintelor celui de-al XX-lea Congres 
al P.C.U.S. La discuțiile care au urmat au luat cuvîntul un 
mare număr de tovarăși. Discuțiile au prilejuit o puternică 
afirmare a unanimității cu care întregul partid aprobă hotărî
rile plenarei C.C, a voinței ferme a partidului nostru de a 
întări unitatea și disciplina de partid, de a aplica cu consec-

C. C. al P. M. R. —
vență principiile marxist-leniniste, normele leniniste ale vieții 
de partid, de a munci cu avînt pentru înfăptuirea liniei ge
nerale a partidului nostru.

Participanții la ședințele comitetelor regionale și orășenești 
de partid au adoptat în unanimitate hotărîri prin care și-au 
luat angajamentul de a lupta pentru continua îmbunătățire a 
activității partidului, pentru înfăptuirea sarcinilor ce le stau 
în față în opera de construire a socialismului și apărare a 
păcii.

La un număr de regiuni au luat parte la ședințe membri 
și membri supieanți ai Biroului Po’itic al C.C. al P M.R. și 
membri ai Secretariatului C.C. al PM.R.: la Comitetul orășe
nesc și regional București — tov. Emil Bodnăraș; la adunarea 
activului C C. — tov. Nicolae Ceaușescu ; la Comitetul regio
nal Stalin — tov. Constantin Pîrvuiescu ; la Comitetul regio
nal Ploești — tov. Dumitru Coliu; la Comitetul regional Cluj 
— tov. Fazekaș lanos ; la Comitetul regional Craiova — tov. 
Vladimir Gheorghiu.

Dobrogea... Ca să poți simți astăzi în întregime 
bucuria ce ne-o dăruie, ca să poți să fixezi în 

petrecută pe acest 
1 față cu

timp și spațiu schimbarea j 
pămînt, Dobrogea trebuie pusă față-n 
propria ei istorie.

Cînd vorbești de Dobrogea trebuie să te-ntorci 
puțin la Ovidiu. El îți va da primele noțiuni 
dpspre pămîntul acesta. Sărmanul prigonit ! Spre 
locu-i de surghiuh, peste care însă noi trăind, în
cercăm astăzi o mare bucurie el tot mai privește 
trist și desnădăjduit, rămas orb și mut în fața 
atîtora cîte s-au petrecut aici la „marginea Sci- 
ției" de două mii de ani încoace. De unde să știe 
el că pămîntul acesta nu mai e deloc ce-a fost: 
„...un loc încremenit de ger unde pămîntul e 
sterp, trist, fără roade și fără copaci" T

Pe pămîntul acesta pe care Ovidiu a văzut că 
„...locuiesc frigul rebegitor, spaima, paloarea și 
foamea flămîndă" locuim astăzi noi : colectivistul 
brigadier de cîmp Tincu Anton, colectivistul 
Abibula Geuget, președintele Lungu Ion, colecti
vistul Sucri Aga și alții, zeci și sute de mii.vistul Sucri Aga și alții, zeci și

Ismail Keazim din Isaccea, să
tul de secularul și insipidul bostan 
copt cu care nația lui turcă 
s-a hrănit în zile de ananghie, a 
aruncat într-o zi o privire peste 
gardul vecinului său Sucri Aga și, 
văzînd pe masa lui pîine albă, a 
zăbovit îndelung acolo, cocoțat pe 
gard, pesemne pînă și-a făcut 
niște socoteli lungi și grele. Pe 
urmă s-a dat jos, s-a mai învîrtit 
ce s-a mai învîrtit prin curte, a 
intrat în casă, s-a încins cu brîul 
lui roșu și s-a dus întins la sediul 
gospodăriei colective.

— Venim la voi bre, facem co
lectivist ca vecin al meu Sucri A- 
ga. Eu sarac estem și nu mai vrem 
trăim saracia !

Ismail Keazim a devenit colec
tivist și, dacă familia lui se mai 
adună și astăzi din cînd în cînd 
în jurul unui bostan copt, o face 
numai așa de poftă, din tradiție.

întîmplarea e nostimă, însă are 
și un t/lc profund. Altfel n-aș fi 
ales-o eu drept argument într-un 
articol în care vreau să vorbesc 
despre „puterea exemplului ca fac
tor hotăritor în munca de trans
formare socialistă a agriculturii'.

Ismail Keazim nu s-a dus să se 
înscrie în colectivă atunci 
au venit la el agitatorii, 
tunci cînd Sucri Aga i-a
despre gospodăria lor și l-a îndem
nat să se facă și el colectivist. El 
nu s-a despărțit de bostanul lui 
copt pînă cîrtd n-a văzut pe masa 
lui Sucri Aga pîine albă, pînă nu 
s-a convins că se poate trăi mai 
bine.

Așa dar iată-ne acum în stare 
să înțelegem cum a fost posibil ca 
raionul Tulcea să ajungă în mai 
puțin de trei luni, de la procentul

cînd 
nici a- 
Vorbit

noțiuni

la

Și trebuie s-o spunem că viața noastră este și 
va fi încă și mai frumoasă.

„Dobrogea complect cooperativizată" e o no
țiune a cărei înălțătoare poezie nu trăiește 
în muzicalitate, ci în profundul, în surprinzăto
rul ei conținut. Ea reprezintă un moment crucial 
din istoria acestor locuri atîta amar de vreme 
vitregite de către natură* și soartă. Bătrîna Do- 
broge și-a găsit acum drumul pe care, pășind, 
și-a lăsat în urmă vechile blesteme și, sim’in- 
du-se nou născută, trăiește cu sensibilitate și fan-' 
tezie, copleșitoarea emoție de la începutul călă
toriei spre țărmul de aur pe care și l-a visat.

Oamenii sărmani de odinioară ai Dobrogei, a- 
ceia care se învățaseră cu gîndul umilinței și să
răciei întrevăd acum pe masa lor bogată desfă
tarea viitoarelor ospețe ale bunăstării și fericirii 
pe care singuri și Ie vor cuceri. Eliberați de pre
judecăți și nevoi ei redau pămîntului lor fertili
tatea, pentru că au acum în ajutor înțelepciunea 
științei și forța uriașă a mecanizării;

complecta coope-de 22 la sută 
rativizare.

Greul cel 
poate la primul artei sovietic, al
cătuit acum aproape 40 de ani, a- 
tunci cînd nimeni n-a avut să ia 
de la nimeni exemplu. Puțini ță
rani își dădeau seama că dacă 
unești pămîntul fîșie lingă fîșie 
rezultă o tarla mare pe care mun
ca se face mult mai ușor și mai 
bine. Atunci s-a născut argumentul 
palpabil. El a revenit apoi mereu, 
a umblat din gură în gură, din 
staniță în staniță devenind mereu 
mai puternic și mai convingător 
— și așa s-a închegat marea fami
lie colhoznică a Uniunii Sovietice.

Argumentul palpabil a făcut în 
Dobrogea un adevărat tur de forță. 
Purtat pe buzele celor care dato
rită lui și-au descoperit drumul 
cel mai drept spre bunăstare, pe 
buzele cîte unui agitator inimos și 
perseverent, el a făcut la un mo
ment dat să ne ajungă la ureche 
vestea primului raion complect coo
perativ izat: Negru Vodă. în felul 
acesta, întărit cu o forță nouă, 
nemaivăzută, a început sa facă ra
vagii prin hățișul de îndoieli și 
neîncredere în care se încurcau 
pașii țăranilor. Una după alta ști
rile publicate în ziare ne aduceau 
la cunoștință vești la auzul cărora 
ridicam din sprincene surprinși și 
memtați : al doilea raion complect 
cooperativizat, al treilea, al cinci
lea, al nouălea... Deodată, o regiu
ne întreagă a țării ș-a văzut în 
pragul complectei cooperativizări. 
Mai rămăsese însă Tulcea.

De aici încolo începe sumarul 
nostru reportaj. Acțiunile se petrec 
în raionul Tulcea.

mai greu a fost

în ziarul raional „Drumul socia
lismului", care apare la Tulcea, a 
apărut într-o zi o scrisoare în care 
se spuneau cam următoarele : „Eu 
Nicolae Cheșcă, colectivist din 
suburbia Tudor Vladimirescu, mă 
adresez pe această cale ție, cum
nate Nicolae Vesparu... Vreau 
să-ți spun, scrie el mai departe, 
că unul ca tine, nevasta și trei fe
ciori, aveți mult de cîștigat dacă 
intrați în gospodărie".

Pînă aici nimic deosebit, aproa
pe nimic convingător.

„Noi avem casele îndestulate, 
spune mai departe în scrisoare.

MIHAI CARANFIL

se

(Continuare in pag. 3-a)

14 HELICOPTERE
în zbor planat, orizontal și 

vertical, manevrînd cu eleganță 
și în viteză, cele 14 helicoptere 
și-au îndeplinit misiunea, reu
șind să evacueze cu succes pe 
președintele Eisenhower și pe 
cei mai apropiați dintre cola
boratorii săi. Sub mulți metri 
de beton special armat, în re
ședința anume pregătită pentru 
aceste exerciții de apărare ato
mică, oameni de stat lucrează 
în continuare, timp de trei zile, 
pentru fericirea celor o sută 
șaptezeci și unu milioane de 
locuitori ai Statelor Unite.

Fiți pe pa
ce voi, cei 

171.000.000.
Chiar dacă din- 
tr-o clipă in- 
tr-alta (așa cum
ziarele, și radioul, și televiziunea 
Americii repetă, repetă, repetă) 
bombe atomice sau cu hidro
gen vor fi abătute asupra pă- 
mîntțțrHor dintre Oceanul Paci
fic, Oceanul Atlantic, Mexic și 
Canadti, ei bine, la adăpostul 
zecilor de metri de beton ar
mat a cărui rezistență a fost 
calculată cu precizie, președin
tele și ajutoarele sale de în
credere nu vor suferi absolut 
nimic. Plici măcar o zdrunci
nătură. Șocul va fi amortizat 
în adîncime. Poți să fii liniștit 
John Smith, apărarea aceasta 
este inexpugnabilă. Atîta si 
știi. Nu este cazul să te pre
ocupi de nimic altceva. Nici 
de soarta care te așteaptă pe 
tine, nici de aceea a băieților 
și fetițelor tale, nici de soarta 
minunilor arhitectonice și in
ginerești pe care le-au zămis
lit creierul și brațul tău. Gu
vernul va fi la adăpost.

Bucură-te.
Tu ești prea anonim, John 

Smith. înțelegi, există foarte 
multă preocupare din partea 
guvernului Statelor Unite, to
tuși tu ești multiplicat în>

171.000.000 de exemplare uma
ne, și nu ți se poate pregăti nu
mărul corespunzător de aseme
nea adăposturi anti-atomice. 
Dar tu, american adevărat care 
înțelegi primejdia debarcării 
comuniste în golful New-York, 
nu te poți împiedeca de senti
mente meschine. Helicopterele 
pot și trebuie să evacueze pe 
acei care te conduc. Tu ești 
patriot. Tu ai dreptul legitim 
să-ți pui cîteva întrebări. De 
pildă: cum s-a simțit, în cursul 
transportării, președintele? A- 
paratele au înregistrat oare 

vreo defecțiune? 
( r # Programul o- 

rar a fost res
pectat întocmai? 
Și dacă toate 
răspunsurile sînt 

bune, liniștitoare, ai dreptul 
să-ți spui O.K. și să rămîi cu 
deplina convingere că-i veți 
bate pe roșii.

Nu fii îngîndurat, John 
Smith. Nu te mai gîndi la 
mica ta existență. Ce dracu, e 
rușinos să te agăți astfel de 
viață. Cum, încă îți mai surîde 
cealaltă soluție a alternativei 
— acord internațional, în
cetarea experiențelor atomice, 
dezarmare, pace ? Tot nu te-au 
convins că asta nu se poate, 
tot nu te-au convins ? Cine nu 
te-a convins? Pasagerii celor 14 
helicoptere nu te-au convins ? 
Locuitorii temporari ai adăpos
tului anti-atomic nu te-au con
vins? Dar ei sînt cei care con
duc, cei care trebuie salvați cu 
orice preț. Să-ți fie rușine John 
Smith. Să vă fie rușine, vouă, 
cei 171.000.000.

De ce nu vă bucurați de 
reușita exercițiilor din cadrul 
alarmei atomice ?

Numai pentru că vreți și voi 
să trăiți ?

Credeți că acesta este un mo
tiv serios ?

ȘTEFAN IUREȘ

cooperativizat din regiunea Bucu
rești, țăranii colectiviști întovără- 
șiții și muncitorii agricoli din 
gospodăriile de stat și S.M.T.-uri 
dau o rodnică bătălie pentru 

ce 
pe

dau o rodnica bătălie pe., 
strîngerea recoltei. In cele 
urmează redau cîteva cifre de 
meleagurile raionului

☆
G.A.S. Negoeștî. în 

întîlnesc pe tovarășul 
Nicolae, organizatorul 
gospodăriei. II opresc, 
scuză :
' — Sînt grăbit, tovarășele. Plec 
la Herăști. Băieții recoltează 
grîul. După putină insistentă, tî- 
nărul se lăsă înduplecat. Scoate 
un carnețel și-mi spune:

„Pînă la 3 iulie am recoltat 
orzul de pe 223 hectare. La He
răști am strîns grîul de pe 25 
hectare. Utemiștii muncesc bine... 
Vă dau date mai multe altă
dată..."

curte
Gheorghe

U.T.M. al
El se

ti

★

Oltenița: CombinaG.A.S.
„C.l" pătrunde în'lanul de grîu. 
Oprea Alexandru, un flăcău ars 
de soare mînuiește cu dibăcie vo
lanul. In urma combinei, rămîn 
doar paiele. Sacii doldora de grîu 
sînt puși în care de oameni iuti 
și robuști. Tovarășul Petre Be- 
șuțu, șef de secție, îmi spune cî
teva cifre.

„Am recoltat și treierat orzul 
de pe 60 hectare. Am scos peste 
3.000 kg. la hectar. Tot cu o com
bină „C.l." am adunat grîul de 
pe 227 hectare. Notați * 2 tînărul 
Jean Nadi, fruntaș în brigada ex
perimentală condusă de Ștefan 
Ardeleana...

Mărfuri sosite din UR.S.S.
Transporturile de mărfuri pri

mite din Uniunea Sovietică în 
baza acordurilor încheiate anul 
trecut între delegațiile guverna
mentale ale R.P. Romîne și 
U.R.S.S. ocupă un loc important 
în bilanțul activității de transport 
pe primele 6 luni ale anului. Prin 
stațiile de cale ferată Galați, So- 
cola, Dornești și Sighet, precum și 
prin porturile Constanța, Galați 
și Brăila au sosit cantități tot mai 
mari de produse. Volumul mărfu
rilor sosite în luna trecută, de pil
dă, întrece cu circa 100.300 tone 
volumul mediu al produselor pri
mite în lunile anterioare.

stațiunilor

In total, în perioada 1 ianuarie 
— 30 iunie, din Uniunea Sovie
tică au sosit aproape 1.600.000 
tone de mărfuri, din care mai 
mult de 454.000 tone de cereale.

Au sosit, de asemenea, aproape 
263.000 tone de minereuri și 
223.000 tone de cocs, materii pri
me necesare industriei noastre si
derurgice. O bună parte din pro
dusele primite în această perioadă 
o constituie laminatele, feroalia
jele, materialele refractare, îngră- 
șămintele chimice, mașinile și uti
lajele, bunurile de larg consum

Noi trenuri pentru deservirea 
de odihnă

De la 6 iulie se vor pune în 
circulație noi trenuri accelerate 
care vor deservi stațiunile Con
stanța, Vasile Roaită și Predeal. 
Astfel, vor circula zilnic în plus 
trenurile accelerate nr. 813 și 815 
pe distanța București-Obor—Con
stanța, nr. 808 pe distanța Con
stanța—București-Nord și nr. 804 
pe distanța Constanța—București 
Obor. Trenul nr. 304/305 va cir
cula de la Cluj, prin Deda, Ora
șul Stalin, București Băneasa, la 
Constanța, iar trenul 306/303 de 
la Constanța prin București-Bă- 
neasa, Orașul Stalin, Deda, la Cluj.

Pe distanțele București—Predeal 
și. București—Palas—Vasile Roaită

(fără trecere prin Constanța) 
circula în plus cîte un tren acce
lerat cu plecarea din București 
numai în zilele de sîmbătă și îna
poierea în zilele de duminică. A- 
cestea sînt trenurile nr. 331/332 
(București—Predeal) și 811/816 
(București—Vasile Roaită)'.

Tov. Vintilă Florea secretarul Comitetului U.T.M. de la Atelierele 
„Grivița Roșie" din Capitală stind de vorbă, după orele de lucru 
cu tinerii din secția a IV-a mecanică, care l-au ales delegat al tine
retului din complex la Festivalul Mondial al Tineretului și Studen

ților de la Moscova.

De ce a fost uitat
Rod Iiocyat

Rînduri despre cîțiva... pierde-vară
Holdele pîrguite sînt în 

ceste zile o mare de aur. Sămînța 
a rodit din plin și grîul are spi
cul plin și greu. In raionul Sîn- 
nicolau Mare, puternic raion ce
realier al regiunii Timișoara, re
colta se arată deosebit de bo
gată.

La gospodăria agricolă de stat 
Beșenova Veche, din acest raion, 
pînă acum s-au obținut mai bine 
de 3000 kg. grîu la hectar. Gos
podăriile agricole colective, înto
vărășirile și țăranii individuali, 
de asemenea au de strîns o re
coltă bogată.

Păcat însă că pregătirile pen
tru strîngerea recoltei sînt întîr- 
ziate. Pînă ieri comisia raională 
nu terminase verificarea utilaju
lui pentru treieriș. La Beșenova 
Veche, de pildă, 5 batoze și 3 
secerători-legători, nu erau re
cepționate pînă acum două zile, 
deși grîul era în pîrgă.

In majoritatea comunelor și 
satelor, ariile nu sînt pregătite 
sub pretext că se treieră pe mi
riști. S.M.T, Sinnicolau Mare a- 
bia în ziua de 3 iulie a trimis 
batozele în cîmp ; multe din ele 
au fost reparate superficial. De 
pildă, la gospodăria agricolă dp 
stat Sînnicolau Mare, o batoză 
s-a defectat și n-a mai lucrat 
din prima zi cînd a început treie- 
rișul orzului. Tot aici abia trei 
din cele nouă secerători-legători 
sînt în stare de funcționare.

Inginerul Vasile. Caragea, vice 
președintele comitetului executiv 
al sfatului popular raional est? 
răspunzător în primul rînd. de 
această situație. Tov. Dumitriu 
Aurel, directorul G.A.S. Sînnico-

iau Mare și I. Florea, directorul 
S.M.T. Sînnicolau Mare sînt vi- 
novati: primul de lipsa de orga
nizare a muncii în campanie, iar 
al doilea pentru reparațiile de 
proastă calitate făcute secerăto- 
rilor-legători, tractoarelor și ba
tozelor. Este îngrijorătoare de a- 
semenea munca slabă a comite
tului raional U.T.M. care n a or
ganizat nici o activitate pentru 
mobilizarea tineretului în campa
nia de pregătire a utilajului, de 
recoltat și treieriș.

C. BUCUR

Atențiune I 
Azi la televiziune

Postul de televiziune București 
va transmite sîmbătă seara, la 
ora 19,30, filmul convorbirii lui 
N. S. Hrușciov, prim secretar al 
C.C. al P.C.U.S., cu reprezentan
ții societății americane de radio- 
televiziune „Columbia Broad
casting System".

Filmul a fost realizat în timpul 
acestei convorbiri de către ope
ratorii Studioului central de fil
me documentare din Moscova,

valorosul ansamblu din Leșu?

Prin lanul ne- 
sfîrșit, de culoa
rea soarelui, se- 
cerătoarea taie 
brazde largi. Miriștea rămîne în
urmă ca o perie uriașă. Apoi 
vin fetele și iau în brațe snopii 
mari pe care îi clădesc în 
clăi. Snopii sînt mari și sînt 
grei. Asta e bine. Recolta de 
orz obținută de G.A.S. Afumați, 
în raionul Brănești este de peste 
2.600 kg. la hectar.

în fotografie s tractoristul 
Ilie Gheorghe și tînăra Victoria 
Drugă în plină campanie de re
coltare.

Foto: N. SCARLET

Se află undeva, în țara Nă- 
săudului, la poalele muntelui He- 
niu un sat de pădurari cu numele 
Leșu. Casele sale din piatră și 
lemn se resfiră cale de aproape 
25 kilometri de-a lungul văii Les- 
ciorului, un pîrîu limpede ca văz
duhul și repezit ca și apele Bis
triței. Călătorul care pătrunde în 
aceste locuri înconjurate de codri 
și stînci, tresare mai întîi sur
prins, dar mai apoi totul i se pare 
cunoscut, pentru că totul i se în
fățișează ca și frumosul plămădit 
de el, în mintea lui, atunci cînd 
și-a închipuit frumosul. Și nu se 
poate să nu se așeze o clipă pe 
piatră și să nu cuprindă cu privi
rea plaiurile pe care se mișcă tur
me de oi și de unde coboară jos, 
în vale, rîsetele zglobii ale fetelor 
și cîntecul de trișcă ce-vu inspi
rat cîndva lirica lui Coșbuc. Iar 
de sus, din hăurile codrilor, de la 
Ierboasa, se aud strigate semna
lele de muncă ale țapinarilor, su
nete nearticulate, aăă, uăă, iăă, 
dînd naștere cu întregul freamăt 
ce-l stăpînesc, unui cîntec con
tinuu de o rară frumusețe.

Intr-adevăr aici, în acest colț de 
țară, totul cîntă: și plaiurile și 
pădurile și apa și oamenii. Dar 
mai ales oamenii. Nu este om în 
Leșu, măcar un singur om, notați, 
unul singur măcar, care să nu știe 
să cînte, care să nu cînte, care

M nu .imiă nevoia să cînte. Fiind- profesor fi compositor din Cluj, 
că lotul in această împărăție a Sigismund Todufă și Dariu Pop. 
firii simple fi mărefe le îmbie lu Au pătruns in adincul pădurilor, rintpe mmm mr.î mni Hroco ni/.î n,, ___ J _  t . “. >cuitec și nimic nu-i mai firesc aici 
decît cîntecul. Am întîlnit femei 
trecute de mult peste 50 de ani 
nevedind pinză și cîntind; am în
tîlnit- bătrîni albi de vreme învio- 
rînd pădurile cu cîntecul de triș- < 
că, ba uneori și cu glasul lor tre
murat. M,aria Preciip, lelea Maria, 
știe peste 400 cîntece vechi și noi 
și pe toate . ți le-ar cîpta, fără să 
ezite, cu glasul ei dulce și undui
tor,, de. n-ar cere atîta timp! Ar
man Anton, țapinar la l.F.E.T.-ul 
Ierboasei a compus ;d însuși un' 
cîntec pentru trișcă, închinat Ar
matei Populare.

Tradiția cîntecului în Leșu e 
depărtată în ani; Leșu e un sat 
vechi început cu așezările a șapte 
familii de ciobani veniți în valea 
Heniului tocmai din Galiția, pe la 
1500 și ceva.

în cele patru sute de cîntece care 
alcătuiesc repertoriul Măriei Pre- 
cup și în toate cîntecele Ieșenilor 
se păstrează nescrisă, dar vie, în
treaga istorie a satului și a împre
jurimilor sale, ca o comoară de 
mare preț.

Și iată că într-o primăvară, prin 
anul 1952, la poalele Heniului. 
printre stîncile Boscadăului, au 
sosit trei călători, căutători de a- 
semenea comori: Tudor Jarda,

Atentat la sânâtatea publica
în secolul lui TU 104, persona

lul de Pitești seamănă cu o mîrțoa- 
gă rablagită ce abia își trage sufle
tul pe drum drept. Nu absentează 
la nici o haltă și mereu își rezervă 
minute de odihnă. Cînd se urnește 
pe șinele de fier ai impresia că-și 
ia startul într-o întrecere de trici
clete la 1 iunie. Așa-i trenul cu pri
cina și cine vrea să-1 ocolească n-are 
decît să suie în accelerat sau ra
pid. Simplu. Dar nu pentru aceasta 
am pus mîna pe condei...

Orice manual îți demonstrează că 
trenul servește la transportul per
soanelor și mărfurilor. Mai sînt și 
vagoane-restaurant. Te așezi la ma
să, mănînci, bei — pe scurt, restau
rant obișnuit, dar... pe roți.

Pentru unii, însă, trenul nu-i 
numai un mijloc de transport ci și 
o posibilitate de a face comerț. In 
loc să-ți deschizi o dugheană sau 
să-ți instalezi o tarabă într-un iar
maroc, te sui în tren și faci co
merț. Cu ce ? Neînchipuit de sim
plu : o doză de inventivitate și în
drăzneală și o oarecare cantitate de 
apă vopsită. Amestecate dau... — 
Limonada receee! ...

Căldura e necruțătoare. Parcă au 
venit tropicele în vizită la noi și 
nu vor să-și mai facă bagajele. Me
teorologii vorbesc de recorduri în 
materie de temperatură. Iar în tren 
simți că te sufoci. Vagonul de clasa 
a Il-a, fără compartimente, pare o 
baie de aburi. Cînd, deodată, pu-

Organele sanitare ți ale C. F. R, 
>â curme comerțul clandestin 

practicat în unele trenuri I

țin după plecarea din Pitești, se 
aude un glas :

— Limonada rece...
O clipă te simți în postura îne

catului ce primește în ultima cli
pă un colac de salvare. Privești 
la „salvator" :» un băiat tînăr, îm
brăcat neglijent. Sub braț are un 
butoiaș din care cu ajutorul unei 
sticle extrage un lichid gălbui. Din- 
tr-un buzunar scoate un pahar, îl 
șterge cu degetele nu tocmai curate 
și îl umple cu lichidul gălbui. Și 
paharul se golește și se umple me
reu. Trece pe la zeci de guri fără 
să fie spălat. Oamenii sînt însetați 
și uită de igienă...

O haltă, două-trei stații și apare 
un alt tînăr. Tot cu un lichid du
bios într-un butoiaș și tot cu un pa
har ce face ocolul vagonului. Trec 
stațiile, se înmulțesc vînzătorii de 
limonada. Se suie în tren și merg 
cîțiva kilometri pînă „desfac" mar
fa. Apoi coboară și... activitatea re
începe. Cineva îmi atrage atenția :

este apă chioară vopsită. Dar cu ce 
a fost vopsită și în ce condiții ?

între doi vînzători de limonada 
apare în vagon o femeie cu o gă
leată, acoperită cu un prosop mur
dar. Vinde... înghețată. Mai tîrziu 
otînără trece prin fața călătorilor 
purtînd un coș cu acadele dubioase. 
Din cînd în cînd își trece mîna prin 
păr, se scarpină, apoi apucă o aca
dea și încearcă să îmbie pasagerii, 
mai ales copiii. Și cîțiva cumpără...

Aici pun punct relatării. Se cu
vine să subliniem gravitatea fapte
lor. Avem de a face cu un atentat 
la sănătatea publicului, un atentat 
pe care nici organele sanitare și 
nici cele ale C.F.R. nu fac nimic 
pentru a-1 prcîntîmpina. Produsele 
ce fac obiectul acestui comerț clan
destin sînt în afara oricărui control 
sanitar. Pentru acești vînzători exi
stă doar mobilul cîștigului și atîta 
tot. Se petrece o încălcare a celor 
mai elementare norme de igienă. 
Un pahar care nespălat trece pe Ia 
gurile a zeci și sute de oameni este 
un focar de infecție evident. Ca să 
nu mai vorbim de înghețata din gă-

leată sau de dulciurile oferite 
copiilor.

Ce fac organele sanitare compe
tente ? Ce așteaptă ele ? Oare sfera 
lor de activitate exclude căile fe
rate ?

Ce fac organele C.F.R. ? De ce 
nu curmă acest comerț ilegal ? 
N-am văzut pe vreunul din însoți
torii trenului personal nr. 1012, în 
ziua de 28 iunie, pe distanța Pi- 
tești-București, să-i fi deranjat pe 
vînzătorii de limonadă, înghețată 
etc. De ce această miopie ? PoateDe ce această miopie ? Poate

că, într-adevăr, aceștia au bilete în 
regulă, dar vagoanele C.F.R. nu 
sînt o tarabă.

Cerem organelor C.F.R. și orga
nelor sanitare să ia cît mai redepe 
măsurile corespunzătoare împotriva 
acestui soi de comerț.

și-au îneîntat auzul cu freamătul 
naturii și al sunetului de trișcă și 
au tresărit la glasul suav al fete
lor ce-și spălau albiturile în vadul 
Leșciorului. Și cu dorul neîmpli- 

i nit au coborît in sat de unde s-au 
întors apoi acasă, la Cluj, cu tol
bele pline de nestemate. Duceau 
cu ei cîntece vechi și noi pline 
de sevă și frumos. Comoara fuse
se descoperită dar nu și răpită: 
căci în anul următor, în aceleași 
zile de primăvară, compozitorul 
Jarda venea iarăși în Leșu adu- 
cînd înapoi țapinarilor cîntecele. 
lor, aceleași cîntece, scrise acum 
pe note și armonizate pentru pa
tru voci m clasa de armonie a 
Conservatorului „Gheorghe Dima".

Cu acest moment a început is
toria corului căminului cultural 
din Leșu-Năsăud, cor distins de 
două ori cu premiul I pe țară și 
laureat al celui de-al IV-lea con
curs al echipelor artistice de a- 
matori. Cu acest moment a în
ceput istoria uneia dintre cele 
mai valoroase opere ale compozi- 

Jarda, istorie plină da 
căutări, de zbucium, de muncă a- 
siduă, dar niciodată de desnădej- 
de.

Am amintit undeva, la început, 
că satul Leșu se întinde pe o dis
tanță de aproape 25 kilometri. 
Unele case se duc și mai depar'e 
atirnind pe culmile dealurilor în
tre molizi, sub Ierboasa și Dumi
tra. In case trăiesc oameni și co
rul se face cu oameni. Se găsesc. 
în satele noastre destui directori 
de cămine culturale care își expli
că inactivitatea argumentînd : ,.La 
noi nu-i ca m oraș, în fabrică. 
Oamenii sînd răspîndiți, muncesc 
pe. cîmp, nu-i poți aduna la că
min . Un alt sat în care oamenii 
să fie mai răspîndiți ca în Leșu 
nu cred că există în toată țara. 
Și din tuspatru zările acestui sat 
de munte s-au aflat oameni venind 
ta cămin în fiecare sîmbătă. Ion 
Coltuț venea la repetiții de la o 
depărtare de 32 kilometri. Si
gur ca nimănui nu-i trece 
prin gînd să creadă că la a- 
cest rezultat s-a ajuns bătînd din 
palme, fără greutăți, fără zbu
cium. Ba, încă ce zbucium! Tudor 
Jarda însă n-a pornit la făurirea 
corului^ pînă nu s-a asigurat mai 
întîi că va fi ajutat de conduce
rea căminului cultural, de mem
brii de partid, de utemiști. Un sin- 
gur exemplu : utemistul Alexa 
Sava s-a. angajat să aducă la cor 
20 de tineri fi nu am fă,ai pînă 
nu i-a adus, fi încă fi pe de-asu- 
pra vreo trei.

Aceasta a fost ca sa zicem așa 
munca de organizare. Apoi a în
ceput munca artistică, munca de 
transformare a cîntecului răzleț și 
primitiv in cîntec de spectacol.

In corul lor, țapinarii din Leșu 
au valorificat cele mai reprezen.

V. BARAN

E. O.



I n t î I n i r e
.x.

DOINA SĂLĂJANsecretarului

Med a I ion

Mina
Sfîrșind masa, secretarul se ri

dica, își aprinse o țigară, trase 
cîteva fumuri, o strivi în scrumie
ră, apoi își scoase haina și se.în
tinse pe canapeaua din sufrage
rie, cu mîinile sub cap, cu ochii 
închiși, încercînd senzația aceia 
de dureroasă destindere pe care 
o ai după un drum lung, făcut 
pe o banchetă de clasa a doua. 
Stînd astfel, simți întîi vag, a- 
poi foarte limpede că-1 dor ușor 
genunchii și se văzu ridicindu-se 
de pe scaunul cu spătar drept, ca 
de strană, făcînd un pas spre o- 
mul care-i întindea mîna, strîn- 
gîndu-i-o și așezîndu-se la Ioc. 
Odată... de două ori... de patru 
ori... de treizeci de ori. “ 
sfert în sfert 
dică-te, strînge 
ză-te... Și iar ridică-te, 
strînge mîna, și iar 
Așează-te, ridică-te, 
mîna...

Sub pleoapele închise i se pe
rindau în fulgerări scurte figuri 
omenești: obrazul îngust al u- 
nei femei, cu ochi iniei, negri și 
nasul drept, toata numai inteli
gență și bun simț, un bărbat 
înalt cu părul tuns scurt și fălci 
puternice, bănuitor și închis in 
sine, un tinăr cu ochelari, puțin 
îngrijorat, o femeie grasuță, cu
minte cu o bărbie moaie și albă 
și buze frumoase, o alta, foarte 
zîmbitoare, cu ochi mari, căprui 
care-1 priveau galeș... puțin cam 
supărător... un alt bărbat, roz la 
față, care vorbea molcom și cu 
îr ’orituri în frază, dar cu inte
resante implicații filozofice...

Și în auz :
— ...Tatăl dumitale are cabi

net ?
— Da, dar eu nu trăiesc în me

diul lui...
— ...în 1942? Am arătat. In 

1942 am fost arestat... Da, am 
scris și m-au prins... Nu, n-am a- 
vut nici o legătură... am scris eu 
așa...

— N-am mai putut urma anul 
II la universitatea serală... Eu ?... 
da... am suferit de plămîni. Dar 
sînt gata să urmez dacă cre
deți...

— Da, gospodină, casnică.
— Tuturor ne place să se vor

bească despre noi...
— Nu, n-am făcut parte din 

nici o organizație politică.
...obrazul pudrat al unui actor 

cu păr argintiu, sprîncene virile, 
mîini îngrijite.

— V-am văzut în „Hamlet**.
— Mulțumesc.
— Preferați piesele englezești 

după cît se pare.
— Am studiat în Anglia... Re

iese dealtfel și din autobiografie... 
Am trăit în East End, cunosc 
bine muncitorii englezi...

...Ridică-te, strînge mîna, asea- 
ză-te... Așează-te, ridică-te, strîn
ge mîna...

De doi ani strînge zilnic zeci 
de mîini. Mîini mari și^ mîini 
mici, mîini late și mîini înguste, 
mîini de bărbați și mîini de fe
mei, mîini calde și mîini reci, 
mîini 1 ......................... .
g»te, 
mîini 
mîini 
mîini 
mîini 
brune.

Din 
de oră, ri- 
mîna, așea- 

și iar 
așează-te... 

strînge

transpirate și mîini fără de- 
mîini ca niște pernițe și 
osoase, mîini 
timide, mîini 
netede, mîini 
urîte, mîini

Ș»
Și
Ș‘

energice 
păroase 

frumoase 
albe și mîini

în orele cînd 
totul foarte 

__r_ . ......j“ lui s‘a fă
cut simțită în tot teritoriul raio
nului, confirmări de candidați 
sau membri definitivi, înmînârilor 
de carnete, zeci, sute, mii de 
stringed de mîini.

De cîte ori strînge mîinile în 
astfel de împrejurări are trac, se 
teme ca noul candidat sa nu sim
tă cumva răceală, uscăciune, în 
acest gest, atît de banal, pe care 
l-ar vrea transfigurat, în care ar 
vrea să pună tot ceea ce crede 
că omul trebuie să simtă cînd se 
pecetluiește solemn primirea lui.

Se teme să nu apară în ochii 
celor care așteaptă această pecet
luire, ca un profesionist al strîn- 
gerii mîinilor. Ce ușor poate să 
devină un gest mecanic, o formă 
goală, solemnă doar în aparență, 
dar sufletește să fi obosit de re
petarea la nesfîrșit al unuia și a- 
celuiași gest. Ridică-te, strînge 
mina, așează-te... Așează-te, ridi
că-te, strînge mîna...

Ceremonialul e scurt. Rostești 
formula de confirmare și strîngi 
mîna. Inmînczi carnetul și strîngi 
mina. Esențialul este

Zilnic, la amiază, î 
soarele luminează 
clar, după ce „mîna1

strîngere de mînă. Ce rămîne în 
mintea și sufletul omului, amin
tire a acestui moment solemn din 
viața lui ? Chipul tău, ochii tăi, 
strîngerea ta de mînă. Dar tu nu 
ești tu. Tu ești o întruchipare. Ii 
strîngi mîna ca pe stradă ? Ca 
un funcționar uscat, un acrit ofi
țer al stării civile în atribuțiile 
căruia intră și o indiferentă strîn
gere de mînă ? Numai presupu
nerea că vreunul dintre oamenii 
cărora le-a strîns mina în astfel 
de momente ar putea să se des
partă de el cu senzația indiferen
ței, îl face să se întrebe alarmat 
dacă nu s-a sleit sufletește.

Așa piere ce e bun în line : în 
umbra obișnuinței. Zilele încep să 
semene una cu alta. Același soare, 
același colț de stradă, aceeași pla- 
pomă roșie scoasa la aerisit într-o 
fereastră, pînă cînd nu le mai iei 
în seamă. Și nu mai e nici soare, 
nici colțul'de stradă, nici plapoma 
roșie. Nu mai e nimic. Viața se 
așează încet, ca nisipul pe fundul 
apei, întîmplările de fiecare clipă 
— altădată : viață și moarte — 
nu mai trezesc decît emoții pali
de, care ard repede ca flacăra unui 
chibrit. Din chibrit rămîne un 
firicel alb de scrum, din emoții 
nimic. Altul ! Alta 1 Alt dosar I 
Altă hîrtie la semnat 1 Altă ședin
ță — aceleași concluzii 1 Iar lu
nea, miercurea și vinerea, marțea, 
joia și sîmbăta, ridică-te, strînge 
mîna, așează-te... Așează-te, ridi
că-te, strînge mîna... încetul cu 
încetul, oamenii dispar și rămîn 
numai mîinile lor întinse pe care 
nici nu le vezi, de a căror deosebi
re nici nu-ți dai seama, dacă sînt 
calde sau reci, timide sau îndrăz
nețe — niște obiecte neînsuflețite, 
pe care le strîngi ca prin somn, 
fără să te gîndești la nimic. în
cepi să privești lumea ca și cum 
tot ceea ce era de schimbat în ea 
ar fi luat sfirșit. Te îngrași, nu 
știi cînd. încep să-ți placă lucru
rile mărunte : să fii văzut cobo- 
rînd din automobil. Să fii salutat 
cu un respect slugarnic.

O zi și încă o zi, toate 
toate cuminți. Ca o rufă 
multă vreme pe frînghie, 
sufletul se zbîrcește, 
gheață se adună în cutele lui. De 
asta se teme cel mai mult. Mis
tuit de ea, de teama înghețului, 
se întreabă ce ține viu sufletul ? 
Și cu timpul înțelege, că trebuie 
să trăiască măcar cîteva clipe, 
sincer, viața fiecărui om cu care 
vine în atingere. Așa ajunge să 
ia în mînă fiecare dosar cu sen
timentul că e ceva viu. Cuvintele 
sînt singe, plasmă, oase, mușchi, 
creier, inimă. Oameni aevea ca
pătă viață, deși nu i-a văzut vreo
dată. Ii vede trăind, suferind, 
greșind, îi înțelege, îi iartă sau 
îi condamnă, îi admira sau su
feră cu ei, e rînd pe rînd încre
zător și dezamăgit, 
disprețuitor. Cînd îi 
nu-i mai sînt străini, 
moția lor, încordarea 
teaptă întrebările. E 
pentru care nu sc pot 
cind. Sau viața lor 
cerințelor umanității, sau nu. 
Membrii comisiei stud ază aceas
tă viață ca pe o sculptură, pri
vind-o pe toate părțile, căutîndu-i 
frumusețile. Cu cit e mai desă- 
vîrșită, cu atît mai simplu de
curge totul.

Dar cîți nu sînt lipsiți de a- 
ceasta desăvîrșire ? Cîți nu des
coperă într-o zi că au trăit mes
chin, plictisitor, că au făcut pros- 
tii și că s-au irosit degeaba ? Cîți 
nu doresc să se lepede de ceea 
ce au fost, de egoismul lor rece 
de înrăirea care le-a mutilat su
fletele ? Cu aceștia lucrurile nu 
merg ușor. Ii vezi îngrijorați, tre
sărind parcă la fiecare întrebare 
asupra trecutului lor, deși trecu
tul acesta e al unor oameni o- 
bîșnuiți ai lumii vechi, striviți de 
viață, sau, în cel mai bun caz, 
intimidați de ea și puși la lînce- 
zire în micile lor ogrăzi.

Și astfel pătrund în sufletul lui 
mii de suflete. E 
substanță umană, 
răzită.

Nu știe dacă 
țipească sau nu 
nuinței, dar a venii înti-o zi un 
om care l-a făcut să se gindeas- 
că la toate acestea ca și cum l-ar 
fi scuturat de umeri: „Trezește- 
te ! In fața ta este un om*'.

Era un muncitor de la fabrica

la fel, 
uitată 
iarna, 

zăpadă și

subjugat și 
are în față 
înțelege e* 

cu care aș- 
un examen 
pregăti, to- 
coiespunde

Versuri MAR K
de oxigen. N-avea mîini. Amîn- 
două palmele îi fuseseră reteza
te din încheieturi. In locul lor, 
din mînecile hainei, atîrnau iner
te două proteze înmânușate. A- 
tunci s-a gîndit pentru întîia 
oară la semnificația strîngerii lui 
de mîna. Cum va simți cel care-i 
stătea în față, cu mîinile sale ar
tificiale pe masă, în odihnă, ce 
pune el în acest gest r

Și o clipă avu senzația acelei 
mîini neînsuflețite în palma lui 
caldă, răceala unei mănuși ca 
toate mănușile, trasă pe o mînă 
ae lemn, cu degetele îndoite. Pri
vea pe furiș protezele, spunîn- 
du-și: „Ii voi cuprinde umerii 
Așa voi face. Ii voi cuprinde
umerii și el va simți că e încon
jurat* de omenie, că avem încre
dere în el, că sute de mii de oa
meni X ‘ \
t-nd venirea în rr-.jlo ul lor ? 
unui nou luptător’*.

Cînd sosi clipa se apropie ne 
ei, destul de tulburat și i cuprin
se umerii, strîngîndu-i puternic 
de cîteva ori, în tăcere. Atunci se 
petrecu ceva neașteptat. Omul 
șopti înăbușit, întinzînd spre el 
mîinile lui înmănușate:

— Dar eu muncesc cu mîinile 
astea I

Lovit în inimă, nu lăsă să se 
vadă că în toată făptura lui» se 
răspîndea prelung și sonor acel 
ceva pe care-1 căuta pe care-1 
dorea, ca și cum sub lovitură, 
inima s-ar fi prefăcut într-un 
gong. Și cînd strînse mîna aceea 
neînsuflețită, știu, simți cum căl
dura lui trece prin lemn spre su
fletul omului.

Să te lași lovit în inimă de fie
care om. Atunci fiecare strîngere 
de mînă este unică, are căldura 
și freamătul ei propriu, irepetibil, 
aparține acelui om și el simte 
asta. Fiecare te lovește în alt fel. 
Și altfel răsună și inima ta. Altfel 
pentru Hamlet și altfel pentru 
fiica medicului. Dar totul e să 
primești lovitura...

Of! Ce inimă trebuie 
secretarul.

Cu acest gînd, adormi.
In camera alăturată o 

copil șoptea :
— Astîmpără-te odată, 

Doarme tata.

îi înconjura umerii, salu-

voce de

Andrei.

Peste noapte s-au umplut pomii de florf
Și peste o singură noapte au devenit foșnitori. 
Plini de frunze, de păsări și soare — 
Cîntînd coruri de sărbătoare.

O. bucuria ce poate să facă! 
împodobește o grădină săracă. 
Rupe zăgazuri și-mprăștie-n fire 
Beteala surîsului, de aur, subțire.

Am deschis mîna : intră și pune 
Și-n ea un sîmbure alb de minune. 
Binecuvîntează-mi grădina și sufla ușoara 
Ploaie de cer, peste ce va fi să răsară»

O seară
Nu dormea Iacul. Erau foșnete-n ape, 
Arborii insulei coborau către vis. 
Barca legată... lacrimi pe pleoape 
Și sufletul alb ca un lotus deschis.

Fața în sus către cer, către stele — 
Părul din pieptănul alb s-a desprins, 
In palmele tale șerpuind cu inele. 
Din lună pe frunțile noastre a nins.

Și-apoi ochii tăi mai dulci, mai aproape. 
In brațele tale coboram către via.
Știu, erau foșnete-n cer și-n ape 
Și sufletul alb era lotus deschis.

Perfecțiune simplă
Nu știu cit am să mai trăiesc, se poate 
Să se-mplinească iute înfricoșatul semn 
Care adesea ține în nopți să mi se-arate 
Făcîndu-mă să bat naivă-n lemn.

Acesta poate însă să fie-nchipuire 
Avînd în față încă ani destui. 
Dar cercetez cu teamă și uimire: 
In fructe încă sîmburele nu-i.

Ciudat! Natura de la sîmburi suie 
îmbracă miezul cu un strai frumos. 
La urmă pune puful pe gutuie
Și-i gata fructul să se plimbe-n jos.

Eu le-am făcut de-a-ndoaselea pe toate 
Și trebuie să reclădesc din nou, 
Descoperind acuma pînă și-n nestemate 
Perfecțiunea simplă — a unui ou.
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WEISS HELFRIED (Orașul Stalin): 1907. Trag tunurile 
(gravură în lemn),

începuse să a- 
la umbra obiș-

o transfuzie de 
nu multora hă-

această

VICTOR SILVESTER (Petroșani): Miner (litografie).Mi So Tien, muncitor evidențiat.SZABO BELA (Cluj) ;

EXPOZIȚIA

ANUALA

TWA TN
loarea lui neprețuită, a 
să-l scoată la iveală, cu 
luare aminte. A plătit din cind in 
cind, un anumit tribut — destul 
de penibil uneori — gusturilor 
sau mai bine zis lipsei de gust a 
fabricanților de opinie publică din 
propria sa țară. S-a complăcut, o 
vreme, în rolul de măscărici, de 
umorist inofensiv, pe care i-l re- 
rezervau publicațiile americane. E 
semnificativ, bunăoară, faptul că 
scriitorul a devenit celebru in 
Statele Unite printr-o schiță lip
sită de semnificație, intitulată 
„Broasca săltăreață din? ținutul 
Calaveras". America, proaspăt 
ieșită din războiul civil care con
sacrase definitiv victoria capita
lismului asupra feudalismului 
pe teritoriul ei vast, simțea nevo- ' 
ia să rîdă — și acest bădăran de 
pe Mississippi se pricepea grozav 
la măscării și la glume. Dar bă
dăranul era posesorul unei con
științe curate și era democrat 
pînă-n măduva oaselor, nu nu
mai pînă-n vîrful limbii, ca mulți 
dintre compatrioții săi. — astfel 
îneît în curînd și-a dat seama că 
America născută din războiul ci
vil nu era nici pe departe para
disul căruia-i făceau atîta recla
mă (jemagogii din Congresul de 
la Washington și conțopiștii lor. 
Și atunci, umoristul a început sa 
rîdă mînzește. Martorul, care vă
zuse atîtea în viață, a început să 
spună lucrurilor pe nume. Și ni
meni nu l-a mai putut opri să-și 
facă datoria de scriitor și de om. 
Deși căsătorit cu o fată de familie 
aleasă (una din cele mai aristo
cratice și mai bogate familii din 
distinsul orășel Elmira) și deși 
adoptat pentru meritele sale lite
rare de pretențioasa „lume bună" 
de pe coasta răsăriteană a țării 
care culegea cu mănuși roadele 
muncii milioanelor de fermieri și 
proletari americani, Mark Twain 
a rămas credincios idealurilor 
sale democratice și n-a devenit un 
rapsod al capitalismului american. 
Lepădînd treptat vechi și adine 
înrădăcinate prejudecăți și iluzii, 
scriitorul a evoluat de la hazul 

malurile fluviului, în acele zile, inofensiv al primelor schițe spre 
cînd navigația n-avea încă un con- satira socială cuprinsă în, romanul 
curent puternic în căile ferate. „Un yankeu la curtea regelui Ar- 

„Pe vremea aceea — avea să thur" și în povestiri ca „Omul
scrie Samuel Clemens într-o carte care a corupt Haldeyburgul" sau
intitulată „Viața pe Mississippi" — „Legatul de 30.000 de dolari"
pilotul era singura ființă umană (Vezi volumele 11 și 111 de opere
neînvătușată și cu totul indepen- editate de E.S.P.L.A:)' Avthd pfi- ■
dentă... Din clipa în care vaporul lejul să călătorească deseori în
pornea pe fluviu, intra sub auto- Europa precum și în Asia și Afti'
ritatea exclusivă și necontestată ca, marele umorist american a fost

_ ........       de nimeni a pilotului. Acesta pu- în măsură să aprecieze întreaga
jise copilăria cu poveștile și cînte- tpa face tot ce-i plăcea cu „civilizație occidentală , atît la ea
cele ei de leagăn, Samuel Clemens rasul, punîndu-l în mișcare ori acasă cit și în colonii. Și a fost
a fost în bună măsură scutit de cîte ori și ori încotro voia, printre cei dinții scriitori ai apu-
mentalitatea mediului ambiant. în sau oprindu-l la mal cind soco- sulul care au condamnat colonia-
„Autobiografia" pe care avea s-o 
dicteze către sfîrșitul vieții 
atmosfera din Hannibal e zugrăvi
tă astfel :

„Trăiam într-o așezare 
gistă ; la desființarea sclaviei mai- 
eă-mea avea să lase în urmă

Samuel Langhorne Clemens — 
căci acesta era numele adevărat 
al lui Mark Twain — și-a petre
cut copilăria în statul Florida unde 
s-a născut la 30 noiembrie 1835, și 
$poi în tîrgușorul Hannibal, de 
pe Mississippi, unde tatăl său, 
judecător de meserie, avea să-și în
cerce norocul, după o serie de 
peregrinări nereușite prin alte 
locuri din țară. Norocul l-a oco
lit și acolo pe naivul și cinstitul 
judecător, care, molipsindu-se de 
boala curentă a americanilor — 
să-i spunem „dolarita" — nu era 
îndeajuns de pregătit pentru 
lupta cu viața plină de greutăți 
din „Vestul sălbatec“. Răpus în 
plină maturitate de o pneumonie, 
dar și de ’
înainte, judele 
în urma lui o 
și o moștenire 
teptărilor sale, 
tească de griji 
cumpărat de 
pentru cîteva sute de dolari (e- 
rau ieftine terenurile în America, 
și însuși guvernul Statelor Unite 
cumpăra din cînd în cînd de la 
alte guverne, teritorii întregi pe 
un preț de nimic) pămîntul aces
ta va fi mai degrabă o povară, de
cît o binefacere pentru ei.

Pînă în primăvara anului 1847, 
cînd a rămas orfan de tată, Sa
muel Clemens a apucat să învețe 
carte în școala din Hannibal — 
cîtă carte se putea învăța pe a- 
tunci, într-un tîrgușor bîntuit de 
superstiții și prejudecăți religioa
se, cu ajutorul cărora era menți
nută printre altele și instituția 
barbară a sclaviei. Hannibal-ul 
cunoștea această instituție într-o 
formă mai atenuată decît așeză
rile din sudul Statelor Unite, 
unde se practica sclavia cea mai 
neomenoasă. Statul Missouri, ca 
și alte cîteva state din regiunea 
cunoscută sub denumirea de 
„Vestul Mijlociu" furniza planta
torilor din miazăzi robi negri 
servind cu alte cuvinte drept in
termediar în rușinosul comerț cu 
sclavi, care-și pusese pecetea a- 
supra tinerei civilizații americane.

Feciorul judelui Clemens a co
pilărit într-o atmosferă otrăvită 
de sclavagism și a avut deseori 
prilejul să asiste la spectacolul 
degradant al licitației de sclavi 
— vînzarea și cumpărarea negrilor 
fiind un fapt obișnuit pe vremea 
aceea. Dar, întrucît părinții lui, 
fără să fie adversari ai sclaviei, se 
purtau omenește cu sclavii negri, 
și întrucît el însuși fusese crescut 
de o negresă inimoasă, care-i vră-

boala amintită mai 
Clemens a lăsat 
familie numeroasă 
care, contrar aș- 
n-avea să-i seu- 
copiii : pămîntul 

el în Tennessee

ei erau obișnuite 
o apro-

chiar ; urechile 
s-audă texte biblice care 
bau, iar pastorul nu cita niciodată 
textele cane o dezaprobau ; expe
riența ei de viață îi arăta că toți 
oamenii înțelepți, buni și cucernici 
erau unanimi în convingerea că 
sclavia e un lucru drept, sacrosanct, 
o instituție îndrăgită de dumne
zeire și în același timp o stare 
pentru care sclavul însuși trebuie 
să fie zi și noapte plin de recu
noștință... Și de fapt, sclavii înpăr- 
tușeau această convingere și erau 
mulțumiți cu starea lor. Tot astfel

se petrec lucrurile și cu sclavii 
mult mai inteligenți ai monarhiei, 
cînd îi slăvesc și-i urmează pe stă- 
pinii lor — monarhul și aristocra
tul..".

★
La vîrsta de 18 ani, după ce a 

învățat meseria de tipograf lucrînd 
ca ucenic la două ziare locale 
(unul, al fratelui său mai mare, 
Orion) Samuel Clemens a simțit că 
se înăbușe în tîrgușorul copilăriei 
sale și a plecat, cum se spune, „în 
lume". Cîștigîndu-și existența ca 
lucrător tipograf în marile orașe 
americane din răsărit, s-a plictisit 
și de această lume, și s-a făcut 
pilot pe Mississippi — suprema 
ambiție a unui flăcău crescut pe 
malurile fluviului, î

CU

început 
trudă și

GRAFICA

„ a tea că așa e mai bine. Mișcările lismul în termeni de o vehemen- 
Sțde, pilotului erau cu totul libere — ță necruțătoare. Către 4 '* 

nu consulta pe nimeni, nu primea ■ i~‘" -1-
ordine de la nimeni și respingea 

sclava- ptnă și cele mai 
sfaturi... Era, așadar, o figură cu

_____ ____  _ _ ___  ____ totul originală — un rege lipsit mului american : 
șasezeci de ani de contact zilnic de sfetnici, un monarh absolut, pentru acapararea Cubei și 
cu această instituție. Dar, deși era 
atît de sensibilă și bună la inimă, 
cred că nu-și dădea seama că 
sclavia e o mîrșăvie grotescă 
și cu neputință de j‘

Către sfîrșitul' 
vieții sale, ajuns pe cuhnile cele- 

ni și respingeți brității și gloriei, Mark Twain a 
i neînsemnate luat atitudine netă împotrivă pri

melor manifestări ale. imperialis- 
războiul dus 

Fili- 
populației 
la jaful 

puteri în 
apărarea 

alte ptiin- 
lll de o-

_ ______ , monarh _____, . 
însă absolut în faptă, nu în vor- pinelor. exterminarea 
bă"...__________________________ filipineze, participarea

Pe lingă acest, mai mult sau colonialist al marilor
___   mai puțin întemeiat, sentiment al China etc. (Vezi „In 

justificat. Nu libertății depline, dobîndit prin- generalului Funston" și 
- - - - ’__ - -ț anevo- flete, publicate în voi.

— viața de pilot i-a mai dat pere, E.S.P.L.A.).
Norii grei și negri, prevestitori

ascultase nici o predică îndreptată tr‘° muncă răbdătoare și 
împotriva ei, dar ascultase în ioasă — viața de pilot i-a 
schimb o mie de predici în care l 
sclavia era apărată și blagoslovită me pseudonimul care avea 

facă celebru. „Mark Twain"

Nudismul celor sterili
S-a dus — în luipea litere

lor — vremea ironiei cu ghi
limele și a emoției cu trei 
puncte. S-a dus, și ce păcat... 
N-aveați impresia că viața era 
mai simplă și mai frumoasă pe 
vremea ironiei cu ghilimele și-a 
emoției cu trei puncte ?

Ce ușor se preschimba come
dia în tragedie. Ce ușor căpă
ta cuvîntul viață. Așezai dea
supra cuvîntului două perechi 
de ghilimele și cuvîntul căpăta 
deodată, ca la un semn magic, 
sens, artă, rațiune, tendință. 
Ghilimeaua era binefăcătoarea 
umoriștilor 
Maria era 
rinărilor.

încadrai
tul deștept și cititorul 
rîdea în hohote, se bucura de 
viață din toată inima. Cu spriji. 
nul ghilimelelor și cele mai gre
oaie minți pricepeau ironia. 
Și apoi, cele trei puncte care 
simbolizau melancolia nesfîr- 
șită, echivocă și imperceptibilă. 
„Și fata privea undeva depar
te..." Cititorul avizat își închi
puia grozăvia și plîngea pe fu
riș. Și cele trei puncte descătu
șau fantezia: cititorul putea 
să-și închipuie orice-i trecea 
prin cap.

Dar totul e trecător în 
ca și în viață.

S-au dus ghilimelele și 
trei puncte.

Lumea nu mai rîde în 
ghilimelelor.

Cele trei puncte nu 
storc lacrimi de înduioșare.

Firea omenească e ciudată; 
nu poate trăi fără să plîngă și 
fără să rîdă.

Din această nevoie funda
mentală s-a născut arta cu ipo
teze.

Cei sterili sînt întotdeauna 
plini de fantezie...

Creatorul își dă cu presupu
sul. Dacă aș fi rege ? Ce m-aș 
face dacă m-aș vedea în pielea 
unui odios monarh? Admitea 
ipoteza ca să poată scrie. Res
pingea ipoteza ca să aibă con
flict. E agasant să fii rege. Să
raca ipoteză era bună la toate. 
Și arta se năștea spontan: „mai

tot așa cum sfînta 
binefăcătoarea ma-

în ghilimele cuvîn- 
avizat

artă,

cele

fața

mai

bine cioban decît suveran**.
Dacă aș fi lord...
Dacă aș fi popă...
Dacă aș fi arbore...
Pînă la urmă nu era nici 

lord, nici popă, nici oîmpie, 
dar era prea tîrziu: opera de 
artă se făurise deja.

S-au epuizat și ipotezele cît 
sînt ele de multe și de felu
rite.

— Ce ne facem domnilor ? 
Fără ghilimele, fără trei puncte, 
fără ipoteze ?

Au tăcut toți. S-au înroșit și 
s-au cutremurat. La toți le ve
nise în cap aceeași soluție.

— In pielea goală... Să în
cercăm și-n pielea goală. Poate 
așa găsim mai ușor drumul 
spre inima omului...

De atunci, respectivul crea
tor umblă în pielea goală. Pe 
Caiea Victoriei, la Capșa, în 
presa literară, la Casa Scriito
rilor, în ședință. Se chinuie să 
obțină unitatea indestructibilă 
dintre gușă și căpușă. Totdeau
na e sincer, n-ascunde nimic. 
Fiindcă n-are ce spune, spune 
tot. Totdeauna spune deschis ce 
are de spus. Ți-o trîntește în 
față, verde, de la obraz. Mizea
ză pe dezgolirea sufletului și a 
trupului. Strangulat de inspira
ția care nu vine, de viața pe care 
sărăcuțul n-o pricepe, spune 
tot, și laptele pe care l-a supt de 
la maică-sa. De cîte ori e-n pană 
de inspirație face cîte o indis
creție și-o scoate la capăt. Orice 
nelegiuire ascunsă o face publi
că numai sub formă de sonet.

Și-a pus sufletul pe masă. 
Spune tot. Pe cine a iubit, pe 
cine n-a iubit. Cine e maică- 
sa, cine e taică-său, cum e ne- 
vastă-sa, cum se îmbracă, cum 
se dezbracă, ce simte cînd se 
spală pe dinți, ce gîndește cînd 
face duș.

Nu mai păstrează nici o 
taină

Pe toate le-a pus la bătaie. 
Cînd o să le vîndă pe toate, 

după ce toate meschinăriile vor 
deveni sonete, o să ajungă mu
ritor de foame.

TEODOR MAZILU

lui Samuel Clemens ceva și anu- .
să-l ai măcelului imperialist din 1914 

f__ _______  _____ ____ era l-au făcut pe marele scriitor să-și
una din expresiile marinărești fo- ridice glasul împotriva demenței 
losite pe fluviu, pentru a indica militariste scriind printre altele o 
adîncimea apei, în speță doi stin- admirabilă „Rugăciune 
jeni (de la forma arhaică a nume- că", plina de sarcasm și 
ralului ,,two"-doi-twain).

Mark Twain a fost miner 
„prospector" și dacă n-a 
comoara după care umbla, 
in schimb peste o comoară 
mai prețioasă, neconvertibilă în 
dolari. Căutătorul de aur a de- care a căzut făgăduința unei fur- 
venit ziarist și astfel în anul tun*- înnoitoare. Stingîndu-se - în 
1862 numele de Mark Twain a vă- primăvara anului 1910, a închis 
zut pentru prima oară lumina ti- ochii asupra unei lumi nedrepte, 
parului, într-o așezare minieră din zbuciumate și nefericite, și de 
Nevada.

Am stăruit atît de mult asupra 
primelor etape ale vieții scriito
rului, tocmai pentru că ele au 
fost hotărîtoare și pentru om și 
pentru artist. înainte 
consacra literaturii, ____  ____
« trăit intens, putem spune că a „învechit", li 
trăit șapte vieți, dacă nu și mai a9a ciim a răspuns 
multe. Cînd s-a apucat să scrie a 1° zvonurile despre 
avut de unde. Fără să-și dea sen- răspindite de presa 
ma, pe nesimțite, agonisise un te- H-o perioadă cînd 
zaur imens de cunoștințe, care afîa 1° Londra : 
n-ar fi încăput nici intr-o enciclo- -^Știrile privitoare la moartea 
pedie. Și cind și-a dat seama de mea sint cam exagerate...' 
existența acestui tezaur și de va- PETRE SOLOMON

războită- 
amără

ciune. Fără să adere la mișcarea 
și muncitorească și la ideologia ei,, 

găsit marele scriitor a simțit că ^singu- 
a dat ra speranță a omenirii ' vine 
mult dintr-acolo și a salutat din inimă- 

prima revoluție rusă din 1905, în

se

a-
ceea i-a închis fără părere de 
rău.

Acelora
săi care 
tul (uneori punîndu-i sub inter
dicție cărțile) încearcă să de non-

dintre compitrioții 
într-un fel sau al-'

de a , . ..
Mark Twain streze că Mark Twain e un nu'of 

se poate răspunde 
insw.i Tw in 

moarteu sa, 
americano ;n- 

se.riitorul >e.
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H GRĂMESCU
La izvoarele luminii
Un munte-ntreg și-un codru cu ramuri tremurinde 
Purtăm pe umeri parcă în bezna din tunel. 
Pikhamerele-n stîncă au început să cînte, 
Mușcînd în roca dură, cu colții de oțel.

Și rocile, trezite din tihna lor adîncă,
Au început să-și sune acordurile pline — 
Și-n fiecare piatră și-n fiecare stîncă

Vibrează parcă-un vifor prin cabluri si turbine.

Atunci, ca din adîncul pămintului venind, 
Cu uruit de fiare, un șir de vagonete, 
Ne-nghesui deodată cu spatele-n perete, 
Mînat în zbor de o fată prin negru labirint.

Pe urmă iar bătură pikhamerele, greu...
Un munte-ntreg și-un codru parcă purtăm în spate 
De dincolo de moarte și de eternitate, Cu - - • • .................. -noi, în hohot, rîde din stîncă Prometeu.

Aci-n tunel e negură și tină,
Și totul sună parcă-a sală goală,
Dar de pe-acum te văd, ca o beteala 
Peste Moldova, strălucind, lumină.

Izvorul tău aci-î în stîncă dură, 
Din care-adînc pikhamerele mușcă. 
Frămîntă-te ca fiara-nchisă-n cușcă, 
In cușca ta de lut și stînci, — lumină .



TINEREȚE -EDUCAȚIE RASPCINDERI

Mai multi tineri
să-și spună cuvîntul

Urmăresc de la început discu- tru ca să ne cunoaștem. Sînt și 
asemenea cazuri. Doi băieți sau 
două fete sînt buni prieteni dar 
iubesc aceeași fată sau același 
băiat, mai pot rămîne ei prieteni 
cu adevărat ? iată ce fel de în
trebări își pun tinerii. Acum însă 
au prilejul să le pună în ziar, și 
să afle răspuns din gura a zeci 
de tineri.,

0 altă problemă care după pă
rerea mea ește ocolită de toata 
lumea și de părinți și de școală 
și de organizația U.T.M. pe motiv 
Că este un lucru prea delicat, 
este educația sexuală. Este sau 
nu just să se discute în organi
zația U.T.M. această problemă ? 
După părerea mea nu numai că 
este just dar este chiar necesar, 
pentru a feri pe tineri de multe 
lucruri neplăcute. în organizația 
noastră tinerii trec de la copilă
rie la adolescență și apoi la ma
turitate. Unii dintre ei nu sînt 
inițiați în aceste probleme dc 
viață pentru că părinții nu-i

țla din ziarul nostru despre tine
rețe, educație și răspunderi. 
Cred că pînă acum au aparut ma
teriale interesante. Cred însă că 
în primul find tinerii ar trebui 
să-și spună aci cuvîntul, să arate 
diversele situații prin care trec, 
cum s-au rezolvat sau nu s-au re
zolvat acestea, ce răspunsuri au 
găsit la feluritele întrebări pe 
care le ridică viața în fața lor.

în rindurile care urmează am 
să încerc să enumăr cîteva din 
problemele care frămîntă și co
lectivul nostru șl sînt sigură că 
nu numai pe al nostru.

Am să încep cu locul tînărului 
în colectivul de muncă, relațiile 
sa'e cu acest colectiv.

Avem nenumărați tineri care 
sînt iubiți de maiștri și tehni
cieni, de colectivul unde lucrea
ză, nu numai pentru faptul că 
își îndeplinesc normele dar și 
pentru faptul că sînt ascultători, 
respectuoși, se ajută între ei. Dar 
sînt și mulți tineri care deși își 
îndeplinesc norma și sînt bine 
calificați, sînt obraznici, îngîni- 
fați, răspund urit, refuză să în
deplinească ceea ce li se indică, 
sau își lasă mașinile neîngrijite 
schimbului următor. S-ar putea 
discuta și despre părerea înapo
iată a unor vîrstnici care susțin 
că „așa sînt tinerii", că „n-au 
destulă minte" etc.

Și la noi avem destui 
printre ei și utemiști, care sînt 
fruntași în producție, își îndepli
nesc sarcinile primite din partea 
organizației U.T.M. După ce au 
ieșit însă din fabrică uită de toa
te acestea. Și îi vezi în tramvai 
pe scaun și lingă ei un bătrin 
sau o femeie cu copil în brațe, 
acasă nu-și ajută familia la u- 
nele treburi pe motiv că au lu
crat opt ore deși și ceilalți mem
bri ai familiei au lucrat la fel. 
Organizația noastră a discutat 
oare asemenea probleme ? De 
foarte multe ori nu, ba unii acti
viști le consideră chiar neserioa
se.

Dar despre prietenie, despre a- 
cest sentiment nobil care este ca
pabil să influențeze in bine mulți 
oameni, despre acest lucru cîte 
nu s-ar putea spune.
Sînt prietenii și „prietenii". Sînt 

prietenii care s-au născut și s-au 
cimentat în focul luptei pentru a- 
ceîași ideal, fie între 
și o fată, fie între doi 
același sex. De ce să nu 
asemenea lucruri foarte 
re care i-ar putea ajuta , 
In numele acestui sentiment fru
mos, mulți tineri au săvîrșit ac
țiuni duse pînă la sacrificii.

Dar se mai întîmplă și altfel. 
Spre exemplu la o intîlnire de 
dans un băiat a cunoscut o fată 
sau invers și se cred de acum 
buni prieteni. Mulți tineri, și fete 
și băieți, se întreabă : Cum să 
procedez : să mă căsătoresc la o 
săptămînă sau o lună după ce 
am cunoscut pe cineva, sau să 
fim prieteni un an, doi, trei, pen-

tineri,

un băiat 
tineri de 
discutăm 
folos itoâ- 
pe tineri.

viață pentru că părinții nu-i în
văță, programele școlare se o- 
presc exact la această prob iernă, 
organizația U.T.M. nu discută și 
așa îi lăsăm pe tineri să se 
descurce cum pot. De ce n-am 
invita în adunările cu tineretul 
un om competent care sa-i sfătu
iască de ce nu ește bine să în
cepi viața sexuală la o vîrstă prea 
mică, sau despre igiena personală 
și multe alte lucruri necesare. 
Pentru că la urma urmei aceasta 
este o problemă nu numai per
sonală dar și o problemă socială 
de care sîntem cu toții răspun
zători. Și poate n-ar fi rău ca 
și în școli de la o anumită vîrstă 
să se facă educație sexuală.

Există o părere nejustă și nu 
la puțini tineri și în mod deosebit 
la băieți (noi pentru că avem 
marea majoritate fete, ne-am lo
vit de această concepție) că în
registrarea căsătoriei la sfatul 
popular este o formalitate, că nu 
hîrtia contează în fericirea unei 
căsnicii. Și deși viețuiesc împre
ună, au reușit să se cunoască, 
ba au și copii, nu vor să se cu
nune. Cred că această problemă 
are două aspecte. în primul rînd 
ca cetățean, nu respectă o lege 
stabilită de statul nostru tocmai 
în scopul consolidării familiei, 
apoi unii gîndesc cam așa „Răs
punderea va fi mai mică șl la ne
voie va fi și mai ușor să ne des
părțim".

Unele organizații U.T.M. — 
(și se întîmplă și la noi destul 
de des) — își rezumă activitatea 
la acțiuni despre care se poate 
raporta cu ușurință: adunări ge
nerale, învățămînt politic, primiri 
de noi membri, cotizații etc. și 
uită spre exemplu să se ocupe de 
formarea caracterului tînărului, 
de personalitatea sa, deși* tînărul 
este la vîrstă cînd are nevoie de 
ajutor. De multe ori se uită că 
tînărul trebuie să devină nu nu
mai un bun muncitor în produc
ție, dar și un cetățean nou. Sînt 
puține organizații care țin legă
tura cu părinții, le scriu, iar asu
pra educației tînărului ei au o

slabă influență. Ar trebui să vizi
tăm familiile tinerilor pentru a 
vedea comportarea lor 
ori și pentru a vedea 
comportă părinții față 
pentru că in uneie cazuri ei se 
poartă aspru, îi ceartă, îi opresc 
de la unele acțiuni ale organiza
ției U.T.M. și mai ales pe fete.

în această direcție organizația 
noastră din fabrică a rezolvat 
multe lucruri cu ajutorul părinți
lor și nu sînt rare cazurile cînd 
părinții fetelor vin și la organi
zația U.T.M. să se intereseze de 
comportarea lor.

Mulți dintre utemiști — și a- 
ceasta mai ales în rîndul fetelor, 
după ce s-au căsătorit se rup de 
munca U.T.M. deși pînă atunci 
ei au fost utemișii buni. Ei nu 
vin la adunările U.T.M., la 
acțiunile organizației. Discutînd 
cu o tovarășă de ce și-a întrerupt 
activitatea și se rezumă numai 
la plata cotizației mi-a răspuns : 
„La adunările U.T.M. se dis
cută de multe ori numai chestiuni 
de producție pe care le aud și în 
consfătuirile sindicale, sau despre 
învățămîntul politic pe care eu 
l-am urmat. Dar eu am acum și 
alte preocupări; m-am căsătorit 
și vreau să-mi organizez un că
min fericit, mă pregătesc să de
vin mamă. Pentru noi nu se dis
cută nimic care să ne atragă". Și 
cred că avea multă dreptate. De 
ce n-am organiza întîlniri și 
reuniuni ale tinerilor familiști, 
discuții asupra problemelor noi 
care-i preocupă acum ?

în această direcție rubrica „Să 
discutăm despre tinerețe, educa
ție, și răspunderi" poate să-și a- 
ducă o contribuție însemnată cu 
condiția însă ca un număr tot 
mai mare de tineri să-și spună 
cuvîntul.

CONSTANȚA TUDOROIU 
secretara comitetului U.T.M. 

al întreprinderii F.R.B.-București

iar une- 
cum se 

de tineri,

Pupa campionatul european de baschet (I)

AȘA A FOST LA

O imagine obișnuită în aceste zile de vară, la lacul Floreasca

Argumentul palpabil
(Urmare din pag. l-a)

Tu știi că eu n-o prea duceam bine 
și că de cînd sînt colectivist am 
ce-mi trebuie. Și gospodăria 
noastră e încă abia la început. A- 
cum începem să devenim și noi 
bogați. Ne-am, apucat să creștem 
animale, păsări. De unde la în
ceput gospodăria n-avea aproape 
nimic, acum avem 285 de oi, 30 
de scroafe, 40 purcei, 48 de stupi 
și 1000 de boboci de rață..."

Lista continuă.
Iată argumentul palpabil 

fața căruia Nicolae Vesparu 
putut rezista.

Trușcă Dumitru un flăcău 
din Isaccea s-a oferit să
muncă de agitație pentru coopera
tivizare. Avea el un plan. S-a dus 
la gospodărie și a stat acolo cu 
socotitoruul o zi — două, și-a um
plut un carnețel cu fel de fel de 
cifre și-a pornit din casă în casă.

— Nene Panait, nu vrei bre să 
intri în gospodărie ?

— Nu vreau !
— De ce nu vrei ?
— Ce-mi trebuie mie morișcă 

în cap ?
— Dar bucate și bani îți tre

buie ?

în 
n-a

isteț 
ducă

CRIPTOGRAFIE TEATRALA

8 puncte

(4, 4, 2, 7.)

rhnBretului____________

5 septembrie
In sfîrșit ne putem apuca de treabă. Francesco e încă slăbit, 
dar Ifrim și cu mine ne-am obișnuit mai repede decît ne așteptam.

Am mai descoperit un lucru important. Planeta Oceanelor nu 
are anotimpuri. Axa ei de rotație este perfect perpendiculară 
pe planul elipsei de revoluție a acestui corp ceresc în jurul sori
lor. Clima ei e tropicală și rămîne în tot cursul revoluției cons
tantă.

Am hotărît să păstrăm, deocamdată, calendarul terestru, dar 
să ne adaptăm ceasornicele — în afară de unul singur — la ziua 
acestui corp ceresc; cu alte cuvipte, să împărțim durata rotației 
Planetei Oceanelor în jurul propriei axe în 24 de ore, fiecare din
tre acestea urmînd să fie ceva mai lungă decît o oră terestră. A- 
cest lucru este absolut necesar pentru organizarea activității 
noastre.

13 septembrie
De vreo săptămînă n-am mai notat nimic în jurnal.
Acest lucru nu e de loc suprinzător, căci am muncit cu nă

dejde la înjghebarea gospodăriei noastre și am făcut progrese pe 
care le pot numi remarcabile. Cu sănătatea stăm mult mai bine.

Francesco spune mereu că sîntem niște „robinsoni ai cosmosu- 
!ui“. Are dreptate și, pe deasupra, sună frumos ! Dar avantajul 
nostru față de faimosul erou al lui Daniel Defoe este evident. 
Noi am adus în rachetă mijloacele tehnicii secolului al XXI-Iea, 
concepute pe temelia utilizării energiei nucleare. Mecanismele 
noastre folosesc pe scară largă comanda la distanță, automatica, 
electronica.. Nu trebuie să depunem aceleași eforturi fizice ca 
Robinsonn Crusoe, căci mașinile pe care le mînuim sînt adevă
rate minuni ale tehnicii veacului nostru.

Și totuși am muncit mult-

27

are o casă de copii mari, 
muncă, pe cînd eu am o 
copii cu buricu verde !
Secții lă Vasile are o casă

— Dacă-mi trebuie îmi fac.
— O\ să faci, dar nu cit Spiri

don Țugui. El are o casă de copii, 
și-au făcut împreună 1000 de zile 
muncă. Iți dai seama cit a primit 
pentru asta ? (Cită o cifră fabu
loasă) .

— El 
buni de 
casă de

— &..
de copii mici, pe deasupra și ne
vasta bolnavă și tot a dus acasă 
mai multe bucate decît ai strîns 
matale muncindu-ți singur păinin- 
tul. (Și iar cită o cifră).

Iată argumentul palpabil în 
fața căruia n-a puțut să reziste 
Petrică Panait.

Dacă mai vreți, mai am și alte 
exemple, pentru că de fapt ritmul 
acesta de necrezut, prin care zeci 
de sate, zeci de mii de oameni 
și-au unit pămîntul în gospodării 
agricole a fost efectul direct al te
ribilei forțe cu care a acționat a- 
supra sufletelor neîncrezătoare, ar
gumentul palpabil, a fost efectul 
direct al priceperii cu care l-au 
mînuit sutele de agitatori printre 
care mulți flăcăi inimoși ca Truș- 
că Dumitru.

DE CE A FOST UITAT
valorosul ansamblu din Leșu?

(Urmare din pag. l-a)

obi- 
cîn- 
din

tative cîntece, strigături și 
ceiuri, au dezvoltat genul de 
tec vesel, satiric, caracteristic 
punct de vedere al coloritului lo
cal, creînd lucrările corale „S-ar 
ținea mîndra de lume", „Cum nu-i 
badea pui de domn", orația „A 
găinii", iar în zilele de repetiție, 
spontan, ei au dat ființă celui mai 
iubit cîntec al lor „Cîntecul 
narului" :

„Foaie verde toporaș 
Zii din trișcă fluieraș 
Și mai iute și mai lin 
Pentru viața ce-o clădim...**

Cu cîntecul acesta și cu încă 
alte patruzeci au dus ei la Bucu
rești, la concurs, icoana satului lor, 
plină de lumină ca fruntea Ileniu- 
lui înalt.

Ca acompaniament s-au folosit 
trișcarii. Trișca e un fluier de a- 
Iun, cu dop, pe care mai toți flă
căii o poartă la chimir colindînd 
plaiurile. Cei mai buni trișcari ai 
satului : George Mihăiese, Arman 
Anton, Tînu David, frații Marica, 
meșteri și la cîntec și la lucratul 
triștilor l-au ajutat pe dirijor să 
creeze și o formație de instrumen
tiști asociind: triști, fluiere, fluie
re de trestie, cimpoi, tulnic, cobză 
și buhai, care a luat și ea la con
curs premiul III pe țară.

...Am fost la Leșu nu de mult 
și am urcat dealurile acestor locuri 
minunate cu Oameni și mai mi
nunați. Am cunoscut-o pe lelea 
Maria, i-ani văzut între marame 
înflorate diploma pentru cea mai 
bună solistă și fotografiile, am 
stat întins în iarbă între frații 
Larion și Grațian Marica, laureați 
ai Festivalului de la Varșovia, și 
am ascultat încîntat graiul „celui 
mai bun prezentator de progra- 
met Aurel Pralea, distins cu pre-

țapi-

miul l pe țară la unul dintre con
cursuri. Le-am cunoscut pe Virgi
nia Banu și Chețișor Boceanski, 
două băietane cu vocea de aur 
care mîngîiau plaiurile cu cînte
cul lor „Dusu-s-a bădița dus, pe 
dealul Bistriții-n sus"... Iar mai 
tîrziu, plecînd la Cluj, am stat de. 
vorbă cu tovarășul Jarda, compo
zitorul Jarda despre care Ieșenii 
spun: „Jarda e al nostru și noi 
sîntem ai dumnealui".

La compozitor acasă am găsit o 
mapă, plină cu zeci de ziare și re
viste, fotografii și desene, în care 
ziariști, ba și personalități de sea
mă ale artei și literaturii din țara 
noastră aduc laudă în scrierile 
lor corului din Leșu și dirijorului 
său, uimindu-se în fața acestei 
„academii" a firii simple. Zeci și 
zeci de articole de specialitate, re
portaje, schițe și însemnări, zeci 
de fotografii și desene vorbesc 
despre Leșu, iar Ministerul Cul
turii a editat în 
o broșură „Corul 
cultural din Leșu". 
această mapă și mă gîndeam oare
cum dezamăgit ; „Ce tîrziu 'm-am 
trezit 1 Comoara din Valea Leș- 
dorului a fost descoperită de mai 
bine de patru ani, o cunoaște a- 
cum toată țara, ce mai am eu de 
scris ?"

Mi-am adus însă aminte de cu
vintele Ecaterinei Gagea una din
tre cele mai bune soliste ale co
rului: „Ar trebui să mai plecăm 
și noi cu corul așa, măcar prin 
regiune, că de la concurs e 
multă vreme și între timp om uita 
dacă nu mai cîntăm laolaltă. Și 
lelea Caterina are dreptate.

A trecut atîta vreme de la ul
timul concurs pe țară și membrii 
formațiilor artistice din Leșu nu 
numai că n-au mai dat nici un 
spectacol dar nici măcar nu s-au 
mai adunat vreodată în sala că-

1954 și 
căminului 
Răsfoiam

minului să-și unească vocile și su
netele trișcelor.

Există în cîntecul nostru popu
lar o mare forță pe care nu toate 
corurile noastre știu să o scoată 
la iveală, să o valorifice. Corul 
din Leșu a reușit pînă acum să pă
streze nealterat de „stilizarea ar
tistică", autenticul popular. De ce 
atunci dacă acest cor e cel mai 
bun dintre corurile sătești, de ce 
nu e pus în posibilitatea de a 
întreprinde, între concursuri, tur
nee pentru schimburi culturale -în 
regiune, în țară? Oare scopul final 
al acestor mari străduinți a fost 
doar prezentarea la concurs ? Pen
tru secția de învățămînt și cultură 
a Sfatului popular regional Cluj 
și pentru alte foruri competente, 
se pare că da. Solia măiestriei ar
tistice a Ieșenilor, dragostea lor 
pentru străvechea bogăție culturală 
a poporului, sensibilitatea în a in
sufla acesteia spiritul vieții de 
azi, n-ar stimula oare preocupări 
asemănătoare în multe alte sate și 
mii de amatori, n-ar găsi în minu
nata interpretare a acestui colectiv 
artistic popular o pildă vie de 
urmat ?

...Și totuși, de necrezut, corul 
din Leșu se află la ora actuală as
cuns acolo între păduri, într-o 
complectă inactivitate. în reperto
riul corului din Leșu se află cu
prinsă icoana unui minunat colț de 
țară pe care artiștii satului ar pu
tea-o duce cu cinste și peste hota
rele patriei. Și Ministerul învăță- 
mîntului și Culturii ar putea să 
creeze această posibilitate atunci 
cînd este vorba de anumite schim
buri culturale cu străinătatea. 
Se cere însă cu toată hotărîrea ca 
artiștii amatori din Leșu să fie 
ajutați și sprijiniți în valorificarea 
și pe mai departe a bogățiilor 
create de ei.

A trecut aproape o săptămînă 
de cînd, împreună cu prof. Con
stantin Herold — antrenorul echi
pei C.C.A., am urmărit cu emoție 
în tribunele stadionului Levschi, 
ultima partidă a campionatului eu
ropean de baschet de la Sofia, care 
avea să desemneze în persoana so

vieticilor, pe cei mai buni baschet 
baliști de pe continentul nostru.

La întoarcerea în țară, l-am in 
vitat pe tov. C. Herold la o discu
ție mai amplă asupra desfășurării 
campionatului, asupra comportării 
băieților noștri la Sofia. Aceasta, 
deoarece simpaticul meu interlo
cutor era cel mai nimerit pentru 
acest lucru, avînd în vedere că 
este antrenorul direct al lui Nedef. 
Folbert, Fodor, Erdogh și Nicu* 

lescu.
Să vă relatez deci acum dragi 

cititori convorbirea noastră pentru 
a complecta ustfel transmisiunile 
telefonice de la Sofia, pe care le-ați 
urmărit zilele trecute în ziarul no 
stru.

— Ce părere aveți despre nive
lul campionatului european de bas
chet disputat la Sofia, în compara
ție cu precedenta ediție disputată 
în anul 1955 la Budapesta ?

— întrebarea pe care mi-ați 
pus-o a circulat după cum știți cu 
multă insistență la sfîrșitul campio
natului de la Sofia și majoritatea 
tehnicienilor și ziariștilor a fost a- 
proape unanimă în a afirma că va
loarea campionatului european de 
la Sofia din acest an a fost mai scă
zută decît a celui disputat la Bu
dapesta în anul 1955... Cu alte cu
vinte nu poate fi vorba de un pro
gres în ceea ce privește nivelul 
tehnico-tactic.

— Ce a determinat după păre
rea dvs. acest nivel mai scăzut al 
campionatului de la Sofia ?

— Cred că sînt mai multe cau
ze, care deși de naturi diferite au 
contribuit la crearea acestui nivel 
nesatisfăcător, al celei mai mari 
competiții de baschet european. 
Deși la Sofia au fost prezente cele 
mai puternice echipe de baschet de 
pe continent, absența echipelor din 
Israel, Egipt, Liban, Spania și Gre
cia au lipsit campionatul de o a- 
fracție în plus și grupele de califi
care de prezența unor competitori 
care ar fi mărit interesul și lupta 
pentru turneul final și ar fi produs 
probabil unele surprize.

Pentru echipele participante tre
buie remarcat, faptul că unele din 
ele s-au prezentat cu efective in- 
complecte, cum a fost de exemplu 
cazul Italiei lipsită de cinci titu
lari, sau al Franței lipsită de ambii 
pivoți, Beugnot înalt de 2,07 m. și 
Haudegand înalt de 1,99 m. Fran
cezii au fost nevoiți să uzeze de 
serviciile lui Lefevre cel mai înalt 
jucător al campionatului (2J8 m.) 
un începător care a cules prin com
portarea sa plină de bunăvoință, 
simpatia unanimă a publicului și a 
tehnicienilor dar nu a reușit să su
plinească lipsa celor doi pivoți a- 
mintiți. Alte echipe au avut ghi
nionul să piardă prin accidentare, 
încă de la începutul competiției, 
jucători de bază, ceea ce a slăbit 
în mod considerabil potențialul lor 
de luptă. Așa s-a întîmplat cu Un-

De vorbă cu prof. 
Constantin Herold, 
antrenorul echipei 

de baschet C. C. A.

garia, care pierzînd încă din pri
mele minute de joc ale meciului 
de calificare cu Rominia, pe pivo
tul Benczo, a trebuit să se mulțu
mească în turneul final cu un rol 
mai șters ; cu efectivul complect, 
nu ar fi lipsit din lupta pentru pri
mele trei locuri. La fel s-a întîm
plat și cu Finlanda în al doileu 
joc de calificare disputat cu Un
garia, în care s-a accidentat cel mai 
bun jucător al formației, pivotul 
Timo Lampen, lipsa lui din echipa 
finlandeză a ușurat in oarecare mă
sură calificarea baschetbaliștilor 
noștri.

în continuare trebuie luat in 
considerație și faptul că unele e- 
chipe s-au prezentat într-o formă 
nesatisfăcătoare, cum au fost Fran
ța, Italia, Turcia și echipa Romi- 
niei departe de forma ei de la 
București.

La o comportare sub așteptări a 
contribuit și miza mare a jocului : 
la început, calificarea pentru tur
neul final, apoi lupta pentru titlul 
de cea mai bună echipă europeană 
de baschet. Aceste două aspecte ale 
competiției au determinat în sînul 
echipelor reacții diferite. Unele e- 
chipe cum a fost de pildă aceea a 
Romîniei, s-au inhibat, jucînd cris
pat și cu teamă, făcînd din fiecare 
meci o problemă greu de rezolvat, 
chiar și atunci cînd adversarul se 
numea Belgia sau Finlanda, echipe 
fără pretenții deosebite, față de 
care echipa noastră avea o clară su
perioritate. Alte echipe, au recurs 
la un joc închis, presărat cu nume
roase greșeli personale, care au dat 
meciurilor un accentuat caracter de 
duritate și au făcut ca spectacolul 
baschetbalistic să sufere.

— Atunci care a fost nota pre
dominantă a campionatului ?

— Lupta ! O luptă dirză pentru 
posesia mingiei, care de multe ori a 
depășit limitele unui joc atletic, o- 
bligînd arbitrii să intervină în re
petate rînduri și să sancționeze nu
meroasele abateri ale jucătorilor de 
la regulile jocului. Desigur că a- 
ceasta luptă permanentă a asigurat 
competiției un anumit grad de 
spectaculozitate, dar ea a fost to
tuși lipsită de amprenta calitativă 
pe care trebuie să o dea o concep
ție tehnico-tactică superioară.

—- Ce a adus nou acest campio
nat în domeniul tehnic și tactic ?

— Nu poate fi vorba de noutăți. 
Este de remarcat totuși o serioasă 
îmbunătățire a tehnicii individuale, 
aproape la toate echipele. Este mă
gulitor pentru noi și constituie o 
notă bună pentru antrenorii noștri, 
faptul că jucătorii romîni posedă 
o tehnică avansată, bine stilizată, 
unanim apreciată de toți speciali
știi care au urmărit ultimele două 
ediții ale campionatelor europene. 
Procedee tehnice noi nu au apărut 
la acest campionat. In ceea ce pri
vește tactica, ea a fost destul de 
săracă, simplistă și cu o orientare

SOFIA...
limitată. în defensivă s-a recurs la o 
hotărîtă reconsiderare a apărării pe 
zonă, fapt care a încurcat de multe 
ori atacurile unora din echipe și 
în special pe acela al echipei noas
tre, neacomodată încă cu atacul zo
nei. In atac majoritatea echipelor 
s-au străduit să joace prudent, au 
utilizat în bună parte combinații 
de doi și trei jucători, cu multe an
gajări ale pivoți lor, evitind circu
lațiile mai complicate, care ar fi 
putut duce la pierderea mingiei. 
Tactica aceasta a dus la un joc de 
atac închis, nespectaculos, bazat 
numai pe hărțuială, privind deseori 
spectacolul baschetbalistic de nota 
calitativă de care am amintit. Lu
crul acesta a dus la o orientare în
gustă în ceea ce privește posibili
tatea unui atac eficace la unele e- 
cliipe. Voi da în această privință 
un singur exemplu și acela din ac
tivitatea echipei noastre. în jocul 
cu U.R.S.S. echipa noastră a reușit 
la un moment dat, utilizînd „op
iul", să recupereze Un handicap im
portant de puncte. Sovieticii nu au 
putut nici un moment să se apere 
eficace împotriva „optului" efec
tuat de echipa noastră și au primit 
regulat coș. Normal ar fi fost ca 
echipa să persevereze în utilizarea 
acestui sistem de atac, atît cit el 
ar fi fost eficace, sau pînă în mo
mentul în care adversarii ar fi reu
șit să i se opună cu succes. Spre 
surprinderea noastră, echipa a re
venit pe neașteptate la jocul lent 
pe care-l practicase la începutul 
meciului, încercînd că angajeze pi- 
voții din poziții statice, ușurînd 
astfel misiunea apărării. In general 
majoritatea echipelor și-au bazat a- 
tacul pe pivoți, angajați după 
scurte hărțuieli ale apărării, sau 
după scurte combinații de doi si 
trei jucători, s-au efectuat pătrun
deri puternice ale atacantului la 
coș. Au lipsit aproape cu de- 
săvîrșire aruncările la coș de de
parte, iar de la semi-distanță s-a 
aruncat mai puțin și fără eficaci
tate. Dealtfel procentajele la arun
cările din teren, inclusiv cele din 
pătrunderi au fost destul de slabe; 
de multe ori sub 40% și chiar 
sub 30%.

M. ZONIS

'Vi

Cu etapa a 4-a Russe-Gabrovo, 
desfășurată vineri, cursa ciclistă 
București—Sofia a trecut pe te
ritoriul R.P. Bulgaria.

★ Cu 28 km. înainte de 
Gabrovo, pe un urcuș dificil Du
mitrescu se detașează singur și 
nimeni nu-1 poate ajunge.

Clasamentul etapei: 1. C. Du
mitrescu (R. P. Romînă) a par
curs 157 kin. în 4h. 51'20”. 2,
Țvetanov (R.P.B.) la 
ley (R.P.B.) la 2'46”. 
(R.P.B.) la 3’10". 
(R.P.R.) la 3'12”.

Clasamentul general

:rn. în 4h. 51’20".
12”. 3. La-

4. Filipov
5. Șeiaru

In regiunea Craiova 130.000 de tineri — 
participanți la Spartachiada de vară

Tineretul din regiunea Craiova a participat anul acesta cu mult 
interes la întrecerile celei de-a doua Spartachiade de vară. Con
cursurile de atletism, volei, înot, ciclism, baschet, oină au adunat 
la startul întrecerilor peste 130.000 de sportivi, dintre care 31.000 
fete. Pentru asigurarea reușitei diferitelor concursuri s-au organi
zat în orașele și satele regiunii 87 de centre de antrenament și 
inițiere în care au activat profesori de educație fizică, antrenori 
și fruntași sportivi. Numeroase echipe sportive din Craiova, Calafat, 
Tg. Jiu s-au deplasat în comune și sate pentru a susține întilniri 
demonstrative.

Cu prilejul Spartachiadei de vară, 10.000 de tineri șl-au trecut 
probele G.M.A. și numeroși alții au obținut prima lor clasificare 
sportivă.

Acum cîștigătorii concursurilor din primele etape se pregătesc 
pentru a participa la finalele regionale care vor avea loc pe sta
dioanele din Craiova. Numai la concursul de atletism vor parti
cipa 528 de tineri și tinere.

Clasamentul general individual:
1. A. Șelaru (R.P.R.) 20h. 37’53”.
2. Șt. Poreceanu (R.P.R.) la 5’17”.
3. I. Vasile (R.P.R.) la 6’12”. 4., 
C. Dumitrescu (R.P.R.) la 6’47". 
5. Filipov (R.P.B.) la 8’00”.

★ Duminică postul de televi
ziune va transmite de pe stadio
nul „23 August", Inccpind de la 
ora 17,30 finala „Cupei Primă
verii", dintre echipele de fotbal 
Știința Timișoara și Locomotiva 
București. Transmisiunea de la 
bazinul „Dante Gherman41, anun
țată pentru duminică seara, nu 
va mai avea loc, în urma ami- 
nării întîlnirii de natație și polo 
dintre reprezentativele de tineret 
ale R.P. Romîne și R.P. Ungare.

★ într-un meci internațional 
de fotbal, desfășurat joi la Tbilisi, 
echipa turcă Galata Saray Istan
bul a întrecut cu scorul de 3—2 
echipa Dinamo Tbilisi.

(Agerpres)

In primele două zile am montat locuința prefabricată la poa
lele unui deal. Apoi am adus mobilierul și instalațiile. Avem 
cinci încăperi principale (trei camere mici individuale, pentru dor
mit, o odaie mare, unde mîncăm, 
citim, stăm de vorbă și o altă 
cameră, împărțită în mai multe 
compartimente, pentru cercetări). 
La acestea se adaugă dependin
țele : o mică bucătărie și camera 
de baie. Ifrim a tras o țeavă de 
la izvor, astfel că avem tot oon- 
fortul.

Nu departe de locuință am 
construit, din panouri prefabri
cate ușoare, un depozit de ma
teriale și scule. Am mai adus 
aci proviziile — atîtea cîte ne-au 
mai rămas. Lîngă depozit este 
atelierul mecanic, împărăția lui 
Ifrim Fodor.

Intr-un hangar special amena
jat am adăpostit micul nostru 
autotractor, precum și cele două 
ambarcațiuni pentru călătorii pe 
apă și sub apă.

Desigur că o deosebită grijă am 
nucleare; aceasta folosește ca materie primă hidrogenul lichid, 
pe care-l obținem cu ușurință din apă. Ifrim a lucrat ca întot
deauna, repede și bine, fără multă vorbărie. Faimosul lui basc 
albastru, pe care îl purta mereu pe Pămînt a reapărut. Seara in
stalațiile electrice au fost și ele terminate. In casa noastră cos
mică s-au aprins pentru prima dată flăcările fluorescente!

— Uriașul acesta face adevărate minuni de dibăcie! mi-a șop
tit în după amiaza celei de a patra zile Francesco, privindu-1 ad
mirativ pe Ifrim.

Am sărbătorit evenimentul printr-o cină festivă, stropită ou 
cîteva sticle de vin. Francesco a ținut chiar o mică cuvîntare 
plină de haz, pentru a sublinia solemnitatea momentului, iar după 
masă a cîntat din chitară. Ne-am culcat veseli și... puțin amețiți.

După ce problema instalării și-a găsit astfel rezolvarea (am o-
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mis să notez că în acest scop am folosit în mare măsură părți 
interioare, transformatele ca și instalații ale rachetei), am hotă
rît să ne ocupăm de aceea a alimentației, de care depinde soarta 
noastră. Mica seră din navă a fost demontată și amenajată în 
apropierea casei. Plantelor terestre nu le merge însă prea bine.

Am semănat în solul insular cîteva semințe aduse de pe Pă- 
mînt. Să nădăjduim că vor încolți. Cred însă că va trebui să 
ne bizuim mai mult pe plantele de aci, pe soiurile locale. încă 
din prima zi am descoperit unele specii comestibile. Pînă una, 
alta, le culegem semințele, pentru cultură. Una din ele are un 
soi de tuberculi de culoarea cerului planetei noastre, de mări
mea unor pepenași. Gătiți, gustul lor seamănă cu cel al sparan
ghelului.

18 septembrie
Nemulțumit de mobilierul existent, Ifrim s-a hotărît să purceadă 

la complectarea lui. Nici eu, nici Francesco nu ne puteam în
chipui cum va izbuti, căci lemnul arborilor, pe care avea de gînd 
să-l prelucreze, e tare ca oțelul. Dar cînd Ifrim vrea să ducă 
ceva la capăt, nu se lasă cu una cu două. L-am ajutat și noi pe 
cît ne-am priceput și toate mijloacele tehnice ale atelierului i-au 
stat la îndemînă. După cîteva zile, în locuința noastră au apărut 
dulapuri, mese și scaune noi, de o frumoasă ouloare violetă.

Plantelor aduse de pe Pămînt nu le priește aci. In seră, ele se 
ofilesc și nu putem găsi pricina. Mai întîi am presupus că de 
vină ar fi apa; am filtrat-o, dar fără nici un rezultat. Mă 
gîndesc că poate le dăunează anumite radiații solare, dar nu am 
găsit încă nici un mijloc de apărare.

Semințele aduse, de pe Pămînt n-au răsărit nici ele. In schimb, 
am început să strîngem primele provizii alimentare „din resurse 
locale". Mai mult,'am arat vreo jumătate de hectar în jurul casei 
și l-am însămînțat cu plante comestibile, planetare.

Se pare că acesta e drumul pe care trebuie să perseverăm. Mă 
tem însă că va trebui să rămînem vegetarieni. Animale nu s-au 
arătat. N-am mai zărit nici măcar „ființele aeriene" din prima zi.
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Ieri a avut loc un cutremur puternic — de gradul 7. Asta ne-a 
determinat să consolidăm fundația construcțiilor.

21 septembrie
Sîntem de vreo trei săptămîni pe Planeta Oceanelor. Pini a 

eum ne am asigurat mijloacele indispensabile unei existențe mo 
dește și o parte din hrană. Cercetările științifice au fost însă 
neglijate (Doar Combserv-ul și-a făcut datoria. înregistrînd zi de 
zi, oră de oră). Nici n-am părăsit platoul pe care am aterizat.

Acum a venit însă vremea să ne reamintim că sîntem o expe 
diție științifică și să începem cu studierea amănunțită a acestui 
corp ceresc.

Ce se mai află oare pe această insulă ? Mîine vom avea poate 
răspunsul: pornim în prima noastră explorare I

23 septembrie
Ziua de ieri a fost într-adevăr plină de surprize.
Am plecat cu autotractorul pe la 7,30 (ora planetară), de în 

dată ce sorii au răsărit. (Noaptea trecută s-au auzit niște urlete 
prelungi. Păreau a fi strigăte de animale. Dimineața n-am găsit 
însă nicio urmă pe platou).

Ifrim s-a înarmat cu aparatul de filmat și a luat cîteva casete 
cu peliculă de rezervă, hotărît să nu piardă nicio imagine demnă 
de imortalizat.

Itinerariul micii noastre călătorii a fost stabilit pentru o sută 
de kilometri încă de acum trei zile. Avem o hartă, foarte aproxi
mativă a Oazei Mărilor (întocmită pe baza unei fotografii obți
nute cu teleobiectiv de la 12000 metri înălțime, înainte de ate
rizare).

Știm doar că are o suprafață de vreo 1800 kilometri pătrați, din 
care cea mai mare parte e formată din păduri foarte dese. Nu 
am putut încă determina precis înălțimea celor doi munți ai 
insulei, dar vîrfurile lor nu par să treacă de 2000—2500 metri.

(Va urma)
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Hotărîrea Plenarei 
C. C. al P. C. U. S. unanim aprobată 

in întreaga Uniune Sovietică
8000 de organizații de partid din Moscova au ținut adunări

MOSCOVA 5 (Agerpres). — 
TASS transmite: Tn zilele de 3 
și 4 iulie în peste 8.000 de orga
nizații de partid din Moscova au 
avut loc adunări de partid consa
crate discutării hotărîrii Plenarei 
C.C. al P.C.U.S. cu privire la 
grupul antipartinic Malenkov, 
Kaganovici și Molotov.

La unele din aceste adunări au 
prezentat rapoarte Aristov, Brej- 
nev, Furțeva, Mlkoian, Șvernik, 
Voroșilov, membri ai Prezidiului 
C.C. al P.C.U.S. și Pospelov, 
membru supleant al Prezidiului drul adunărilor și-au exprimat de-

C.C. al P.C.U.S. La adunări au 
luat parte de asemenea membri 
și membri supleanți ai C.C. al 
P.C.U.S.

Toți comuniștii organizației 
de partid din Moscova au parti
cipat activ la discutarea hotărîrii 
Plenarei C.C. al P.C.U.S.

La discuții pe marginea ra
poartelor s-au înscris peste 
100.000 membri și candidați ai 
partidului; au luat cuvîntul a- 
proape 60.000 de persoane.

Cei care au luat cuvîntul în ca-

au

plin satisfacția față de hotărîrile 
Plenarei Comitetului Central al 
Partidului care apără cu hotărîre, 
în mod leninist, unitatea rînduri- 
lor partidului comunist.

Cuvîntările comuniștilor
fost pătrunse de grija pentru în
tărirea continuă a puterii Țării 
Sovietice, au constituit o dovadă 
a hotărîrii lor ferme de a lupta cu 
și mai multă perseverență pentru 
traducerea în viață a programu
lui construcției comuniste 
U.R.S.S., program trasat 
partid.

în 
de

Nimeni nu va reuși niciodată
să scindeze unitatea partidului nostru44

adunarea activului organizației regionale Gorki —

Mesajul trimis 
de C.C, al P, C

Chinez, C.C, 
al P.C.U.S.

mulțumim pentru informa- 
care ne-ați transmis-o prin 
F. Iudin, în legătură cu ho- 
adoptată la plenara Comi- 
Central al Partidului Co
al Uniunii Sovietice din

De la Prezidiul Sovietului Suprem
al U.R.S.S.

MOSCOVA 5 (Agerpres). — 
TASS transmite: Prezidiul Sovie
tului Suprem a numit pe Aleksei 
Nikolaevici Kosighin vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.

Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. l-a eliberat pe Mihail 
Gheorghievici Pervuhin, ministru

al Construcției de mașini mijlocii 
al U.R.S.S., din funcția de prim 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.

Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. l-a eliberat pe Maksim 
Zaharovici Saburov din funcția de 
prim vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.

In Adunarea Națională franceză

Critici vii la adresa

Conferința 
pe întreaga Rusie 
a corespondenților 

muncitori și a coresponden
ților de la sate

MOSCOVA 5 (Agerpres). — 
TASS transmite: Intre 1 și 4 iulie 
la Moscova a avut loc conferința 
pe întreaga Rusie a corespondenți
lor muncitori și corespondenților 
de la sate, convocată de Biroul 
(J.C. al P.C.U.S. pentru R.S.F.S.R.

P. P. Erofeev, redactorul șef al 
ziarului „Sovietskaia Rossia”, a 
prezentat raportul cu privire la 
sarcinile corespondenților muncitori 
și corespondenților de la sate. Un 
schimb animat de păreri asupra 
problemelor de creație a avut loc 
în cadrul secțiilor vieții de partid 
și propagandă, industrială și trans
porturi, agricolă, construcției și cul
turii sovietice, ziarelor de mare ti
raj și gazetelor de perete.

Ședința de închidere a decurs 
într-o atmosferă de mare însufle
țire. Abramov, ajutor de mecanic 
la Calea ferată de nord, și Boguto, 
secretar al organizației de partid 
de la S.M.T.-ul Greciano-Balkovsk 
(ținutul Krasnodar), au aprobat cu 
căldură, în numele participanților 
la conferință, hotărîrea plenarei din 
iunie a C.C. al P.C.U.S. cu privire 
la grupul antipartinic G. M. Ma
lenkov, L. M. Kaganovici, V. M. 
Molotov, hotărîrea avînd drept 
scop întărirea continuă a unității 
partidului comunist și a poporului 
sovietic, dobîndirea de noi succese 
țn construirea comunismului.

Cei prezenți au întâmpinat cu 
căldură cuvîntările rostite de A. B. 
'Aristov, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C.U.S., și P. N. Pospe
lov, membru supleant al Prezidiu
lui C.C. al P.C.U.S.

GORKI 5 (Agerpres). — TASS 
transmite : La Gorki a avut loc a- 
dunarea activului organizației re
gionale de partid Gorki. Raportul 
cu privire la hotărîrea plenarei 
din iunie a C.C. al P.C.U.S. privind 
grupul antipartinic G. M. Malen
kov, L. M. Kaganovici, V. M. 
Molotov a fost prezentat de tov. 
N. G. Ignatov, membru al Prezi
diului C.C. al P.C.U.S., prim-se- 
cretar al Comitetului regional de 
partid Gorki.

Toți vorbitorii au condamnat cu 
hotărîre acțiunile fracționiste ale 
grupului antipartinic. Tov. Șev- 
leakov, secretar al Comitetului o- 
rășenesc de partid Dzerjinski, a 
declarat:

— Grupul antipartinic Malen
kov, Kaganovici, Molotov a în
cercat să abată partidul nostru de 
la calea justă, cale aprobată de 
întregul popor sovietic. Să nu ne 
împiedice și să se dea înlături 
din drum 1 Ei nu vor găsi nici un

sprijin nici în rîndurile partidului 
nostru, nici în rîndurile întregului 
popor sovietic.

Tov. Iarîșev, secretar al Comite
tului raional de partid Șahunsk, 
a declarat:

Este greu sa găsești cuvinte pen
tru a-ți exprima indignarea față de 
comportarea antipartinică a lui 
Malenkov, Kaganovici, Molotov. 
Am ascultat și m-am gîndit ce oa
meni lipsiți de orice sentiment sînt 
aceștia ! Ei au atentat la unitatea 
partidului, dar ei nu au reușit 
să-și înfăptuiască planurile. Ni
meni nu va reuși niciodată -w* 
scindeze unitatea
tru

In cuvîntarea sa tov. Kocedîkov. 
secretar al Comitetului orășenesc 
de partid Gorki a spus că organi
zația orășenească de partid Gorki 
nu ar fi putut fi zdruncinată de 
nici un fel de oportuniști și frac- 
ționiști, ei nu ar fi găsit aici nici
odată nici un fel de sprijin. Orga-

nizația regională de partid este 
strîns unită în jurul Comitetului 
Central al P.C.U.S. și sub condu
cerea lui va înfăptui neclintit li
nia generală a partidului.

Adunarea activului de partid a 
aprobat în unanimitate hotărîrea 
plenarei din iunie a C.C. al 
P.C.U.S. și a condamnat atitudinile 
fracționiste ale grupului antipar
tinic Malenkov, Kaganovici, Molo
tov și ale lui Șepilov, care li s-a 
alăturat.

PEKIN 5 (Agerpres). — China 
Nouă transmite : La 5 iulie Comi
tetul Central al Partidului Comu
nist Chinez a trimis un mesaj Co
mitetului Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice. In me
saj se arată :

„Vă 
rea pe 
tov. P. 
tărîrea 
tetului 
munist
22-29 iunie cu privire la grupul 
antipartinic Malenkov, Kaganovici, 
și Molotov. Considerăm că această 
hotărîre adoptată în unanimitate 
la plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice va ajuta la întărirea mai de
parte a unității și la consolidarea 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice. Partidul Comunist Qhi- 
nez se va uni și mai puternic și 
njai strîns cu Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice în lupta comună 
pentru întărirea continuă a marii 
alianțe frățești dintre China și 
Uniunea Sovietică pentru o pace 
trainică în întreaga lume și pen
tru triumful cauzei marxism-leni- 
nismului“.

„tratatelor europene"

«a
partidului nos-

Ecouri în presa daneză
COPENHAGA 5 (Agerpres). — 

Toate ziarele de dimineață din 
Copenhaga publică în primele pa
gini știri despre hotărîrea plena
rei Comitetului Central al P.C.UJS. 
cu privire la grupul antipartinic 
G. M. Malenkov, L. M. Kagano
vici, V. M. Molotov. Ziarele fac 
o amplă expunere a hotărîrii ple
narei Comitetului Central al
P.C.US.

Ziarul „Lang og Folk" scria că, 
după cum se poate deduce din ho- 
tărîrea plenarei C.C. al P.C.US., 
după Congresul al XX-lea al 
P.C.U.S. au existat forțe care au 
salutat în vorbe hotărîrile Con
gresului, dar, fiind adepți ai po
liticii condamnate și a vechilor 
metode de lucru, au luptat în fapt 
împotriva noului.

O victorie a celor ce luptă pentru întărirea 
socialismului în întreaga lume

BELGRAD 5 (Agerpres). 
TASS transmite: După cum 
nunță agenția Taniug, luînd cu
vîntul la 4 iulie Ia Markovifa 
(Bosnia de vest) în cadrul unui 
miting de masă consacrat celei 
de-a 15-a aniversări a străpun
gerii încercuirii inamice în re
giunea muntelui Kozara, A. Ran- 
kovici, vicepreședinte al Vecei 
Federative Executive și preșe
dinte al Comitetului Central al 
Uniunii combatanților din răz
boiul popular de eliberare, a 
vorbit printre altele despre hotă
rîrile plenarei C.C. al P.C.U.S.,

Referindu-se la înlăturarea lui 
Malenkov, Kaganovici, Molotov 
șl Șepilov din organele conducă
toare ale P.C.U.S., Rankovici a 
declarat:

a-
înlăturarea unor asemenea oa

meni din conducerea P.C.U.S. va 
influența desigur în mod favora
bil relațiile Uniunii Sovietice cu 
alte state, politica de pace pe 
care o duce, năzuința de a rezol
va pe cale pașnică numeroase 
probleme nerezolvate în relațiile 
internaționale.

De aceea toate forțele progre
siste și iubitoare de pace 
Iuta aceste schimbări < 
mare victorie a popoarelor Uniu
nii Sovietice și a partidului lor, 
victoria acelor forțe care luptă 
pentru menținerea păcii, pentru 
colaborarea constructivă dintre 
popoare și state, pentru întărirea 
socialismului în întreaga lume.

- vor sa
ca pe o

Declarația Prezidiului P. C. din Japonia
TOKIO 5 (Agerpres). — TASS 

transmite: La 4 iulie Prezidiul 
C.C. al Partidului Comunist din 
Japonia a dat publicității o de
clarație cu privire Ia hotărîrea 
plenarei C.C. al P.C.U.S. în care 
se spune: „După cum arată ex
periența îndelungată a mișcării 
comuniste internaționale, o nece
sitate primordială pentru parti-

Contribuții la slăbirea 
încordării 

internaționale
— Comentariile presei 

pariziene —

dul comunist o constituie unita
tea pe baza centralismului de
mocratic, întemeiată pe principiile 
marxism-leninismului.

Chiar dacă au păreri diferite, 
comuniștii trebuie să îndeplineas
că cinstit hotărîrile partidului. 
Crearea de fracțiuni înlăuntrul 
partidului subminează coeziunea 
partidului și slăbește unitatea sa 
cu masele.

Plenara C.C. al P.C.U.S., ba- 
zîndu-se pe studiul amănunțit al 
acestor fapte, a obținut o nouă 
coeziune și întărire a conducerii 
colective".

PARIS 5 (Agerpres). TASS 
transmite : In Adunarea Națională 
Franceză au continuat discuțiile 
pe marginea proiectelor de acor
duri cu privire la „piața comună" 
și Euratom. Raportorul Comisiei 
pentru apărarea națională „repu
blicanul indepedent", Pierre Andre 
a cerut respingerea ratificării a- 
cordului cu privire la Euratom.

Raportorul a subliniat că „a- 
cordul cu privire la Euratom ar 
submina definitiv suveranitatea 
Franței dînd mină liberă Germa
niei".

In cadrul ședinței de joi, depu
tatul radical-socialist, Henri Cai- 
llavet a criticat prevederile tra
tatului.

Deputatul comunist Waldeck 
Rochet care a luat apoi cuvîntul 
a făcut o amplă analiză a trata
tului pieții comune și Euratomului 
și a explicat pe larg de ce grupul 
parlamentar comunist va vota îm
potriva ratificării acestui

Waldeck Rochet a arătat că 
marea burghezie franceză este 
gata să sacrifice, de dragul inte
reselor ei de clasă și ai antico
munismului, interesele naționale 
ale țării.

In cadrul ședinței de joi, sena
torul Marcel Pellenc, raportorul 
comisiei financiare a Consiliului 
Republicii, a prezentat Adunării 
Naționale o moțiune care critică 
tratatul Euratomului.

Dezbaterile asupra tratatului 
pieții comune și Euratomului vor 
dura pînă sîmbătă seara cînd va 
avea loc votul asupra ratificării. 
După cum se știe, dacă guvernul 
va întîmpina dificultăți în calea 
ratificării, primul ministru va re
curge la manevra votului de încre
dere, scontînd pe faptul că o serie 
de deputați de dreapta potrivnici 
tratatelor europene, îi vor acorda 
totuși votul de încredere, pentru 
a evita o criză de guvern, înainte 
de adoptarea împuternicirilor spe-

tratat, ciale în Algeria.

Un proces împotriva tinerilor
ce se opun remilitarizării

PARIS 5 (Agerpres). — TASS 
transmite: Hotărîrea Plenarei 
C.C. al P.C.U.S. cu privire la 
grupul antipartinic Malenkov, Ka
ganovici și Molotov a stîrnit un 
viu ecou în presa pariziană. Toa
te ziarele publică la loc de frun
te și sub titluri mari o expunere 
amănunțită a acestui document, 
precum și a articolului redacțio
nal din ziarul „Pravda" din 3 
iulie „Unitatea leninistă a parti
dului — izvorul forței sale invin
cibile".

Presa de dreapta prezintă a- 
cest eveniment ca o mare senza
ție politică. In același timp chiar 
ziarele de dreapta consideri că 
hotărîrea C.C. al P.C.U.S. va 
contribui la slăbirea încordării 
internaționale.

Intr-o știre cu privire la reac
ția cercurilor oficiale franceze, 
agenția France Presse relevă că 
„In cercurile diplomatice din Pa
ris se subliniază că este vorba 
despre o dezvoltare a relațiilor 
cu Occidentul".

Totodată unele ziare de dreap
ta nu se dau tn lături de a face 
afirmații absurde.

Hotărîrea
C. C. al P.

plenarei 
M. S. U.
(Agerpres).—
Ziarul „Nep-

BUDAPESTA 5 
TASS transmite: 
szabadsag" publică un comuni
cat în care se anunță că a avut 
loc plenara C.C. al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar. Ple
nara a adoptat o hotărîre în care 
se spune:

Comitetul Central al P.M.S.U. 
aprobă hotărîrea plenarei C.C. 
al P.C.U.S. care a demascat acti
vitatea grupului antipartinic Ma
lenkov, Kaganovici, Molotov și 
salută hotărîrea cu care C.C. al 
P.C.U.S. a apărat unitatea parti
dului și linia politică generală 
bazată pe liotărîrile Congresului 
al XX-lea al P.C.U.S.

Aceasta constituie un ajutor 
eficace pentru Partidul Muncito
resc Socialist Ungar în întărirea 
continuă a unității partidului și 
apărarea lui împotriva oricăror 
atentate indiferent de oriunde ar 
porni. •

BERLIN 5 (Agerpres). — Po
trivit relatărilor presei, autorită
țile vest-germane persecută pe 
adversarii politicii de remilitari- 
zare promovată de guvernul de 
la Bonn. După cum anunță zia
rul tineretului, „Junge Welt“, la 
Bremen se desfășoară un proces 
împotriva lui Gerhard Lieberuhm, 
fost președinte al organizației lo
cale a Tineretului Liber German, 
și împotriva a trei colaboratori ai 
săi, acuzați de „atentat la securi
tatea statului** pentru activitatea 
depusă împotriva remilitarizării 
Germaniei occidentale. Pentru a- 
ceeași „vină** tînărul Erich Har- 
rasch din Hamburg a fost con-

damnat de un tribunal din Dort
mund la 18 luni închisoare.

O instanță civilă din localita
tea Hoxter a pronunțat după mo
delul fostelor tribunale militare 
hitleriste „pedeapsa cu arest poli
țienesc** împotriva unui soldat 
vest-german, care a protestat * 
potriva metodelor inumane 
instrucție care sînt aplicate 
noua armata vestgermană. 
legătură cu aceasta, ziarul 
bendzeitung“ care apare la Mun- 
chen relatează că în ultimul timp 
se înmulțesc cazurile de „dezer
tări și sinucideri** printre solda- 
ții noii armate vest-germane.

[VA «NFfr
MOSCOVA.

Hrușciov, prim 
al P.C.U.S., a 
chinoviei, ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii 
Populare Federative Iugoslavia la 
Moscova la cererea acestuia

PARIS. Consiliul de stat ai 
Franței a anulat decretele guver
namentale din 6 noiembrie 1950 
cu privire la demiterea unor co
muniști din posturile de primar și 
ajutor de primar. Aceste decrete 
prevedeau printre altele demiterea 
primarilor din departamentele 3. 
13, 18, 19 din Paris și a 27 de 
ajutori de primar.

PARIS. Presa democrată france
ză exprimă neliniște profundă in 
legătură cu planurile militare ale

La.5 iulie N. S. 
secretar al C. C. 
primit pe V. Mi-

Intre Rin și Elba
Note de drum din Germania occidentală (1)

Koln (Colonia)
In Colonia, metropola Rinului, 

am petrecut doar clteva ore și 
daci mi întrebați ce anume m-a 
impresionat nuli puternic, voi 
răspunde in grabă, fără prea 
multă ezitareDomul. Construc
ția Domului din Colonia a fost 
începută în Evul Mediu, intre-

oameni redați întocmai, ca vii, 
de niște păpuși. Vedem familii 
întregi cu copii, care tocmai se 
joacă, sau mănîncă. La un mo
ment dat, asupra acestui oraș, 
în aparență atît de pașnic, este 
aruncată o bombă atomică. Și, 
nu de alta, ca și spectatorul să 
aibă nervii puțin zdruncinați, 
explozia și efectele ei groaznice

de Wolfgang Neuhaus
tlnăr scriitor din R.D. Germană

sînt fotografiate de mai mulți 
operatori. La toate acestea, 
vocea dură a spikerului adaugă 
că Statele Unite nu se vor sfii 
de a folosi această bombă într-un 
eventual nou război.
Nu cred că poate exista un ci

nism mai mare, o mărturisire mai 
brutală. Și am auzit că filme de 
acest fel sînt cu duiumul.

In Germania occidentală omului 
simplu i se oferă foan ? des ima
gini oile distrugerilor îngrozitoare 
provocate de arma nucleară, nu de 
alta dar pentru a se obișnui cu ele, 
și pentru ca în cele din urmă, să 
considere folosirea energiei atomi
ce în scopuri criminale ca ceva fi
resc. Un adevărat război psiholo
gic.

După ce am vizionat acest film, 
m-am oprit în fața Domului. E 
drept că el nu se mai potrivește 
de mult cu cadryl orașului, căci 
Colonia, ca și multe orașe vest- 
germane, este o localitate care și-a 
pierdut fizionomia proprie. Acum, 
pînă la poalele Domului, se fu
rișează clădirile comerciale con
struite în stil american — din sti
clă, beton și oțel; luminile orbi
toare de neon ale reclamelor apar 
și dispar ca înlănțuite într-un dans

ruptă după 250 de ani, reluată 
în 1796, după ocuparea orașului 
de către francezi, și terminată 
în 1880, ca simbol al unității 
germane.

Dar nu atât minunăția arhitec? 
turii gotice a fost aceea cate 
m-a impresionat atât de profund, 
cît mai ales o întâmplare, care, 
la prima vedere, nu are nici o 
legătură cu Domul. Și această 
întâmplare a constat în ■ viziona
rea .unui film. < , - .j?

Am văzut filmul respectiv în- 
tr-unul din cinematografele din 
gara centrală a Coloniei, create 
anume pentru călători, pentru 
ca așteptarea legăturii între tre
nuri să nu li se pară chiar atât 
de lungă. Filmul pe care l-dm 
vizionat fusese plăsmuit din or
dinul Pentagonului (Ministerul 
de război al S.U.A ). Subiectul 
filmului — bomba atomică.

In fond, nu este nici o crimă 
să faci un film despre bomba 
atomică. Problema Constă în 
felul cum este făcut acest film 
și care este menirea lui. Iată 
subiectul: filmul prezintă mai 
întâi un teren de experimentare, 
pe care ocupanții americani au 
construit un întreg oraș, cu case, T-----r- ..
tunele, pivnițe, automobile, cu nebunesc. Viața lipsită de farmec,

cuprinsă în acest miraj înșelător, să bocănească pe străzile pietruite 
se observă imediat. Acolo sînt 
destui care n-au timp să arunce 
o privire asupra Domului.

După film, contrastul l-am sim
țit mult mai puternic. Pe de o par
te acea atmosferă trepidantă, goa
na după bani, cu nesiguranța vie
ții economice — pe de altă parte, 
liniștea, calmul, majestuozitatea, 
stabilitatea pe care o inspiră Dom
ul. El mi s-a părut un simbol al 
trăiniciei permanente. Cîte n-a vă
zut și n-a trăit Domul. Ciumă 
și incendii, victorii și înfrîngeri. Și 
cîte n-o să mai vadă ? I Odată și 
odată vor dispare de la poalele sale 
acele construcții ieftine, durate 
pentru a îndeplini un anume rol 
nedurabil, și cu ele va dispare și 
această viață, care se aseamănă 
unui cazan cu aburi supraîncălzit. 
Odată și odată Domul se va re
găsi în cadrul bătrînului oraș, ar
hitectura restului construcțiilor ți- 
nînd seama de el. Și atunci, el va 
fi din nou simbolul unității ger
mane, fără perspectiva ca mon
struosul plan „Leul negru” 
transforme Germania într-un 
șert atomic.

Andernach

de-

La prima privire, Andernach pe 
Rin apare călătorului neschimbat, 
ca și cum acolo s-ar fi oprit din 
mers ceasornicele.Întâlnești '■ case 
vechi, care-și întind parcă una al
teia mîna, pentru a se sprijini; 
străzile sînt strimte și pline de 
gropi, piața târgului e mică și plă
cută, iar în jurul orașului se mai 
întinde încă bătrînul zid, în bună 
stare, cu mușchi verzi pe el și cu 
cîteva turnuri de pază, cam dări- 
mate. Orașul face asupra călătoru
lui impresia unui bunic care a ie
șit duminica în fața casei, pentru 
a-și fuma luleaua și a privi visă
tor cerul. Toată această impresie 
durează, pînă în clipa cînd încep

cizmele în pas de marș, pînă cînd 
începe să se audă lătratul comenzi
lor subofițerilor. Atunci, străinul 
tresare, liniștea patriarhală a ora
șului se dovedește a fi doar o în
șelătoare impresie de moment. Pu
ternic și din ce în ce mai aproape, 
coloane de soldați mărșăluiesc în 
zgomot de arme. Căci Andernach 
a fost proclamat primul oraș de 
garnizoană al armatei federale vest- 
germane.

In acest oraș am avut ocazia să 
vorbesc cu un ucenic tîmplar, în 
vîrstă de 19 ani, Rudi Bornert. 
Convorbirea a avut loc dintr-o. în- 
tîmplare și vina o poartă Rinul, pe 
malul căruia ne aflam amîndoi. Și 
atunci cînd doi tineri șed pe o 
bancă și nu au altceva de făcut, 
între ei se leagă o convorbire — 
aceasta mai cu seamă cînd local
nicul recunoaște în celălalt un 
străin, și atunci cînd străinul, bine 
înțeles este curios să afle cît mai 
multe.

Și am intrat.în vorbă. Am aflat 
că Rudi Bornert este ucenic 
tîmplar, că nu e membru al 
F.DJ. („Tineretul Liber German”) 
și nici al Partidului Comunist Ger
man, că nu face parte din nici un 
partid și din nici o organizație. A 
primit educație catolică, dar nu 
atît de severă pentru a fi pierdut 
simțul realității. A început să de
prindă .meseria .în atelierul tatălui 
său și ■ mai târziu are intenția să 
preia el conducerea. Întreaga sa 
concepție este specifică unui mic 
burghez — mic burghez în educa
ție, în nivelul său de trai. Am vor
bit despre multe și mărunte și nu 
în toate privințele aveam păreri a- 
semănătoare. Dar nu deosebirile de 
păreri au fost precumpănitoare. 
Consider important că în probleme 
acute amîndoi am împărtășit ace
leași păreri. Acest fapt și-a găsit 
oglindirea cu putere cînd am în
ceput să vorbim despre renașterea

militarismului în Germania occi
dentală.

Rudi Bornert este îngrijorat de 
ceea ce se petrece chiar între zi
durile orașului său. Și peste capul 
său atârnă sabia lui Damocles; nu 
e departe ziua cînd îi va sosi or
dinul de încorporare. Rudi nu are 
însă deloc intenția să se supună 
ordinelor vechilor ofițeri și subofi
țeri fasciști. El este unul din
tre acei tineri din Andernach 
care opune rezistență noii ar
mate vest-germane. Această re
zistență a tineretului din An
dernach a luat deja forme con
crete. Față de comportarea huliga
nică a militarilor într-un local, 
membrii unui club sportiv au ri
postat cu promptitudine dîndu-i a- 
fară pe toți cei în stare de ebrieta
te. Ocrotiți de legea militară a gu
vernanților de la Bonn, care pre
cede că orice membru al trupeior 
N.A.T.O. poate controla și aresta 
cetățenii germani, militarii beți au 
revenit cu ajutoare pentru a izgoni 
din local pe tineri. Vă puteți les
ne închipui ce s-a petrecut acolo. 
Din local n-au rămas multe lucruri 
la locul lor. Soldații au primit o 
lecție strașnică; tinerii sportivi, a- 
jutați de toată lumea, i-au izgonit 
pe militari, fugărindu-i pe străzi. 
Tot orașul a vorbit a doua zi des
pre respectivul „incident”. După 
această întâmplare, tinerii au decis 
să se unească în echipe mobile 
pentru a fi feriți de orice „surpri-

ze”. Zi de zi ura împotriva revan
șarzilor vest-germani în uniformă 
devine tot mai puternică. Acum în 
fiece sîmbătă seara pe străzile din 
Andernach pot fi văzute echipe 
mobile ale tineretului cîrculînd. 
Ori unde întîlnesc soldați, îi bat. 
Din această pricină, maiorul Busch, 
șeful garnizoanei, s-a văzut nevoit 
să interzică ieșirea ostașilor săi prin 
oraș în haine militare.

S-ar putea spune că această for
mă de rezistență împotriva milita
rismului este primitivă și nesemni
ficativă. Dar trebuie avut în vede
re că în Andernach nu există cla
să muncitoare, ci numai negustori, 
meseriași, funcționari, pensionari. 
Devine limpede pentru oricine, că, 
dacă în rîndurile tineretului mic 
burghez dintr-un vechi oraș pru
sac de garnizoană, domnește o a- 
semenea stare de spirit împotriva 
noii armate vest-germane, cît de 
urîtă este ea de către toate cate
goriile tineretului vest-german.

Convorbirea cu Rudi Bornert a 
fost foarte instructivă. Cînd e vor
ba de lupta împotriva militarismu
lui, împotriva războiului, în rîn
durile tineretului german găsești un 
limbaj comun.

Rudi are dreptate:
— Asupra felului cum ne vom 

construi noi casa, țara noastră, ne 
vom înțelege. Pentru aceasta nu 
avem nevoie de tunuri atomice, 
nici de americani și nici de gene
rali fasciști.

In Berlinul occidental: tineri manifestind pentru pace și unitate.
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Semnarea plannîuî 
de muncă pentru aplicară 

acordului cultural între 
R.P.R. și R.P.F. Iugoslavia

Vineri a avut loc la Institutul 
romîn pentru relațiile culturale cu 
străinătatea semnarea planului de 
muncă pentru aplicarea Acordu
lui cultural între Republica Popu
lară Romînă și R.P.F. Iugoslavia 
pe anul 1957.

Planul a fost semnat din partea 
romînă de Mihail Ralea, președin
tele Institutului romîn pentru re-# 
lațiile culturale cu străinătatea* 
iar din partea iugoslavă de Ni
kola Vujanovici, ambasadorul 
R.P.F. Iugoslavia la București.

Au asistat: Al. Lăzăreanu, ad
junct al ministrului Afacerilor Ex
terne, M. Macavei, președinte de 
onoare al I.R.R.C.S., Petre Drago- 
eseu, director general în Ministerul 
Invățămîntului și Culturii, Al. 
Buican și O. Livezeanu, vicepreșe
dinți ai I.R.R.C.S., Ion Dumitres* 
cu, prim secretar al Uniunii Com
pozitorilor din R.P.R., Mihai Ga- 
fița — secretar al Uniunii Scrii
torilor din R.P.R., Nicolae Minei, 
directorul Costa și alții.

Au fost de față: Milutin Popo- 
vici și Pantelie Prokici, primi se
cretari și Milan Zupan, secretar 
al Ambasadei R.P.F. Iugoslavia 
la București.

Planul prevede un schimb mai 
larg de delegați, organizarea uncr 
manifestări, un schimb variat de 
materiale din domenii diferite 
etc. ----- Q-----

INFORMAȚII
Un vagon special cu aproape 

170 lucrări de artă aplicată și 
decorativă aparținînd la 35 de 
artiști din țara noastră a părăsit 
joi seara Capitala. Acesie lu
crări sînt destinate standului ro- 
minesc din cadrul celei de a XI-a 
Expoziții trienale de la Milano.

La trienală, care va fi deschisă 
între 27 iulie și 4 noiembrie, vor 
participa 17 țări. Standul romî- 
nesc ocupă o suprafață de 115 
m.p. El va demonstra avintul pe 
care l-au luat artele decorative 
și aplicate în țara noastră.

tk
Vineri dimineața a părăsit Ca- 

pitala. înapoindu-se în patrie, de
legația de specialiști și tehnicieni 
sovietici în frunte cu prof. V. G. 
Kirilov-Ugriumov. decanul Facul
tății de fizică teoretică a Institu
tului de ingineri fizicieni din 
Moscova, care au condus lucră
rile de montare și au însoțit în 
tara noastră expoziția tehnico- 
științifică din U.R.S.S. „Folosirea 
energiei atomice în scopuri paș
nice'*.

(Agerpres)

guvernului Republicii F ederale 
Germane, care intenționează să 
construiască pe teritoriul Franței 
de est depozite militare de impor
tanță strategică ale armatei vest- 
germane.

BONN. După cum anunță agen 
tia United Press, Bundestagul de 
la Bonn a adoptat vineri diminea
ța, în cea de-a doua citire, trata
tul pieței comune ți „Euratomu- 
lui".

TIRANA. Presa albaneză a pu
blicat declarația comună a dele
gațiilor Partidului Muncii din Al
bania și Partidului Comunist Fran
cez cu privire la rezultatele trata
tivelor ce s-au desfășurat între 25 
iunie și 2 iulie 1957.

MOSCOVA. In seara de 4 iulie 
dl. R. G. Davis, însărcinatul cu 
afaceri al S.U.A. în U.R.S.S., a 
oferit o recepție cu prilejul sărbă
torii naționale — Ziua indepen
denței.

La recepție au luat parte Miko- 
ian, Șvemik, Gromiko ministrul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S., și 
alte personalități.

VARȘOVIA. La Varșovia a fost 
semnat un protocol cu privire la 
schimbul de mărfuri șl plăți între 
Polonia și Iran pe termen de 
un an.

MOSCOVA. — La Moscova con
tinuă turneul orchestrei de jazz 
simfonic „București" de sub con
ducerea lui Sergiu Malagamba. 
La 5 iulie oaspeții romtni au vizi
tat uzina constructoare de mașini- 
unelte „Krasnîi Proletari" din 
Moscova. Pretutindeni oaspeții ro- 
mîni au foșt primiți cu multă sim
patie și căldură de muncitorii din 
uzină.

In pauza de la prînz, tn parcul 
uzinei a avut loc un concert dat 
de artiștii romtni, la care au asis
tat aproximativ 3.000 de muncitori 
de la această întreprindere care 
au aplaudat cu căldură pe oas
peți.

In numele ansamblului Marin 
Pîrîianu, directorul Teatrului de 
Stat de Estradă „C. Tănase" din 
București, a salutat pe muncitorii 
uzinei.

LONDRA. La 5 iulie a avut loc 
cea de-a doua ședință a Subcomite
tului Comisiei O.N.V. pentru dezar
mare sub președinția lui V. A. Zo
rin, reprezentantul Uniunii Sovie
tice. Următoarea ședință va avea 
loc la 8 iulie.

NEW FORK. Agenția United 
Press anunță că la 5 iulie Statele 
Unite au efectuat în statul Neva
da o nouă explozie atomică.

LONDRA. Săptăminalul „Tribu
ne** publică un articol al lui Anen. 
rin Beran, lider de seama al parti
dului laburist, care a criticat asprit 
conducerea Partidului socialist 
francez pentru politica sa de spri
jinire a războiului colonialist în Al
geria.

LONDRA. Agenția Reuter anun
ță că conferința Commonwealthu- 
lui a aprobat intrarea Malayei î» 
rîndurile Commonwealthului brita
nic. Ministrul britanic al coloniilor 
Lennox Boyd a anunțat tn cadrul 
acestei conferințe că cererea Ma
layei de a i se acorda statut de 
dominion a fost aprobată și că în- 
ceptnd de la 1 august această țară 
va face parte din Commonwealth.

LONDRA. La 5 iulie s-a înche
iat conferința primilor miniștri ai 
țărilor Commonwealthului britanic 
care a început la Londra la 26 
iunie.

BUDAPESTA. După cum se 
știe, Tribunalul Popular al Curții 
Supreme din Ungaria a condam
nat la moarte, sub învinuirea de 
a fi organizat acțiuni criminale, 
asasinate, atentate la libertatea 
individuală și de a fi deținut arme 
în mod ilegal, pe Ilona Toth, Mi
klos Gyongyosi, Ferenc Gonczi, 
Ferenc Kovacs, Gyula Qborsov- 
szki și Josef Gali. După primi
rea recursului în cazul scriitorilor 
Gyula Oborsovszki și Jozsef Gali, 
la 4 iulie, Consiliul prezidențial 
al Curții Supreme a pronunțat ur
mătoarea sentință revizuită: 
Gyula Oborszovski a fost condam 
nat la închisoare pe viață, iar 
Jozsef Gali la închisoare pe ter
men de 15 ani. Ceilalți patru con
damnați au fost executați.

(CIXEM ATOGItAFE)

RICHARD AL IlI-Iea (ambele 
serii) — Patria (complectare cine
mascop în culori „Nava școală 
pleacă In larg"). V. Alecsandri 
(complectare „Marea Adriatică**); 
PASAREA FURTUNII, complecta
re; SCURTA ISTORIE - Repu
blica. București, Grădina Progre
sul, înfrățirea între popoare; 12 
REZULTATE EXACTE - Maghe- 
ru. Elena Pavel (sală și grădină). 
Cih. Doja, Coșbuc (sală și gră
dină); ÎNTRE DOUA FEMEI - 
I. C. Frimu (sală șl grădină). 
Doina ; JOCUL CU VIAȚA - 
Donca Sitno (sală șl grădină) ; 
AIDA - Lumina; O CARIERA 
RATATA — Central. Cultural ; 
ÎNCOTRO ? — (complectare Mar
cel Marceau) — Maxim Gorki, l 
Mai (sală și grădină); PARADA 
Ilie face sport — Timpuri Noi. 
LUI CHARLOT (partea a Ii-a), și 
Moșilor (sală și grădină). N. Băl-

cescu (complectare „Iile tn tuna 
de miere”), MOARA CU NOROC
— Tineretului; PRIMUL PUNCT
— Alex. Popov ; DIN NOU TM-. 
PREUNA - Grlvița ; VRĂJITO
RUL - Vasile Roaită ; PRIETE
NE DE NOAPTE - Unirea (sală 
și grădină); OAMENI FARA IM
PORTANȚA - Const. David ; RO- 
MEO Șl JULIETTA - Alex. Sa-

hia (sală șl grădină) ; STAN Șl 
RRAN STUDENȚI IN OXFORD^ 
Flacăra. T. Vlaaîniirescu (grădi
nă). Miorița, Libertății, Aurel 
Vlaicu; PREA TÎRZIU - Arta 
(sală șl grădină): CRONICA A- 
MANȚILOR SĂRĂCI - Munca; 
ÎNĂLȚIMI — 23 August (sală si 
grădină) ; DOI CĂPITANI — 
Ilie Pintilie (sală și grădină); 
VAGABONDUL (ambele serii) 
Popular; FIICA MEA TRĂIEȘTE 
LA VIENA — M. Emțnescu;


