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de CAMPANIE
Față n față
în gospodăria de stat Buziaș din 

regiunea Timișoara aînt două ta
bere de elevi: una la secția din 
Buziaș și alta la secția Nițkidorf. 
Tinerii au aceleași condiții de 
muncă și de cazare. Laude li se 
cuvin însă numai celor din secția 
Buziaș. în total sînt 63 de elevi, 
băieți și fete, de la Școala medie 
nr. 1 „Nikos Beloiannis" din Ti
mișoara. Pentru organizarea mai 
bună a muncii, ei s-au împărțit 
în două brigăzi și fiecare Brigadă 
în patru grupe. Responsabilii de 
grupă și de brigăzi inițiază între
cerea, țin evidența muncii și ra
portează seara în careu. Pentru 
ajutorarea gospodăriei ei lucrează 
patru ore pe zi sub îndrumarea 
tehnică a studentului Constantin 
Apîrceanu din anul IV al Insti
tutului agronomic din Timișoara. 
In fiecare zi, acești elevi reușesc 
să facă multe clăi de snopi. Intr-o 
zi, de exemplu au făcut cu 60 clăi 
mai mult decît în ziua prece
dentă apoi cu 213 mai mult etc. 
Cei mai harnici sînt Walter Ber- 
nath, secretarul organizației de 
bază U.T.M. din școală, Elena 
Slănină. Florin Bormuz și Con
stantin Costăngeoară.

După amiază am stat de vorbă 
în dormitoare cu doi profesori ve- 
niți în tabără din partea corpului 
didactic al școlii. Am vrut să în
treb dacă în timpul lor liber ele
vii au activitate cultural-sportivă 
dar m-am oprit. La capătul fie
cărui pat era cîte o carte. în 
plus, unul din profesori mi-a 

• „Băieții noștri se an- 
acum la volei; mîine 

au meci cu Progresul Buziaș". în 
aceeași zi Ie-a sosit de la școală 
un acordeon. Din toate acestea se 
desprinde concluzia: acești elevi 
nu numai că prin munca lor sînt 
un ajutor prețios pentru gospodă
rie la strînsul recoltei, dar în 
timpul liber duc și o adevărată 
viată de tabără.

Cu totul altfel se prezintă situa
ția în tabăra de elevi de la Nițki
dorf. Aici, din cei 32 de elevi ve- 
niți de la Școala medie din orașul 
Lugoj au mai rămas doar 17. Au 
existat grupe de muncă, dar s-au 
desființat. în această tabără dom-
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ORAȘUL STALIN (prin telefon). 
După o zi de înfrigurate pregătiri, 
și o seară destinată bagajelor, ia- 
tă-ne în zorii zilei mult așteptate. 
In gară — freamătul plecării. Tre
nul special a fost tras la peron. în 
vagonul nr. 1 urcă atleții. Cicliștii 
se strecoară cu greu prin mulțime 
cu biciclete, cu roți de rezervă etc. 
Printre ei zeci de pionieri cu bra
țele încărcate de flori. Sc fac foto
grafii pe peron, pe scările vagoa
nelor. Muzica execută „cu foc" 
cîntece românești. Soter explică 
unor ziariști de ce este el atît de 
încrezător în rezultatele pe care 
atleții noștri le vor obține la Mos
cova.

— Avem o scrie de atleți de va
loare care se vor impune Ia între
cerile sportive ale tineretului de Ia 
Moscova. Ultimele rezultate ale 
lui Aurel Reica, Nicolae Rășcă- 
nescu, Florica Oțel, Wicsenmayer 
șf ale altora, sînt o garanție în a- 
ceaată privință.

Intr-un capăt al peronului s-a 
produs o „busculadă" a cicliștilor. 
Motivul ? Nea Traian a venit să 
Ie ureze drum bun băieților. Cine 
nu cunoaște dragostea părintească 
a bătrânului rutier Traian Chicom- 
ban pentru cicliști 1 Acum el e 
tehnicianul grupului.

— Nu aveți nici o grijă, au so
sit câteva biciclete noi. Trebuie să 
le mai văd și eu și vi le trimit la 
Moscova... Apoi adresîndu-se lui 
Constantin Dumitrescu :

— Vezi ce faci Gigi la suta de 
km. contra cronometru. E proba 
ta și sperăm să aduci medalia de 
aur.

Rugbiștii, handbalistele, tenis- 
menii, cicliștii, atleții, toți 
care în această dimineață 
urcat în trenul special 
va duce la Moscova, au
cat încrezători în forțele lor, iar 
urările de noi succese pe care sute 
de tineri din Orașul Stalin le-au 
adresat din inima în aceasta dimi
neață, le vor fi de bună seama un 
imbold în reprezentarea cu cinste 
a culorilor patriei.

La orele 6.10 trenul special pă
răsește Orașul Stalin.

Drum bun dragi sportivi, să adu
ceți acasă cît mai multe medalii!

cei 
au 

ce-i 
ple-

spus: 
trenează

neștei indisciplina. 
Fiecare elev pleacă 
atunci cînd vrea și 
unde vrea. Condu
cerea taberei (di
rector Adrian Stîn- 
cescu, 
superior 
nieri) nu 
stare să 
ascultat,
de slăbiciunile con
ducerii, elevii au 
săvîrșit multe acte 
de indisciplină.

Ne surprinde lip
sa de răspundere 
cu care secția oră
șenească de învă- 
țămînt și cultură 
Lugoj a privit a- 
ceastă tabără. In 
primul rînd, nu 
toate cadrele didac
tice care au fost repartizate s-au 
prezentat aici. Deși sînt și eleve, nu 
există nici o profesoară sau învă
țătoare care să se ocupe de fete. 
Dintre profesoarele repartizate și 
care nu s-au prezentat este și ute- 
mista Letiția Bociord de la Școa
la medie nr. 2. Apoi directorii șco
lilor medii din Lugoj au subapre
ciat această tabără. De la Școa
la medie nr. 2, dm 174 de eleve 
cîte sînt în clasele a VlII-a și a 
IX-a, o singură elevă este în ta- 
bară. Unii directori de școală me
die, ca Tiberiu Bulzan de la Școa
la medie nr. 1 și N. Fritz de la 
Școala medie nr. 4 au îndemnat 
pe elevi să plece din 
Același lucru l-a făcut 
pold Saupe, dirigintele 
a IX-a a Școlii medii
Cum rămîne cu chemarea 
nisterului Invățămlntului și Cul
turii și a Comitetului Central al 
Sindicatului Salariajilor din tnvă- 
țămînt, căreia multe colective de 
profesori i au răspuns cu entu
ziasm ? La aceste lucruri trebuie 
să mediteze tovarășul Gh. Dun- 
cescu, șeful secției învățămînt și 
cultură a Sfatului popular orășe- 
nesc-Lugoj.

tabără. 
și Leo- 

clasei 
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Experimentarea sistemului îmbunătățit 
de salarizare la întreprinderea „7 Noiembrie"
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fi

la Festivalul de la Moscova
Peste cîteva zile delegația tineretului din R.P. Romînă la cel 

de-al Vl-lea Festival Mondial al Tineretului și Studenților va 
părăsi Capitala, îndreptîndu-se spre Moscova — locul de desfă
șurare a Festivalului, ducînd pariicipanțilcr la Festiva! mesajul 
de pace și prietenie al tineretului nostru, dornic de a trăi în bună 
înțelegere cu tinerii din toate țările lumii.

în rândurile celor 1.000 de de.egați se numără tineri muncitori, 
țărani muncitori, studenji, elevi, fruntași în muncă și învățătură, 
tineri aparținînd naționalităților conlocuitoare din țara noastră. 
Astfel din delegație fac parte tineri ca strungarul Gheorghe 
Chivu de la uzine e „I. C. bri mu“-Sinaia, minerul Furu Alexan
dru din Lupeni, muncitorul Gheorghe Tenchîu de la hidrocentrala 
„V. I. Lenin“ de la Bicaz, oțeiarul Toia Vasile de Ia Reșița, ță
ranul muncitor Ion Dumitru din comuna Racovița, studenții Ta
tiana Angelescu de la universitatea „C. I. Parhon“ din București, 
Bela Tokos de la universitatea „Bolyai" din Cluj, sculptorița Ga
briela Odoc, scriitorii Dumitru Mircea, Hajdu Zoltan, Ștefan 
Iureș și alții.

Din delegație fac parte peste 300 de artiști, corul și ansamblul 
de dansuri al U.T.M., ansamblul de dansuri și orchestra „Doina", 
orchestra de muzică populară, teatrul de marionete și păpuși 
„Țăndărică", formații de estradă și muzică ușoară, precum și cei 
30 de soliști printre care Nicolae Herlea, Teodora Lucaciu, Va
lentin Loghin, Irinel Liciu și Gabriel Popescu vor căuta să repre
zinte cu cinste arta din tara noas tră la concursurile din cadrul celui 
de-al Vl-lea Festival Mondial al Tineretului și Studenților.

La cea de-a IlI-a ediție a jocurilor sportive internaționale 
prietenești de la Moscova vor participa peste 350 de tineri spor
tivi fruntași la următoarele discipline: atletism, baschet, box, 
ciclism, canotaj academic, canoe, caiac, fotbal, gimnastică, hand
bal, înot, rugbi, scrimă, volei, tenis, tenis de masă, haltere, 
lupte clasice și libere.

La cel de-al Vl-lea Festival Mondial al Tineretului, sărbătoarea 
măreață a tineretului din lumea întreagă, tinerii din delegația 
R.P. Romîne se vor prezenta însuflețiți de dorința de a-și ex
prima prietenia față de tinerii de pretutindeni, năzuința lor pro
fundă: pacea și prietenia între popoare.

TINERETUL FABRICII
raportează

TG. MUREȘ (de Ia corespon
dentul nostru). — Hegyi Arpad 
îmbrățișa încă odată cu privirea 
secția, mașinile, oamenii. Vrînd 
parcă să înfrîngă zgomotul asur-

Dslegația parlamentară a Uniunii Birmane 
la luarea Adunare Națională

Anul acesta Constantin Rotaru, 
președintele întovărășirii agricole 
„Unirea" cin comuna Movillța, 
raionul Panciu a avut ambiția ca 
intovărășirea lui să fie printre 
primele pe raion. Și întovărășiți! 
l-au sprijinit.

De curînd întovărășirea a termi
nat treieratul, care s-a făcut in 
comun. După aceasta, 
tat muncile S.M.T. și

s-au achi- 
s-a reținut

fondul de bază. In ziua cînd tre
ieratul a fost gata, întovărășiți! 
au încărcat în căruțe cantitatea 
de grîu contractată cu statul și 
au predat-o la baza de recepție. 
Acum, întovărășiți! din Movilița 
au copt deja prima pîine din re
colta anului acesta.

D. MONOREA

Aria tineretului
La Calafat, prima arte a tinere

tului și-a început activitatea. Nici 
. nu se luminase bine de ziuă, cind 
primii snopi au fost înghițiți de 
gura lacomă a batozei. Conducă
torul ariei, utemistul Ion Bîlu și 
delegatul de batoză Gh. Vornic, 
cîntăresc din priviri boabele grele

ce ies din mașină. După prima zi 
de muncă la aria tineretului s-au 
obținut 17.000 kg. boabe de grîu. 
S-au evidențiat numeroși tineri 
printre care N. Constantin și A. 
Afremie.

ANTON GURGU

Au trecut mai bine de două luni 
de cînd la uzinele textile „7 No
iembrie" din Capitală a început 
experimentarea măsurilor de îm
bunătățire a sistemului de salari
zare și normare a muncii.

încă de la începutul acțiunii 
muncitorii și tehnicienii de aici 
și-au dat seama că pentru a obți
ne ciștiguri tot mai mari trebuie 
să se asigure o producție și o pro
ductivitate sporită. De aceea ei 
duc o muncă susținută pentru în
deplinirea sarcinilor de plan, vin 
cu sugestii și propuneri de îmbu
nătățire a muncii.

Astfel în cadrul consfătuirilor 
de producție pe secții s-au făcut 
636 propuneri.

Ce se intimplă cu propunerile 
muncitorilor ? O parte din ele au 
fost incluse în planul de măsuri 
tehnico-organizatorice întocmit pe 
uzină, iar restul — în planurile 
secțiilor.

Ceea ce este de remarcat e fap
tul că, în cadrul propunerilor, s-au 
adus idei importante pentru toate 
întreprinderile de specialitate. De 
pildă, în legătură cu tarifele de 
salarizare, mai mulți muncitori au 
arătat ca o lipsă faptul că în tre
cut erau prea multe categorii de 
încadrare tarifară, între care nu 
existau decît diferențe minime. A- 
cum s-a propus să existe numai 
două categorii de salarizare. A- 
ceasta va cointeresa pe muncitori 
la ridicarea nivelului lor profe
sional, îi va ajuta să înțeleagă mai 
bine că numai avînd o calificare 
superioară vor putea să 
articole mai grele, mai

lucreze 
„pretcn-

Dispoziții speciale,..

țioase" și, deci, să și cîștige mai 
bine.

Discuții largi au fost purtate și 
în legătură cu trecerea unor ope
rațiuni din acord în regie și in
vers. Cu propuneri interesante’ în 
acest sens au venit utemistele Ma
ria Drăgulescu, care a propus ca 
muncitoarele din secția ring să 
lucreze în continuare în acord, 
Victoria Badea, care a sugerat ca 
muncitoarele de la secția repansat 
să lucreze în regie și să li se a- 
corde premii în raport cu calitatea 
muncii depuse, iar Elisabeta Pa
vel, a arătat care trebuie să fie 
salariul de bază al unei muncitoa
re care lucrează la două războaie.

Dat fiind că membrii comisiei 
stabilite pentru aplicarea măsuri
lor de îmbunătățire a sistemului 
de salarizare au acceptat și apli
cat majoritatea propunerilor făcu
te de muncitori, productivitatea 
muncii și randamentul mașinilor 
au crescut, s-au realizat în plus 
circa 1.000 metri țesături pe zi, 
S-a îmbunătățit simțitor calitatea 
produselor. în același timp, cîști- 
gul muncitoarelor a crescut pe 
uzină, cu circa 18 la sută.

Acum, așa cum s-a arătat și în- 
tr-un articol publicat anterior în 
riarul nostru, muncitoarele de la 
„7 Noiembrie" sînt de asemenea 
mult mai exigente cu defecțiunile 
interne din întreprindere.

Am asistat la unele consfă
tuiri de producție care s-au ținut 
în secții.

Printre altele muncitoarele de 
la războaie au criticat faptul că

C. BANCILA

(Continuat* in pag. 3-a)

Vineri la amiază, dr. Petru Gro
za, președintele Prezidiului Ma
rii Adunări Naționale a R.P.R. a 
pjimit la Palatul Marii Adunări 
Iraționale pe membrii delegației 
parlamentare a Uniunii Birmane, 
condusă de dl. Thakin Thein Ma- 
ung, deputat de Maubin de Sud, 
membru al Camerei Naționalități
lor, care ne vizitează țara la in
vitația Marii Adunări Naționale a 
R.P.R.

La primire au fost de față de
putății : Avram Bunaciu, secreta
rul Prezidiului Marii Adunări Na
ționale, C. Paraschivescu-Bălăcea- 
nu, academicienii P. Constanti- 
nescu-lași și Mihail Raiea, mem
bri ai Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, lacob Coțoveanu, se
cretarul Comisiei de politică exter
nă a Marii Adunări Naționale.

Adresîndu-se parlamentarilor 
birmani, dr. Petru Groza a spus 
bucurroșiadeev:iZitaSî>neTare 

ceți în țara noastră, deoarece prin 
aceasta se realizează o și maf 
mare apropiere între popoarele 
birmane și poporul romîn. Con
sider că vizita dv. este un în-' 
ceput de la care va porni strîn- 
gerea continuă a relațiilor noas
tre de prietenie".

In încheiere, dr. Petru Groza a 
rugat pe membrii delegației să; 
transmită președintelui și primu-i 
lui ministru al Uniunii Birmane,’ 
precum și popoarelor Birmaniei; 
mesajul de pace și prietenie af 
poporului romîn.

Luînd cuvîntul dl. Thakin ‘ 
Thein Maung, conducătorul dele-< 
gației, a spus printre altele: „Gu-; 
vernul nostru a acceptat cu bucu-« 
rie invitația transmisă de preșe-< 
dintele Marii Adunări Naționale} 
a R.P.R. ca p delegație parlament 
tară birmană să viziteze Romînia/ 
Vizita parlamentarilor birmani} 
aici este și un rezultat al politic 
cii externe a Uniunii Birmane. A-< 
ceasta politică pozitivă constă înj 
adoptarea neutralității, ceea ce ne<

ajută să ne împrietenim cu toate 
popoarele lumii. Datorită acestei 
politici am venit în țara dv. am 
vizitat multe locuri din Romînia, 
am luat contact cu conducători 
ai poporului romîn și cu numeroși 
cetățeni, promovînd în acest fel 
prietenia între popoarele noastre. 
Căldura cu care am fost primiți 
pretutindeni, ne face să credem că 
prietenia dintre noi se va țntări 
din ce în ce mai mult".

Dr. Petru Groza și celelalte 
persoane • oficiale care erau de 
față la primire s-au întreținut 
apoi cordial cu membrii delega
ției parlamentare a Uniunii Bir
mane.

★
Vineri dimineața delegația par

lamentară birmană a vizitat uzi
nele „Semănătoarea" și Institutul 
agronomic „N. Bălcescu" din Ca
pitală..

zitor al mașinilor care înghițeau 
seîndurile, strigă :

— La revedere, prieteni, la re
vedere și nu uitați angajamentele.

Magyari Feri, care era în apro
piere, îi șopti :

— Nici tu să nu ne uiți: du 
acolo, la Moscova, în orașul tine
reții gîndurile noastre. Spune tu
turor că noi, tinerii de la fabrica 
de mobilă „Simo Geza“ din Tg. 
Mureș am întîmpinat festivalul 
cu realizări cum nu s-au văzut de 
cînd s-a ridicat fabrica...

Așa s-a despărțit Hegyi Arpad, 
delegat la cel de-al Vl-lea Festi
val, de tovarășii săi de muncă.

★

In uriașa hală a mașinilor, ca 
o amplă orchestră simfonică — 
circulare duble, mașini de șlefuit 
cu bandă sau altele cu cilindri, 
„cîntă“ neîncetat. Din trei mun
citori doi sînt tineri. în ziua 
schimbului de onoare închinat 
Festivalului fiecare a pornit la 
muncă hotărît să dobîndească 
rezultate cum n-a mai obținut. 
Magyari Feri își întețește mișcă-

rile. în jurul orei 10 își depășise 
planul zilnic cu 130 la sută. Pri
mul schimb a terminat lucrul. Se 
anunță rezultatele întrecerii:

— Ma-iari Francisc — depă
șire SC3 la sută.

Inh-un entuziasm general con
ducerea fabricii îi dă steagul de 
fruntaș în producție pe întreaga 
întreprindere.

N-a fost singurul. La secția 
lustruit în frunte e tot o utemistă 
— Covacs Ilona. La zețuit Petre 
Maria și-a depășit sarcina zilni
că de plan cu 137 la sută. In toiul 
„bătăliei* sînt anunțate și alte 
cifre. Ele întrec orice fel de cal
cule preliminare : angajamentele 
luate de tineri au fost depășite 
cu mult. 904 garnituri de mobile 
tip „Sovata", 262 studiouri, 100 
garnituri mobilă populară tip 
„Tg. Mureș" au fost realizate 
peste planul prevăzut de între
prindere. Grăitoare sînt și eco
nomiile realizate. Suma lor se ri
dică la 384.000 lei. $1, nu uitați, 
prețul de cost al mobilei a scăzut 
pînă acum cu 0,67 la sută 1

M. MUNTEANU

Șefia 1057
► Intr-o oră și cîteva minute de 
}zbor am ajuns la Sofia. în mod 
►normal distanța aceasta e o jucă- 
►rie. Am avut însă ghinion: natura 
>a fost capricioasă. Noroc însă de 
}stewardul nostru, o femeie admi
rabilă, o rusoaică înaltă, frumoasă 
,care rîzînd într-una, ne-a îndo-
► pat tot timpul cu dul- 
} ciuri și siropuri. Așa că 
. am uitat de pungile a- 
' celea antipatice din 
pergament, prevăzute 
special pentru astfel de 
ocazii. Ce înseamnă să ai un ste- 

’ward priceput la bord...
Sofia începe să te cucerească 

încă din primul moment. O cen
tură de munți îți atrage privirile 
•și-ți propune irezistibilă un itine- 

^rar de excursie. De la aeroport la 
agenție — primul contact cu ora-

șui. Cum intri în Sofia rămîi ui
mit de înfățișarea străzilor ei. Par
că ai fi într-o strălucitoare sală 
de dans. Curățenia străzii te cap
tivează. îmi amintesc de primele 
dimineți petrecute la Sofia. Ieșind 
în oraș aveam certitudinea că iar 
a plouat noaptea. Pavajul ud, gră
dinile proaspăt înviorate, te ade

întâmplarea de asta? Ia să spuneți 
rînd tot ce vă 

____ , să vedem 
dacă aveți o ordine 
de zi ca lumea. în
cepe tu, Chirpac!

— Păi, începe 
Chirpac, încă din 
luna septembrie nu 
ni s-a dat alocația 
de hrană, care ni 
se cuvine, iar în 
atelier sîntem folo
siți la tot felul de 
corvezi.

— In primul rînd 
ți-am spus să vor
bești numai în nu
mele tău, iar în al 
doilea rînd, astea 
nu-s probleme pen
tru ședință.

— Da, dar uce
nicii așteaptă...

— Aaa... voi sîn- 
teți copii. Binee... 
și tovarășul Postel- 
nicu părăsi biroul.

Cei doi ucenici 
se duseră de grabă 
în sală și vestiră pe 
ceilalți că tovarășul 
Postelnicu s-a dus 
să-l anunțe pe di
rector. Băieții se

față s-a petrecut la pe rîn 
fabrica de ciment doare, 
„Ideal" din Cerna
vodă, în urmă cu 
cîteva zile.

Do cîteva minu
te, tovarășul N. 
Postelnicu, șeful ser
viciului organizarea 
muncii, stă de vor
bă cu ucenicii V. 
Chirpac și Gh. A- 
vram. Enervat pes
te măsură se ridică 
de pe scaun și, a- 
propiindu-se de cei 
doi ucenici, li se a- 
dresează pe un ton 
„tovărășesc" :

— în concluzie, 
ce vreți mă ?

— Să veniți la șe
dința noastră, a u- 
cenicilor — îndrăzni 
Chirpac.

— La ședința 
voastră ? Și, mă 
rog, ce probleme se 
vor discuta.

— Avem și noi 
cîteva necazuri, care 
trebuie să le rezol
văm odată.

— Ședință pentru

bucurau nespus că 
vor avea prilejul să 
stea personal de 
vorbă cu tovarășul 
director. în sfîrșit, 
iată-1 că vine.

— Ce-i balamucul 
ăsta aici ? întrebă 
acesta fără nici un 
înconjur. Ucenicii se 
uitară unul la altul 
nedumeriți.

— E vorba de 
unele nereguli —

tovarășe director — 
îndrăzni Chirpac.

— Tocmai ta 
spui de astea ? Mă... 
needucatule! “
care umbli ca 
malagambist r____ 
fabrică. Și directorul 
începu să imite mer
sul legănat al uce
nicului.

— Noi vroiam să 
vă spunem că nu ni 
s-a dat alocația de 
hrană și... să nu mai

Tu 
un 

prin

fim puși toată ziua 
la spart bile, ci di" 
rect în producție, 
să învățăm meserie.

— Cu alte cuvin
te vă faceți de cap.

Și, ieșindu-și 
fire, directorul 
cepu să strige 
răsputeri î

— Afară ! Ieșițl 
afară din fabrică!

Apoi, adresîndu- 
se portarului:

— Dă-i afară și 
să nu-i primești 
pînă nu dau eu 
scris!

Am cerut lămu
riri tovarășului Gh. 
Stoian, responsabil 
cu învățămîntul pe 
fabrică.

— Pînă la 1 sep
tembrie 1956 uce
nicii au fost ai șco
lii profesionale Tur
da. Banii de aloca
ție trebuia să-i tri
mită Turda, dar nu 
i-a trimis.

Cei 17 ucenici 
sînt datori Ia canti
na fabricii din Cer
navodă aproape 900

din 
in
dia

lei, iar fabrica a ră
mas datoare uceni
cilor peste 1700 lei. 
Banii s-au virat la 
Turda, iar de la 
Turda...

— în concluzie 
aveți de dat bani 
elevilor sau nu ?

— Da!... Capi 
105 lei d© căciulă.
- Și...
— E Încurcătura 

aceasta, ____
dispoziții speciale.

Vasăzică pentru 
ca ucenicii să nu 
fie puși Ia tot felul 
de corvezi, să Ii se 
plătească drepturile 
legale, să nu mai 
fie dați afară din 
fabrică după pofta 
directorului, tre
ble .deci dispozi
ții speciale... Poate 
sancționarea celor 
ce pun bețe-n roa
te rezolvării nevoi
lor ucenicilor să se 
facă cu un ordin 
scurt doar...

GH. NEAGU

trebuie

In centrul Sofiei

B H it

menesc la o plimbare. In fiecare 
noapte, spre zori, străzile Sofiei 
sînt îmbăiate cu mult zel. Circu
lația autovehicolelor este destul de 
redusă și o plimbare în oraș nu-i 
de loc obositoare. De altfel, prin 
centrul orașului nu circulă decît 
rar tramvaie și e atîta liniște încît 
te simți de parcă ai fi într-o loca
litate turistică dominată de munți.

Seara, pe marile bulevarde, di
fuzoarele transmit muzică de ope
ră. Să nu spui nimănui că ai fost 
în Bulgaria și n-ai fost la operă. 
Bulgaria are cîntăreți de operă ex
cepționali și vocile lor calde, ca
tifelate, îți stăruit mult timp în 
urechi. Pe stradă afișe mari anunță 
spectacolele cu nemuritoarea 
„Aida* și zeci de trecători se o- 
presc pentru a cerceta atenți noua 
distribuție. După închiderea sta
giunii — dacă ai acest ghinion — 
poți totuși să-ți dai seama de ma
rea valoare artistică a tenorilor și 
baritonilor bulgari ascultînd coru
rile magistrale din străvechile bi
serici din Sofia. Nu-ți va părea 
rău de acest lucru.

Bulgarii se mîndresc cu cîntăre- 
ții lor cu aceeași plăcere cu care-ți 
vorbesc despre avîntul industrial 
11 țării. Ei te conduc cu multa 
)ucurie prin secțiile întreprinderii 
„Ernst Thălmann" — o filatură 
ultra-modernă. Rămîi plăcut im
presionat de nivelul automatizării 
întreprinderii, de condițiile bune 
de muncă și de sectorul social. 
Pentru ziariștii occidentali veniți 
la Sofia, la campionatul european 
de baschet, vizita la restaurantul 
întreprinderii mai sus pomenite a 
constituit o mare surpriză. Pentru 
o sumă destul de modestă muncu

torii filaturii pot mînca la alegere 
trei feluri și un desert.

Ca oricare nou venit în Sofia 
mi-ain îndreptat pașii spre Ț.U.M. 
Cine a fost doar o singură dată 
în capitala Bulgariei nu poate să 
nu știe ce reprezintă aceste trei 
litere: Ț.U.M. (magazinul univer
sal central). Este plasat în inima 

Sofiei. Sînt pe aici un 
număr de clădiri noi, 
impozante, cu cîte 5-6 
etaje, sobre, care adă
postesc o serie de mi
nistere și instituții pu- 
st perimetru de cî

teva sute de metri este luminat 
seara de tuburi fluorescente care 
îi dau o notă selectă. Treptat, ilu
minatul cu tuburi fluorescente se 
extinde în tot orașul.

Străbătând zecile de raioane ale 
Ț.U.M.-ului reușești să faci o in
cursiune în comerțul bulgar.

La parterul clădirii o mulțime 
de oameni cercetează — și se gă
sesc și destui cumpărători — mo
toretele, scuterele, motocicletele și 
turismele provenite din import și 
puse în vânzare la prețuri destul 
de acceptabile.

Mai încolo observ cu interes 
cum este asaltat raionul de parfu
merie ; e vorba de un produs tra
dițional al Bulgariei. Oaspeții de 
peste hotare ai Sofiei se simt obli
gați să se aprovizioneze în primul 
rînd cu esențe de trandafiri și alte 
parfum uri. în cîteva ore se vîr.*< 
aici cantități uriașe dp apă de co
lonie.

Doar două raioane reușesc să e- 
galeze în popularitate parfumeria 
de la Ț.U.M. Chiar la intrarea în 
magazin, standul de țigări te abate 
din drum. Țigările aduc Bulgariei 
un mare venit național. Știam că 
tutunul bulgăresc este renumit, 
dar nu mi-am putut închipui nici 
o clipă că o țară poate produce a- 
tîtea sorturi de țigări. Zeci de sor
turi, în pachețele elegante, atrac
tive, iau drumul pieții străine. 
Yaka — „Nur fur D.D.R." (numai 
pentru Republica Democrată Ger
mană) sau renumitele — Travel 
care pot rivaliza ușor cu faimoa-

M. ZON1S

(Continuare în pag. 3-a)



Departe
de tine în zile festive 
ta-mi cade pe-arcade și-ogive 
de tine, oricît de departe

Cerul Moscovei
fată -mă-n inima ta, Moscovă caldă, 
privirile-n valuri de oameni se scaldă. 
Cîntăm laolaltă cu-același glas, 
jucăm laolaltă cu-același pas.
Fiecare popor a aprins flăcărui 
pe pămîntul tău mare, eu inima lui.
Și cînd s-a-ncins hora acestor inimi 
hora de focuri nestinse de nimeni, 
peste noi, tremurînd, pe aripi eu scîntei 
s-a boltit cer de albi porumbei, 
cerul Moscovei, de albi porumbei.

Departe
Lumina
Departe ... ___ . . __
Trăiesc ideea care nu ne desparte.
Și, dac-o să auzi, frenetic mereu, 
un cîntec zburînd, e cîntecul meu.
Și, dac-o să vezi venind ca o stea 
o pasăre roșie, e inima mea.
Și, dac-o să vezi un alb porumbel, 
e visul meu, visul tău : un singur fel. 
Departe, departe, cu ginduri senine 
sînt aproape de tine, aproape de tine.

ÎNSEMNĂRI
DE LA EXPOZIJJA 
ANUALĂ DE GRAFICĂ

Dezvoltarea înregistrată în ulti
mii ani, progresul evident al ar
tiștilor graficieni, face din expozi
ția deschisă luna aceasta în sălile 
Dalles, o manifestare de prestigiu 
« artei noastre plastice.

Gravura, acuarela și îndeosebi 
vfișul, acest gen cu cele mai largi 
fi eficace posibilități de comuni
care și emoționare, marchează în 
eceastă expoziție pași serioși îna
inte, un interes crescînd din par
tea artiștilor. Și de data aceasta 
gravori ca Gy Szabo Bela, Naum 
Gh. și Dobrian Vasile par a se fi 
întrecut pe ei înșiși, iar artiști ca 
Beiu-Angheluță Corina, Ivancenco 
Gh., Brana Nic., Weiss Helfried, 
lliuț Ana, Olarian M. și Olinescu 
Marcel, susțin prin valoroase lu
crări interesul pentru gravură, la 
care sînt atrași tot mai mulți ar
tiști.

Majoritatea artiștilor expun lu
crări în mai multe tehnici : gra
vură, acuarelă, desen. Totuși fie
care artist are o tehnică preferată. 
Printre susținătorii consecvenți ai 
acuarelei întîlnim pe: Juster Gh. 
ți Bene losif, coloriști de largă 
respirație ce construiesc formele 
din culoare fără contururi liniare, 
apoi pe Sorin Ionescu cu aceeași 
cunoscută poezie a culorilor și 
peisajiilor industriale, Lucia De- 
metriade Bălăcescu, cu un gust și 
rafinament deosebit, Bordi Andrei, 
conștiincios și cu o catifelare im
presionantă a culorii, apoi 
Miitzner, Rodica Maniu, Sonia 
tra-șcu ți alții.

Progresul cel mai vizibil al ex
poziției este realizat însă de afiș. 
Culoarea, puterea de atracție, ori
ginalitatea, sugestivitatea, ca și o 
ilustrare simbolică, fericit utiliza
tă a ideilor fie ele de ordin poli
tic, cultural, sportiv, comercial, 
turistic sau educativ ; acestea sînt 
caracteristicile principale ale afi
șului din expoziție. Prin rezolvă
rile lor ingenioase (este drept că 
unii exagerează retorismul imagi
nii plastice), afișele cuceresc aten
ția și reușesc să convingă. Îmbu
curător este faptul că foarte mulți 
tineri ca Brînză Trofin, Tofan Gh., 
Grigorescu Vincențiu, Radu Dan, 
S. Briss și alții se prezintă, cu 
impetuozitatea tinereții, la nivelul 
urtișlilor mai experimentați și cu 
îndelungată activitate în acest do
meniu : I. Molnar, Iosif Cova, N- 
Grant, Nazarie Pavlin ș.a.

Și în ilustrația de carte avem 
cîteva serii interesante cum sînt 
cele semnate de Stoicescu Aurel, 
Ion Ion, N. Popescu, care reușesc 
să se apropie, pe drumuri pro
prii, de ideile cărților în mod 
creator, original.

s.
Pe-

Mai puțin prezentă cantitativ, 
dar cu un vădit spor selectiv de 
calitate, caricatura își mărește for
ța sa satirică obișnuită. Ross losif, 
Taru E., Gion D. Mihail, Dama- 
dian Cik ș.a., se situează ți anul 
acesta printre militanții cei mai 
frecvenți ai acestui gen.

Astfel, expoziția de grafică este 
în primul rînd o manifestare bo
gată în lucrări diverse — aproa
pe 600 de lucrări a cca. 200 de 
artiști — create și de maeștri cu 
experiență și de tineri, chiar noi 
absolvenți. în străduința și în e- 
fortul artiștilor spre stil, spre mă
iestrie, firește mulți au fost absor
biți, poate prea mult, de dorința 
de a fi cu orice preț personali, 
mai mult decit de voința de a 
pătrunde în miezul fenomenelor, 
decît a se face crainicii simțămin- 
telor superioare și ai aspirațiilor 
umane progresiste.

Sentimentul contemporaneității, 
al actualității, apare desigur in 
foarte multe lucrări, ca spre exem
plu în unele din cele semnate de 
Erdos Tibor, Ivancenco Gh., Io- 
nescu Sorin, Erdos Paul, Adoc Gh., 
Baciu C-tin ș.a., dar el nu poate 
fi generalizat totuși la întreaga 
expoziție.

Grafica, ca gen cu largi posibi
lități de răspîndire în mase, a 
fost susținută, în toate timpurile, 
de caracterul viu al actualității ei, 
devenind prin aceasta o vie reflec
tare a încleștărilor sociale, a stă
ruințelor omului către progres. 
Există fără îndoială și în expoziția 
de grafică o tematică actuală : 
imagini cu lupta pentru supune
rea naturii, scene din trecutul is
toric, ș.a., dar nu toate lucrările 
au forța expresivă necesară, pu
terea de a caracteriza un tip, un 
fenomen.

Alte lucrări sînt atemporale și 
lipsite de caracter concret. Aceste 
lipsuri slăbesc într-o bună măsură, 
eficiența educativă a graficei.

Totuși, asemenea lipsuri nu reu
șesc să diminueze din importanța 
și succesul expoziției. Progresul 
artiștilor noștri este îmbucurător 
și concludent în lucrările prezen
tate. Ei au cîștigat în expresia ar
tistică, în iscusința de a rezolva 
original, în mod personal, un su
biect, de a pune probleme de mă
iestrie specifice genului, de a adinei 
posibilitățile infinite ale mijloace
lor de exprimare ale graficei.

Căutînd drumuri noi, artiștii 
graficieni tind prin forța talentu
lui lor să consolideze orientarea 
către umanismul socialist înflăcă
rat, către sezisarea spiritului con
temporaneității noastre luminoase.

MIRCEA DEAC

Ileana care era o fată inteligentă și plină de viață 
îl botezase pe Fred — Bunul Demon. Nu s-ar pu
tea spune că porecla nu i se potrivea. Fața lui 
măslinie, nasul coroiat, ochii negri, gura mică cu 
buza de jos atîmînd plină și părul creț ce începuse 
să se rărească deasupra frunții îi dădeau un aer în- 
tr-adevăr mefistofelic ce nu se potrivea însă cu ma
sivitatea lui, cu gesturile sale molcome, stîngace. 
Cînd se mișca, Fred dădea impresia că-și cere ne
contenit iertare pentru faptul că nu stă pe loc, în 
orice clipă se simțea vinovat de a fi deranjat pe 
ceilalți.

Valentin Șerban susținea adeseori în discuții, po- 
trivindu-și neglijent nodul cravatei: „E un băiat bun, 
minunat chiar, dar credeți-mă, nu face de teatru. 
Pe scenă, copilașii taichii, se cere polizor, șlefuiala. 
Și el nu e omul". După ce spunea acestea, Valen
tin, interpretul preferat al regizorului pentru rolu
rile „pozitive", „zglobii", rămînea cu palma mîmn 
stingi deschisă în sus, cu degetele resfirate a între
bare și nedumerire, după părerea lui proprie, deși 
gestul semăna mai mult cu acel al pensionarilor 
care, ieșind dimineața din casă, vor să vadă dacă 
nu plouă afară. w

Adevărul este că nimeni nu ar fi putut spune daca 
Fred era făcut într-adevăr pentru scenă sau nu, și 
cu atît mai puțin el însuși. Nici o părere a vreunui 
membru din colectivul teatrului nu era deștul de 
bine susținută de argumente îneît să poată birui ca
tegoric opiniile adverse. Și totuși Fred Ionescu avea 
un admirator înfocat. Era Vasile Pîrlea, mașinistul, 
bunul său prieten.

— Tovarășu Fred, spunea el, aruncîndu-și părul 
abundent pe spate cu un aer agasat, ascultă-mă pe 
mine, dumneata simți arta, înțelegi, afli pîrîul acela 
ascuns care străbate orice operă adevărată. Nimeni 
la noi nu pricepe asta ca dumneata. Acum, deh, are 
dreptate tovarășul Necșulescu cînd zice n-ai des
tulă siguranță pe scenă. Just. Dar, întreb eu, sigu
ranța se poate căpăta ? Se poate. Iar talentul, sim
țirea, omenia, suflul, pasiunea, confundarea pînă la 
uitare de sine cu rolul, nu se pot căpăta. Asta e I

Fred răbda ironia lui Valentin, nervii regizorului, 
îl lăsa rece ignorarea cu care-l înconjura Ghideon, 
maestrul, dar nu putea asculta liniștit cuvintele lui 
Vasile. Față de Vasile se simțea vinovat, cînd acesta-1 
lăuda i se părea că e un hoț prins în clipa furtului, 
îl durea ideea că nu îndreptățește cu nimic încrede
rea prietenului său. Se pomenea tot mereu îndemnîn- 
du-1 în surdină: taci I, în surdină fiindcă cuvîntul 
acesta suna prea teatral pentru a fi spuse cu 
glas tare. Numai gîndul că are să fugă într-o noap
te de la teatru și că, aflînd a doua zi de această 
lașă dezertare, Vasile va spune: „Vasăzică m-am 
înșelat", îl îngrozea, nu-i permitea să guste picul de 
bucurie pe care ar fi’ putut să-l primească, ca orice 
om, atunci cînd era lăudat.

— Am să plec la țară, spunea atunci visător 
Fred se pomenea privind absent pe geam, fixînd 
pînă ce nu se mai zărea, o mașină gonind pe șosea, 
invidiind pe șoferul care face o muncă simplă dar 
pe care o stăpînește la perfecție, pentru care are 
chemare. In asemenea clipe îl apuca un fel de me
lancolie dublată de o duioșie aproape părintească 
pentru propria lui soartă nefericită pe care o privea 
parcă din afara lui și se cufunda în această auto- 
compătimire ca într-o baie caldă în care se simțea 
nespus de bine.

— Am să plec la țară, spunea atunci visător 
și am să mă fac învățător sau bibliotecar. O mese
rie simplă dar cinstită. Am să-mi cîștig cinstit banii, 
am să dau altora din ceea ce știu și o să fiu liniștit. 
Ce bine va fi atunci. Și poate, poate voi putea cînd- 
va să scriu ceva. Ei, dar pînă atunci...

★

stagiunii. Fred era mai descu- 
ca oricînd iar la amărăciunea 
că suporta foarte prost căldu-

va 
la

POVESTIRE de B. DUMITRESCU

Fred se uită cîteva clipe amuzat la regizor care 
nu găsea cuvinte si îi trînti din nou. convins că îl 
va înmărmuri mai tare, neînțelegînd nici el însuși 
îndrăzneala care-l împingea să acționeze astfel:

— La revedere. Ne întîlnim mîine seară la gară, 
închise ușa subțire în urma lui și putu să înțe

leagă că apreciase bine efectul ultimei sale replici 
cînd îl auzi pe Necșulescu pronunțînd mecanic, par
că mirîndu-se de ce spune :

— Dar vezi să nu întîrzii ca de obicei.
Pradă unei curioase stări de spirit în care se a- 

mestecau teama cu bucuria, cuprins de un fior ase
mănător celui care-l măcina totdeauna înainte de a 
apare în fața profesorului la examen, Fred părăsi 
teatrul.

în el începea să acționeze acea forță care îi 
provoca de obicei grave deznădejdi, care-l făcea 
să regrete adesea o hotărîre luată, zbuciumîndu-1 
profund. „Ce mi-a venit cu rolul, ce-mi trebuie, de 
ce m-am apucat să spun că-1 cunosc ? Cum o să-1 
J)Ot învăța pînă mîine dimineață Se și vedea 
a repetiții, încurcîndu-se pe scenă, rostind replicile 

cu nesiguranță. Și, ceea ce va fi ucigător, nu va fi 
poate rîsul spectatorilor în clipele cele mai drama
tice, ci tăcerea tovarășilor la sfîrșitul reprezentației. 
De bună seamă că Valentin va începe să se laude 
ca totdeahna, va povesti cum a luat cutare sau cu
tare replică din zbor și cum i-a trîntit-o parteneru
lui iar ceilalți îl vor aproba, vor rîde de el sau îl 
vor combate. Iar el, Fred, care a luat un rol prin
cipal, va tăcea, nu va avea curajul să scoată un cu- 
vînt despre jocul lui și ceilalți îl vor înțelege. Aceas
ta este groaznic, îl vor înțelege, vor tăcea și ei cu 
o compătimire crudă, nu se vor îndura nici să-1 
laude, asta era exclus 
ce, nici măcar să rîdă

dar, groaznic, nici să-l criti- 
de el.

I
I

De curînd a 
plecat la Vene
ția pentru a 
participa la Fes
tivalul interna
țional al dra
maturgiei gol- 
doniene un co
lectiv ai Teatru
lui Național 
„I. L. Caragia- 
le“. Acesta 
prezenta
Festival celebra 
comedie a lui 
Carlo Goldoni 
„Bădăranii*1, la- 
tă-l in fotogra
fie pe artistul 
poporului Gr. 
Vasiliu Birlic 
interpretînd cu 
hazul care-l ca
racterizează, u- 
nu! din rolurile 
comediei.

Se apropia sfîrșitul 
rajat și mai plictisit 
lui se adăuga faptul - .
rile sufocante ale ultimelor zile de iunie. Nici ideia 
concediului la mare nu prea reușea să-l dispună de- 
cît atunci cînd își amintea că va fi acolo împreună 
cu Ileana și va putea să se bucure de rîsul ei, de 
neastâmpărul ei molipsitor, de frumusețea trupului 
ei, pe care o bănuia și a cărei priveliște o aștepta 
ca pe un dar sublim dar nemeritat.

Mergînd spre casierie să-și ia banii de concediu 
Fred auzi într-o zi niște strigăte și mormăituri ră
gușite ce veneau dinspre regizorat. Puțin curios, 
făcu cîțiva pași și deschise ușa. II văzu pe Necșu
lescu, regizorul agitînd cu disperare o cutie în cău
tarea unui chibrit bun, gesticulînd și holbînd ochii 
către directorul ce se frămînta pe un scaun.

— Și ce să fac, spune dumneata, ce să fac ? Am 
anunțat turneul ăsta cu „Arcul de triumf", am chel
tuit bani, ne-am pus atâtea speranțe, și acum cade 
totul baltă din cauza emeritului. Ei dar asta-i cu
rată porcărie. Ce, dacă ești emerit te îmbolnăvești 
așa cînd vrei și cînd nu vrei ?

— Bine, interveni timid directorul să încercăm 
să-l înlocuim.

— Cum să-l înlocuiești. Crezi că Ciolac e un 
rol atît de ușor ? Crezi că-1 pot da ori cui ? Și 
chiar de-ar fi așa. Mîine seară trebuie să plecăm, 
trenul e tras de-acum în gară și nimeni nu știe ro
lul. Ce, vrei să aduc suflerul pe scenă să-1 citească 
ca pe-un pomelnic ?

Fred nici nu-și dădu seama cînd gura-1 luă pe 
dinainte și se auzi spunînd : Nu-i nevoie. Știu eu 
bine rolul.

Deabia atunci îl observară cei doi. Directorul îi 
aruncă o privire plictisită ca și cum nici n-ar fi au
zit cele spuse (dîndu-și seama că făcînd acea pro
punere, cedase parcă unei porniri stranii, Fred se 
bucura de aceasta) dar Necșulescu izbucni în urlete 
ca și cum ar fi așteptat de mult un asemenea prilej 
pentru a se pomi.

— Poftim. S-a găsit salvatorul, marele 
teatrului mondial: 
ski, Sarah Bernard, 
Tony Bulandra în 
nui... unui figurant de provin
cie...

înțelegînd după expresia 
feței lui Fred că l-a jignit 
profund, cum nici nu avusese 
de gînd Necșulescu se opri 
bătînd din buze în gol, apoi, 
înghițindu-și saliva, întrebă 
cu jumătate de glas, 
mult ca să spună ceva :

—- Știi rolul ?
— Da.
— Cînd l-ai studiat ?
Din dorința de a-1 înge- 

nunchia pe cel ce-l jignise, 
Fred afișă un tupeu ce nu 
se potrivea de loc ființei sale: 
— Mă privește.

Necșulescu îl privi din nou, 
nedumerit, ca pe-un obiect 
ciudat.

— Bine dar tu pleci sap- 
tămîna viitoare în concediu ?

— Dacă e nevoie nu mai 
plec, amîn. Merg cu voi în 

turneu pe șantier.

geniu al 
Stanislav-

Kean și 
pielea u-

mai
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Intrînd în camera sa, Fred se trînti îmbrăcat pe 
pat și închise ochii. Ar fi vrut să doarmă. începu 
să numere în gînd, să se gîndească la ceva plăcut, 
își aminti de Maridora, una din dragostele lui, des
pre felul cum tremura într-o vreme zilnic în stația 
de autobus așteptînd ca ea să treacă spre magazi
nul unde lucra. încercă să refacă în minte trăsătu
rile ei dar nu putu. înseamnă că nu o mai iubesc, 
zise căscînd lung și se întinse pe canapea...

Cînd se trezi era întuneric beznă și de sub ușă 
pătrundeau, odată cu cîteva raze de lumină, vocea 
gazdei sale care vorbea cu cineva. Fred rămase în
tins. In fața ochilor îi apăru colonelul Ciolac din 
„Arcul de triumf" așa cum îl văzuse de multe ori 
în interpretarea lui Alexandru Ghideon, artistul eme
rit al teatrului lor. Cît de mult îi plăcuse, cît de 
convingător fusese jocul artistului. Ei, dac-ar putea 
face și el așa ceva. Nu, nu, el ar vrea să realizeze 
tot atît de bine rolul dar totuși altfel. El. poate că 
e cam îndrăzneț, îl vede altfel pe Ciolac.

Și, deodată, în timp ce se gîndea, fără să-și dea 
seama dacă e treaz sau ațipise, Fred văzu apărînd 
în cameră silueta masivă, milităroasă a colonelului 
Ciolac. Se plimba gînditor. La ce s-o fi gîndind, 
se întrebă Fred. Păi e clar. în curînd nemții își 
vor lua tălpășița și el nu știe încă ce are de făcut. 
Să fugă cu ei, să se ascundă ? Sigur, că doar n-o să 
rămîie la cheremul bolșevicilor, se trezi zicînd Fred» 
Ridică capul alarmat. Cum putuse pronunța aceste 
cuvinte ? Cine era el, cine erau bolșevicii și de 
unde acest cuvînt oarecum ieșit din uz și nuanța 
aceea stranie pe care i-o imprimase ? Se lumină, 
înțelese : intrase pe nesimțite prea adînc în rol, în 
personaj. Uite al naibi... Chiar zău, cum ar putea 
face să-1 pătrundă pe Ciolac pînă la ultima celu
lă, să-1 simtă, să gîndească, să trăiască ca el cîteva 
ore. Diderot spune că... Ce mă interesează ce spu
ne Diderot sau altul. N-am nevoie de principii, am 
nevoie de Ciolac. îmi trebuie Ciolac aici, pe biroul 
meu, să-1 disec, să-1 pătrund pînă în pînzele albe. 
Vreau să uit că sînt Fred, vreau să fiu Ciolac... Pot 
să fiu Ciolac. Prea mult îl urăsc ca să nu-1 pot cu
noaște și imita. Ura asta mă va ajuta. Cfnd l-am 
văzut pe Ghideon jucînd- de abia mă stăpîneam în 
fotoliu, îmi venea să urlu, să scuip, să arunc cu 
poșeta doamnei de lîngă mine pe scenă, să sar pes
te rampă și să-1 calc în picioare pe colonel. Nu
mai ura asta înnebunitoare mă poate ajuta. II urăsc, 
urăsc, urăsc. II urăsc atât de mult îneît îl înțeleg 
perfect, gîndesc ca el dacă vreau. îl dușmănesc într- 
atîta, îl studiez cu atîta meticulozitate îneît îl imit 
la perfecțiune, mai bine decît ar putea-o face chiar 
el, îl arăt gol pușcă pe scenă și astfel îl distrug, îl 
supun focului urii spectatorilor. Ha, ha, ha. Cine 
va fi mai tare... Ciolac sau Fred-Ciolac. Acum 
există un singur Ciolac — directorul siguranței an- 
tonesciene din orășelul X. Nemții sînt pe ducă. îmi 
trebuie alți stăpîni. Așa e viața, nu poți trăi fără 
stăpîni. Așa e și va fi pînă voi ajunge eu stăpîn. 
Atunci va începe marea sărbătoare. Dar pentru 
asta trebuie să înlătur ca pe niște otrepe pe toți cei 
care-mi stau în cale : comuniștii, umanitariștii, idio- 
ții cu visuri, cu idealuri. Ce-am să mai rid de idea
lurile lor cînd am să-i văd prăbușindu-se în tăcere 
la pămînt sub focul plutonului de execuție. Și-am 
să fiu stăpîn. Am să am ciolacii mei care o să mă 
asculte, înjurîndu-mă în gînd, dar o să mă asculte. 
De ce n-aș fi stăpîn ? Ei bine, vom vedea.

Fred se privea pe el, Ciolac, ca printr-o oglindă, 
plimbîndu-se în mijlocul camerei nervos dar totuși 
marțial, încercînd să se convingă singur de puterea 
sa. Acest Ciolac pe care-l vedea în oglinda minții 
sale avea multe deosebiri față de cel pe qare-1 inter
pretase Ghideon. Era mai înalt și mai gras dar avea 
altceva care îl deosebea în principal de celălalt. Avea 
o anumită economie de mișcări, care vădeau o calcu
lare amănunțită a fiecărui gest, un om care se stăpî
nește și se conduce perfect spre o anumită țintă. 
Chiar în clipele de mare tensiune cînd amenința, de 
pildă, pe țăranii prinși, nu zbiera, șuera numai cu 
un zgomot ce-i gîlgîia în gît cu o răutate ce-ți încre
țea pielea de groază. Vorbea încet, calm, veninul din 
el fierbea atît de puternic parcă-1 împiedica să se 
deslănțuie, îl sugruma.

Sări din pat, aprinse lampa și începu să citească 
cu glas tare rolul. Repetă apoi toată noaptea, luptîn- 
du-se cu somnul.

★

Tocmai se așezase pe pat încercând să muște din- 
tr-o bucată împietrită de pîine, singurul trofeu al 
unei jumătăți de oră de căutări febrile prin toate 
ungherele camerei, cînd cineva bătu la geam. Se 
uită la ceas. Era zece dimineața. Deschise. In prag 
apăru Pîrlea cu o figură îngrijorată.

—- Ce-i cu tine, frate ?
Fred îl puse în curent despre discuția cu Necșu

lescu.
— Și de ce nu vii la repetiție ?
— Păi, nu înțelegi, nu știu rolul. Am zis și eu așa, 

într-un avînt, că-1 știu, dar de fapt habar n-am. Am 
citit toată noaptea și nu știu ce dracu, parcă mă lasă 
memoria. Ce să fac ? Zi-i că-s bolnav azi, citesc toată 
ziua și poate că la noapte am să-l știu.

— Crezi că ai să-1 poți realiza ?
— Da, cred. Uite, am o viziune a mea asupra lui 

Ciolac și cred că e bună. înțelegi, Ciolac ăsta... Ei, 
dar te țin în picioare. Stai și tu pe pat și ascultă. Da, 
Ciolac ăsta e o bestie fără pereche, un iezuit rafinat. 
Vreau să-l fac în așa fel, să-l... Uite, ai văzut vreo
dată planșe de acelea anatomice de la școală, un fel 
de statui care-și deschid piepții și pîntecele ca niște

uși și lasă să se vadă tot ce au înăuntru, inimă, plă- 
mîni, ficat, mațe, tot. Uite așa vreau eu să-1 fac pe 
Ciolac, să-1 arăt gol, goluț pe scenă și cînd l-o ve
dea omul să-1 priceapă și să-1 urască cu patimă, cum 
îl urăsc și eu.- Ei, dar e greu, mai zise Fred, lovind 
speteaza unui scaun și zîmbind distrat, depășit de 
dificultățile proprie-i concepții. înțelegi, am o viziune 
a mea. Nu vreau să-1 fac pe banditul ăsta ca pe un 
isteric care-și iese din minți ori de cîte ori întîmpină 
o piedică în drumul lui, nici ca un sadic ce ucide 
din ură și plăcere. El, pînă și plăcerea de a omorî 
și-o drămuiește în funcție de interesele sale. Mie 
nu-mi trebuie un tip clasic de canalie, vînturat pe 
toate scenele, care urlă neîncetat și omoară în drepta 
și în stînga. Fii atent numai cum îl vede chiar au
torul. Numai odată urlă Ciolac și atunci, aș zice, în 
glumă. Urlă cînd îi trimite la tortură pe țărani, urlă 
ca să-i sperie, dar totul e teatru, fiindcă în sinea lui 
el se distrează grozav pe socoteala țăranilor pe care-i 
socotește proști, un mizilic în lațul lui, se distrează 
de frica lor. Dar el știe să vorbească altfel, să-1 ia 
altfel pe fiecare. Fii atent... Și luînd cartea, Fred 
începu să-i citească lui Pîrlea diferite pasagii...

Intr-un tîrziu se opri din citit și continuă să vor
bească ca și cum nu s-ar fi întrerupt. înțelegi, niciun 
fel de uniformitate, o suplețe maximă și totuși o 
economie maximă de gesturi. Ei, ce zici r

— Planul e bun, poate chiar foarte bun. Dar știi 
scena... nesiguranța, am mai vorbit noi.

— Da. M-am gîndit însă și la asta. Am făcut azi 
noapte o descoperire. Ai să rîzi, am descoperit Ame
rica la 500 de ani după ce a descoperit-o Columb. 
Dar nu-i nimic. Pentru mine nu e mai puțin valo
roasă descoperirea. Nu putem face nimic în viață 
dacă preluăm toate ideile pe nemestecate, dacă nu 
descoperim pentru noi, pe rînd, toate marile adevă
ruri sau aproape toate, dacă nu ne lovim, ca să zic 
așa și individual cu capul de pereți, aflînd odată cu 
pipăirea cucuiului rezultat că am primit și ceva în 
tivdă cu ocazia acestei ciocniri.

Ce-am descoperit azi noapte ? Să nu te miri. Am 
descoperit o forță teribilă, îngrozitoare:

de ceilalți. „Ei, cum merge ? Știi rolul ? Cum te 
simți ? O să meargă, n-avea grijă". Sau replica pe 
care bănuia că avea să i,o ofere Valentin, ceva în 
genul: „Lasă, nu te frămînta fluturașule. Se cum
pără la țară și marfă calitatea a II-a“. După prima 
pauză, Fred primi șovăind strîngerea de mînă a 
mașinistului și se îndreptă încet spre culise.

Vasile observase emoția actorului și se molipsise 
parcă și el așa că trebui să lovească de două ori 
gongul, într-atît îi tremura mîna. Apoi urmări des
fășurarea spectacolului. Se lipea, fără să-și dea 
seama, atît de tare cu pieptul de balustradă, îneît 
respira îngreunat, șuerînd rar. Un timp privi tăcînd 
pe scenă, dar, la un moment dat, începu să-și sugă 
dinții enervat. Fred juca fals, era alături de rol. 
Colonelul Ciolac întruchipat de el persista într-o ama
bilitate dulceagă față de cei doi ofițeri germani, în 
ciuda textului, a replicilor scurte indicînd o oare
care teamă și rigiditate în relațiile cu ocupanții ce 
puteau deveni periculoși chiar și pentru directorul 
siguranței. Fred ținea buzele depărtate într-un 
surîs ne la locul lui, se mișca țeapăn, recita parcă 
rolul cu o voce egală, monotonă.

Vasile începu să-și încurajeze în gînd prietenul 
ca la un meci de fotbal; Hai tu Fredi, nu te lăsa 
Fredi. Parcă auzind aceste îndemnuri, Fred începu 
să-și revină. Firescul iocului lui creștea de la replică 
la replică și Vasile îl privea sorbindu-1 din ochi. 
Parcă turnase, așa își spunea în gînd Vasile. 
opt-zece personaje într-unul singur. Ciolac l 
său nu era la distanță de cinci minute, același 
ca înainte, își schimba mereu aspectul ca o bucată 
de lut învirtindu-se pe roata olarului, căpătînd 
mereu altă formă sub mîinile oare-o modelează cu 
pricepere.

ura. Pri-

cepi ? Ca filamentul incandescent — teribil de bine 
sună cuvîntul ăsta in...can...des...cent, ah, parcă frige 
— ce face dintr-un glob rece de sticlă un astru în 
miniatură, ura mă va încălzi și lumina pe dinăuntru, 
va da viață mai adevărată decît însăși viața jocului 
meu.

— Ca orator, îl întrerupse rîzînd Vasile, te văd. 
Ești destul de bine. Să te văd însă la Buciumeni ca 
actor. Acolo-i acolo. Așa, acum mă duc. Tu 1 
mai departe, neapărat să înveți la perfecție rolul. 
Eu mă duc la teatru să-i spun lui Necșulescu că nu 
te-am găsit acasă dar că mi-a zis gazda ta 
noapte vei fi la gară. Să se descurce cum 
” bine ?

— Da. Ești o bomboană. Pleci ?
— Gata, am zburat.
Oftînd, Fred

glas tare.

repetă

E

că la 
o ști.

se apucă din nou să citească cu
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gară cu un minut înainte de ple- 
Necșulescu spumega de furie cînd

Fred sosi la
carea trenului. ___,___ „ _r___ _ _ ___ ___
îl văzu, deschise chiar gura să-i țipe ceva în lege.

imo-Salvarea tînărului fu o tuse zdravănă care-l : 
biliză pe regizor cu mîinile apăsate pe piept.

Fred se închise într-un compartiment, contiguă 
să citească, și mai repetă spre dimineață cînd se 
trezi odihnit dintr-un somn
șantier 
și cum 
în plus 
tervină 
lui de la sectorul Baraj unde aveau să dea primul 
spectacol. Necșulescu tocmai supraveghea așezarea 
decorurilor cînd intră în sală un individ înalt, îm
brăcat cu o scurtă de piele, ținînd de o curea un 
cîine lățos.

— îmi dai voie, se adresă el politicos regizo
rului, inginerul Bîrzu. Necșulescu mormăi ceva de 
neînțeles și-și văzu de treabă. Inginerul continuă 
pe un ton degajat, bine dispus : Am auzit că ne 
faceți teatru, dragă. Ce idee, bine dar voi nu știți 
ce public aveți aici ? Teatru le trebuie ? N-o să 
înțeleagă nimic. în cel mai bun caz or să doarmă 
tun. Sînt doar o hoardă de vlăjgani sănătoși, coborîti 
de cîteva zile din niște cătune de munte unde nu 
se pomenește de teatru nici în basme. Cei mai mulți 
sînt de-abia alfabetizați. Da, zic să le fi dat „Pun
guța cu doi bani" sau „Dănilă Prepeleac" dar re
pertoriu clasic, modem, „Arcul de triumf", probleme 
de etică și politică înaltă ? Să fim realiști, domni
lor, Thalia nu poate cocheta cu orice cioban, La 
lopată îs buni băieții, nu zic, dar n-o să înțeleagă 
buche din strădania dumneavoastră.

Parcă adueîndu-și aminte de ceva, Necșulescu se 
întoarse spre el și-1 întrebă ;

— Dumneavoastră sînteți în concediu ?
— Nu, dar de ce ?
— Nici noi nu sîntem, avem
— Haide Lothar, își 

dispăru pe ușă.
Fred ar fi vrut să-1 

însă prea îngrijorat de 
dea seama de simpatia subită 
regizor.

de cîteva ore, și pe 
cu atîta sîrguință ca 
i-ar fi dat o garanție 
fapt îl făcu să nu în

la Buciumeni. Citea 
fiecare nouă lectură 
că va reuși și acest 
în discuția la care fu martor în sala clqbu-

★

Fred avea o senzație ciudată, se simțea ca și cum 
ar fi atîmat deasupra scenei fără ca tălpile să-i 
atingă podeaua. Pierduse noțiunea timpului, nu știa 
cît trecuse de cînd intrase în scenă ; greu își dădea 
seama dacă joacă sau visează. Un singur lucru îl 
lega parcă mai puternic de realitate — sudoarea 
care curgea fluviu pe față, pe gît și, dacă-și simțea 
propriul său corp, aceasta se datora umezelii calde 
în care era scăldat. Nu făcea nici o încercare de 
a se șterge pe față și picăturile de sudoare intrate 
în ochi îl împiedicau să vadă bine ce se petrece 
în jurul său. Iar, în rarele clipe cînd privea spre 
sală, se simțea cuprins de groază, neîntrezărind 
decît o gaură imensă în care clocotea o ceață 
densă, din care răzbatea parcă un murmur ame
nințător.

De-abia după ce-și spuse ultima replică : „Hai, 
Tătarule" și ieși, conform indicației textului „pe 
ușa mascată", Fred își reveni înțelegînd că de fapt 
terminase de jucat marea lui carte, că probabil n-a 
înțeles prea bine însemnătatea gestului lui, nici 
cînd a cerut rolul și nici după aceea timp de doua 
zile. Acum însă era pe deplin conștient de îndrăz
neala lui și, lucru curios, deși convins că a avut 
un eșec desăvîrșit, era de o seninătate deplină. 
Fred își explica această liniște prin faptul că își 
făcuse datoria față de el, încercase tot ce se putea 
face și ca atare, dat fiind insuccesul, se putea re
trage, împăcat cu el însuși, din teatru. Perioada 
framîntărilor „voi reuși" a trecut, conchise el, a 
început perioada certitudinii „nu e de mine".

Se sustrase fără să fie băgat în seamă din rîndul 
celor care priveau cu încordare din culise în sală 
și pe scenă și se îndreptă spre ieșire. Auzi atunci 
strigătele de slavă ale figuranților din final și ciuli 
urechile^ dar nu putu surprinde nici un fel de a- 
plauze în sală. Ba nu, se auziră vreo doua perechi 
de palme bătînd stinghere, apoi liniște și parcă un 
vuiet asemănător celui pe care-l face marea înfu
riată. „Or n-au înțeles nimic, cum spunea inginerul, 
or nu le-a plăcut" își zise Fred și, auzind pașii 
actorilor care se apropiau venind dinspre scenă, se 
ascunse după un decor reprezentînd gardul unei 
curți. Se ghemui cu capul între genunchi, chinuin- 
du-se să-și ascundă cît mai bine trupul masiv ce 
se supunea cu greu poziției ce i-o impusese și 
stătu așa ca amețit, somnolînd vreo trei sferturi de 
oră. Plecaseră de mult la culcare toți oamenii tea
trului ; Fred auzise zvonul confuz al conversației 
lor precipitate și se auzi chiar strigat de vreo două 
ori pe nume.

Cînd ieși cu oașpje fripte de după decor, era în
tuneric beznă și nimeri anevoie ușa. Pășea greoi, 
cu capul plecat, și era atît de absorbit de gîndurile 
lui îneît nici nu-și dădea seama ce spectacol straniu 
oferă umblînd adus de spate în uniforma de colonel 
al vechii armate, pe pămîntul frămîntat de roțile 
a zeci de căruțe. Se simțea ca și cum s-ar fi întors 
de la înmormîntarea unui prieten drag, convins că, 
orice-ar face, acesta nu se va mai întoarce, dar 
nu mai puțin îndurerat totuși. Deodată auzi niște 
bufnituri și zgomote de pași în urma lui, strigăte :

— Iote-1 bă pă colonel 1
— Pune mîna pe el!
— Arde-1!
— Mama lui de cațaun !
— Chinuiești țăranul, ai ?
— Dumnezeirea mă-tii de cîine.
Se simți lovit dip toate părțile, puimm curgeau 

ploaie și, înainte de a putea schița vre-un gest de 
apărare, se pomeni trîntit la pămînt, 1 •
pumnii și cu picioarele. încercă să se 
fu pocnit în cap și o voce batjocoritoare 
urechile,

— Ei, don’ colonel Ciolac, ți-a sunat
După multe îmbrînceli reușiră Vasile, Necșuiescu 

și alți cîțiva care, întîrziind la cantină la un ceai, 
o țigară și cîteva cuvinte, auziseră zgomotul bătăii, 
să-1 smulgă pe Fred dip mîinile brigadierilor. Ca 
și Vasile, Bondoc, comandantul brigadierilor împreună 
cu vreo doi-trei tovarăși de ai lui erau îngrijorați 
de starea actorului și se luptau să-l scape din mîinile 
atacanților. trăgînd de salopetă cîte un flăcău., abă- 
tînd pumnul altuia. Unul din cei care erau cu Bon
doc țipa cu o voce subțiată ca de femeie :

— Nu dați fraților, nu e colonelul, e artist de-al 
nostru. E artist băieți, nu e Ciolac, ăla era 
teatru.

strigă

sărute 
spusele

de lucru.
inginerul cîinele și

pe Necșulescu. Era 
inginerului ca să-și 

căpătată pentru

stătu machiat și 
în boxa reflcc-

★

Tot timpul actului întîi, Fred 
îmbrăcat în uniforma de colonel 
toarelor, alături de Vasile. Se retrăsese acolo pentru
a găsi parcă o ascunzătoare împotriva emoției lui 
dar și pentru a nu fi întrebat cu neîncredere, 
compătimire și mai ales cu bună voință superioară

bătut cu 
ridice dar 
îi sfredeli

ceasul.

nuipa-n

Vasile îl 
încetișor i 
deschise 
Valentin.

veghea 
sub yn 
și pa-

☆

Trecuse de mult miezul nopții și 
în continuare pe Fred care gemea 
maldăr de comprese ude. Ușa se 
trunse în cameră vesel, înfrigurat,

— Salftare bobocilor. Am întîrziat puțin cu o 
calculatoare de la pontaj. Fred, ai fost admirabil. 
Dar dînd cu ochii de acesta, sări ; „Fred ce-i cu 
tine băiatule ce s-a întîmplat ?“ De-abia auzi, 
răspunsul slab al actorului că Vasile îl scoase cil 
forța pe ușă. Valentin nu se potoli însă. începu să 
bată la toate geamurile camerelor unde dormeau 
tovarășii săi, să zburde sculînd toată lumea din 
somn. Striga vesel : „Demonu’ a înnebunit, zice că 
e fericit deși e bătut măr" și, cînd își dădu seama 
că făcuse, fără voie, un fel de versuri, țipă mai 
tare de multe ori, încîntat de ideia lui;

Demonu a înnebunit
Zice că e fericit I

In pat, Fred zîmbea strîmb sub’ compresele ce-l 
frigeau parcă.



Să discutam despre
TINEREȚE - EDUCAȚIE - RĂSPUNDERI

Nu numai povăfuitori
ci și prieteni

cu 
a-

Deși sînt bătrin, am găsit 
cale să iau și eu cuvîntul la 
ccastă discuție, pentru că în me
seria mea lucrez mai tot timpul 
înconjurat de tineri. Sub ochii mei 
zeci de tineri din secția pe care 
o conduc au devenit muncitori cu 
experiență, calificați. I-am îndră
git și m-am simțit totdeauna bine 
alături de ei, cu atît mai mult cu 
cît o parte din cunoștințele lor 
erau și rodul muncii mele. Iar ei 
mi-au dat Întotdeauna respectul 
cuvenit.

Nu de mult, însă, s-a întîinplat 
să fiu dezamăgit de comportarea 
unui tînăr, pe nume Fiorescu Ga
briel, din pricina căruia am avut 
foarte multe necazuri. Fiorescu 
Gabriel a venit în secția noastră 
de la Școala profesională de pro
duse zaharoase. De altfel, îm
preună cu alți colegi, ei își făcuse 
tot aici lunile de practică, dar a- 
tunci nu observasem la el vreo 
deosebire față de ceilalți. Reve
nind în fabrică — de data aceasta 
ca muncitor, absolvent al unei 
școli profesionale de trei ani — 
Fiorescu Gabriel și-a manifestat 
chiar din prima zi o îngîmfare și 
o atitudine de indisciplină îngri
jorătoare. Venea totdeauna la lu
cru mai tîrziu cu o jumătate de 
oră. își privea cu dispreț tova
rășii cu care lucra, iar sfaturile și 
dispozițiile mele ca șef de secție 
nici nu le lua in seamă.

Cînd socotea el că a muncit 
destul, lăsa totul baltă și pleca 
prin secții argumentînd că el și-a 
îndeplinit norma. A trecut din 
secție în secție, revenind în cele 
din urmă în secția noastră. L-am 
primit convins că în toate aceste 
peregrinări a învățat ceva. Dar 
m-am înșelat. Fiorescu Gabriel 
se făcuse și mai leneș de cum 
plecase. Și această lenevie a lui 
putea pune uneori piedici serioase 
în calea îndeplinirii planului de 
producție al secției. lată ce s-a 
întîmplat într-una din zile. între
prinderea în care lucrez e o fa
brică de produse zaharoase. în 
secția noastră, procesul de pro
ducție al unui schimb se încheie 
în general cu scoaterea dulciurilor 
din cazanul de fierbere. Fiind a- 
proape de ora de plecare și răs- 
punzînd de unul dintre cazane, 
Fiorescu Gabriel, moleșit de lene, 
s-a gindit la o „inovație" care

să-I scutească de această operație. 
Adică trebuia găsit ceva prin care 
să se poată prelungi fierberea în 
așa fel încit scoaterea dulciurilor 
să cadă în sarcina schimbului ur
mător. In cîteva clipe „inovația** 
a fost descoperită. Fiorescu Ga
briel a prelungit această fierbere 
turnînd cîteva căldări de apă în 
cazan, degradînd în felul acesta 
compoziția amestecului.

Nu era zi în care Fiorescu Ga
briel să nu se abată cu ceva de la 
disciplina muncii. Veșnic se certa 
cu muncitorii, pe fete le brusca 
și cel care se încumeta să-i facă 
observație era nevoit să suporte 
apoi cuvintele cele mai murdare.

Cum de-și putea permite Fio
rescu Gabriel o asemenea compor
tare ? Cauzele nu sînt greu de des
coperit și după părerea mea iată 
care ar fi ele. Am arătat mai sus 
că încă din primele zile Fiorescu 
Gabriel a venit în fabrică stăpînit 
de o concepție greșită în privința 
disciplinei muncii. Aceasta în
seamnă că în școala în care a în
vățat nu s-a dat destulă atenție 
muncii de educație pentru forma
rea omului nou, a muncitorului cu 
o înaltă ținută morală. La a- 
ceasta s-a adăugat și faptul că, 
venind în fabrică, organizația 
U.T.M., utemiștii în loc să se a- 
propie de el de la început, să-1 
ajute să înțeleagă necesitatea unei 
comportări demne, l-au izolat. în 
felul acesta socotesc că au proce
dat cît se poate de greșit lipsin- 
du-1 pe Fiorescu de ajutorul co
lectivului. In acest timp, pentru 
repetatele sale abateri, Fiorescu 
Gabriel era chemat doar la direc
țiune. Aproape că nu era zi în care 
vreun tovarăș din conducerea în
treprinderii să nu-i atragă atenția 
asupra greșelilor lui. Bineînțeles 
că aceste discuții își aveau partea 
lor bună. Repetîndu-se însă atît 
de des Fiorescu Gabriel se obiș
nuise cu ele și de la un timp nu 
Ie mai dădea importanță.

— Am fost la tovarășul direc- 
„lămurit" 
lămurești 
lui orga- 
avea nici

— Dacă tovarășul director n-a 
reușit să-1 ajute, noi ce mai pu
tem face ?

Acești tineri n-au deloc drep
tate. Eu sînt bătrîn, dar lucrez 
între utemiști, am luat uneori 
parte și la adunările lor și am vă
zut cîtă forță există în acest colec
tiv tineresc. Și, de multe ori, cu
vîntul unui tovarăș de muncă, al 
unui egal, te impresionează mai 
mult decît al unui superior. De- 
aceea socotesc că această forță 
trebuie întrebuințată cu pricepere 
și mai ales cu răspundere. Dacă 
utemiștii noștri și-ar fi pus în 
mod hotărît sarcina de a-1 în
drepta pe Fiorescu sînt convins 
că ei ar fi găsit destule metode 
specifice lor și ar fi reușit. Fio
rescu ar fî fost acum un muncitor 
bun și ei ar fi putut să se mîn- 
drească. De cîtva timp, însă, Fio
rescu nu mai lucrează la noi. A 
plecat, se spune, la o altă fabri
că, tot în Capitală. A plecat așa 
cum a venit: leneș și indiscipli
na!. Cum se comportă acolo ? Nu 
știu. Cred că acest lucru depinde 
in cea mai mare măsură de modul 
cum utemiștii, tinerii de acolo, 
vor ști să se apropie de el și să-l 
facă prietenul lor. Fiorescu Ga
briel are nevoie de asemenea prie
teni. Abia acum îmi aduc aminte: 
ia noi în întreprindere el n-a avut 
nici un prieten, ci numai povățui- 
tori. Aici socotesc eu că s-a fă
cut cea mai mare greșeală.

ANDREI MORUNAS 
maistru, fabrica „Semagra"- 

București

în săptămina aceasta terasa hotelului Lido dîn Capitală a 
găzduit Parada medei pe anul 1957. Creatorii noștri de modele 
și-au disputat întîictatea în aceas tă interesantă trecere în revistă a 
spiritului de inventivitate și gustului în materie de îmbrăcăminte.

In fotografie: unul din modelele prezentate.

FINALELE S PARI AC HI APEI DE VARA

întreceri dirze,
pline de pasiune tinerească...

MUNCITOR»
vm cu propuneri

MAJORE
(Urmare din pag. l-a)

urzelile nu sînt de calitate cores
punzătoare, au fire inversate și 
margini sțricate, că suveicile sînt 
de proastă calitate, iar mașinile 
se defectează cu ușurință după ce 
ies din revizie. Au fost criticați 
sever unii maiștri care nu repară 
repede și bine mașinile defecte.

Rezultatele obținute în urma a- 
plicării propunerilor și sugestiilor 
făcute de muncitori au îndreptățit 
conducerea uzinei să vadă în ei 
sprijinitori activi ai organizării 
producției, oameni care sezisează 
lipsurile și propun operativ mă-

suri de îndreptare. De aceea, pen
tru a ține o legătură mai strînsă 
între comisia centrală, care răs
punde de aplicarea măsurilor de 
îmbunătățire a sistemului de sala
rizare și normare a muncii, și 
masele de muncitori, a luat ființă 
în fabrică și o subcomisie formată 
din cinci ingineri și tehnicieni 
care lucrează în producție, care 
răspund operativ nelămuririlor 
muncitorilor și rezolvă repede 
propunerile lor. în plus membrii 
comisiei centrale dau consultații 
în problema salarizării și normării 
muncii de trei ori pe săptămînă 
la cabinetul tehnic.

Valorificarea stufului romiriesc
el, m-a 
mă mai 
In fața 
nu mai

rod al colaborării prietenești
tor, se răstea 
destul. Vrei să 
și dumneata ? 
nizația U.T.M.
o autoritate; ba chiar și în rîndul 
unor utemiști își făcuse loc o con
cepție greșită despre rolul orga
nizației U.T.M.

ROMAN SNIF'TIFFCO-FANTAS T &F /. M ȘTEFAN Ș! RADU NOf

10 ianuarie
Ieri am fost, ca de obicei, în Valea Turmelor. Am mai cules 

cerealină și am studiat fantastica faună și floră a acestei regiuni. 
La insistențele lui Francesco, care țipea neapărat să cerceteze al
cătuirea geologică a unor stînci de pe malul lacului, am pătruns 
pînă în inima văii. Pe apă apăruseră felurite plante, ale căror 
frunze enorme aveau cele mai năstrușnice forme.

Ne-am suit în barca pneumatică, ca să ie putem privi de 
aproape și să culegem cîteva.

Deodată, un strigăt al lui Francesco ne-a îndreptat atenția 
asupra obeliscului :

— Priviți ! Priviți 1
Obeliscul era acum împodobit cu o minunată salbă din pie

tricele multicolore. Bineînțeles că n-am mai fost cu gîndul la 
plante și am vîslit drept spre mica insulă.

Acolo însă ne aștepta o surpriză și mai mare.
Pe placa lăsată de noi drept mesaj, imaginea rachetei pătrun- 

zînd în sistemul Beta-5 era înconjurată de un cerc tras cu o 
vopsea violetă, iar de la acest cerc pornea o linie spre Planeta 
Oceanelor. In dreptul oamenilor desenați de noi erau gravate, 
în stilul specific artei obeliscului, mai multe ghirlande de pie
tricele colorate.

Deasupra plăcii, pe piedestal, fusese așezat, parcă anume pen
tru noi, un cub mic, de culoare argintie. Pe fiecare din suprafe
țele iui se deslușea, schițat în linii foarte fine, de asemenea 
violete, cîte un desen,
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Intre 8 și 17 iulie a avut loc 
în București sesiunea delegațiilor 
R. D. Germane, R. Cehoslovace, 
R. P. Polone și R. P. Romine în 
problema colaborării acestor țări 
in domeniul valorificării indus
triale a stufului din Delta Dună
rii.

Delegațiile au fost conduse din 
partea R. D. Germane de Ernst 
Konitzer, ministru adjunct la Mi
nisterul Industriei Ușoare, din 
partea R. Cehoslovace de Vladi
mir Ruml, ministru adjunct la 
Ministerul Industriei Chimice, 
din partea R. P. Polone de Jan 
Gruazinski, ministru adjunct la 
Ministerul Silviculturii și prelu
crării lemnului, iar din partea 
R. P. Romîne de către Ion Velea, 
adjunct al ministrului Industriei 
Petrolului și Chimiei.

La această sesiune au partici
pat și specialiști din toate țările 
colaboratoare, atît pentru proble
me privind tehnologia fabricării 
celulozei, cît și pentru probleme 
de comerț exterior.

Rapoartele specialiștilor, discu
tate în sesiune, au dus la con
cluzia că stuful — această bogă
ție rămasă pînă acum nevalorifi- , 
cată în țara noastră — reprezintă 
o materie primă de mare valoare 
și care va contribui la satisface
rea nevoilor tarilor participante 
la convenție, atît pentru folosirea 
ei în industria papetară, cît și în 
industria textila.

La sfîrșitul sesiunii a fost sem
nat un protocol care oglindește 
perspectiva dezvoltării colaborării 
dintre țările participante la sesi
une. Aceasta va face posibilă fo
losirea celor mai moderne proce
dee tehnologice, cît și a celor mai 
moderne utilaje, în vederea con
struirii în R. P. Romînă 
lor de celuloză pe bază 
De asemenea s-au luat 
importante în ceea ce

dezvoltarea colaborării în viitor 
între cele 4 țări pentru valorifica
rea complexă a stufului, în ve
derea obținerii furfurolului, a plă
cilor aglomerate etc., și pentru 
construirea altor fabrici de celu
loză în R.P.R. care să utilizeze 
ca materie primă stuf din Delta

Dunării. S-au stabilit totodată 
măsuri concrete în ceea ce pri
vește întărirea colaborării între 
specialiștii celor 4 țări pentru 
realizarea unor utilaje și instala
ții în vederea exploatării meca
nizate a stufului.

(Agerpres)

E greu de conceput o întrecere 
sportivă fără „galerie". închipuiți- 
vă sportivi alergind pe teren, în
suflețiți de dorința victoriei, in- 
cordindu-și la maximum puterile 
pentru a termina victorioși între
cerea, intr-un cadru „liniștit", în
tr-o atmosferă de tăcere generală, 
lipsiți de acompaniamentul zgo
motos dar înviorător al suporteri
lor. Sub acest aspect, Spartachiada 
de vară a tineretului ce își consu
mă faza finală în aceste zile pe 
stadionul „Tineretului" din Capi
tală nu are dreptul să se plîngă. 
Sportivii trăiesc pe tușele terenu
rilor și în tribuna stadionului e- 
moții, solidari cu concurenții, emo
ții manifestate, de altfel, foarte 
zgomotos.

în umbra tribunei centrale, am 
întâlnit o tînără blondă cu codițe 
pe fața căreia se citea o proaspătă 
emoție. Hilgel Viorica terminase 
cu cîteva minute întrecerea la 500 
metri și își înscrisese pentru a 
doua oară numele pe lista cîști- 
gătoarelor la serii fete. Prima vic
torie (la 100 metri plat) a hotărît-o 
să „încerce" și la 500 metri. în
cercarea s-a dovedit inspirată reu
șind să termine victorioasă.

Puștanca în vîrstă de numai 14 
ani, de fel din Reghin, practică 
atletismul din anul acesta. L-a 
început într-o lună puțin propice 
sportului atletic — în ianuarie. A- 
tunci pe pista stadionului din Re
ghin ea a cucerit prima victorie 
învingîndu-și singura adversară — 
surioara ei în vîrstă de 15 ani. 
Cu acest prilej însă și-a „repe
rat" vocația care cultivată cu stă
ruință i-a adus acum cu prilejul 
Spartachiadei de vară, primele 
mari satisfacții din scurta ei acti
vitate sportivă.

Probele atletice nu captivează 
însă pe toți spectatorii Spartachia- 
dei de vară. Ciorchinele compus 
din zeci de spectatori care garni
sesc peluzele terenurilor de volei 
dovedesc acest lucru. Se disputa o 
înțîlnire extrem de importantă

pentru configurația clasamentului 
din prima serie. Echipa Locomotiva 
C.T.F.T. București întâlnea forma
ția grupului școlar din Sînnicolau 
Mare — regiunea Timișoara. Și e- 
levele din Sînnicolau au dovedit 
că știu să lupte cu multă voință, 
fapt care le-a adus aplauze la 
scenă deschisă din partea specta
torilor. în cele din urmă, însă, lip
sa de rutină le-a obligat să plece 
steagul în fața bucur eștencelor, 
posesoare ale unui joc mai matur 
și mai legat.

Victoria le-a adus acestora din

SMARANDOIU VALENTINA
București

primul loc în seria lor. Ra
de văzut însă pentru cit 
Aceasta, bineînțeles, o va 

lor întîlniri.

SOFIA 1 9 5 7...
(Urmare din pag. l-a)

a uzine- 
de stuf, 
hotărîri 
privește

sele, „Chesterfield" se vînd și 
piața interna la prețuri destul 
moderate.

Celălalt raion despre care pome
neam mai înainte este ocupat de 
hainele de pieje, haine df> blană, 
mănuși excelente...

O haină bărbătească de piele 
revine cam la prețul unui costum 
de haine dintr-o stofă bunicică...

Anul trecut, cînd am văzut ia 
noi ouă de găină livrate de „Hra 
nexport“ (Bulgaria) am crezut că-i 
doar o îptîmplare. Nu I Amicii 
noștri de peste Dunăre au pe piață 
un mare belșug de alimente. Ro
șii, fructe, zarzavaturi în cantități 
impresionante, pește proaspăt și 
pește viu, crap splendid provenit 
de la baraj, o varietate interesantă 
de conserve de fructe (căpșuni, 
smochine, zmeură etc.), se găsesc 
din plin în toate magazinele.

Prețurile la restaurante nu diferă 
prea mult față de cheltuielile unui 
menaj casnic. De aceea poate am 
și văzut multe mame cu copii 
luînd prînzul la restaurante. Prie
tenii noștri bulgari dau o mare 
atenție hranei. Lucrul acesta îl 
poți constata chiar în localul cel 
mai modest. Bucătarul, fără a fi 
un rafinat, îți pregătește șnițelul

pe 
de

pane în unt, un șnițel aproape cît 
farfuria.

în ceea ce privește moda, n-aș 
putea spune că la Sofia este sta
tul ei major... Mi se pare mai reu
șită croiala costumelor noastre, 
și-mi plac categoric mai mult pan
tofii cizmarilor noștri. în aceste 
două sectoare prietenii bulgari nu 
ne pot întrece încă. Cît privește 
moda feminină țin să informez pe 
protagonistele ultimei mode bucu- 
reștene, că la Sofia se poartă fusle 
cu volăna.șe albe care sînt destul 
de simpatice.

Pot spune că o singură dată 
m-am simțit prost în țara prie
tenă : cînd mi-a fost pusă o între
bare, în timpul vizitei la grădina 
zoologică din Sofia. Fără a fi ex
traordinară, această grădină ex
primă încă odată caracterul gos
podăresc al gazdelor, oameni că- 
ijpra le place să nu le lipsească 
nimic. Adevărat. Au tot ce le tre
buie, pe măsura lor; nimic exa
gerat, nimic strident.

„ Spuneți-mi vă rog — grădina 
zoologică de la București e mai 
frumoasă ca a noastră ?...“ Am e- 
vitat răspunsul în speranța că în 
curînd voi putea da unul afirma
tiv în această problemă.

Ce am văzut la Sofia mi-a în- 
trpcpt așteptările.

urmd 
mîne 
timp, 
hotărî următoarele ... ______
Pe alt teren, tot fetele își con
fruntă puterile într-un joc deve
nit foarte popular în țara noas
tră : handbal. O trăsătură carac
teristică a întâlnirilor de ieri di
mineață a constituit-o faptul că 
majoritatea întâlnirilor s-au în
cheiat cu scoruri de egalitate. Șase

Iată acum cîteva din rezultatele 
zilei de vineri

seria I-a: 
București, 
Ghiula —

1.000 m. seniori — seria I-a : 
Pirvulescu Gheorghe, reg. Bucu
rești ; seria Il-a : Kraiter Alexan
dru — Voința R.A.M.

1.000 m. juniori — 
Corșotea Gheorghe, 
seria a Il-a : Szabo 
R.A.M.

500 m. senioare, seria I-a: 
Ghinole Stela București; seria 
ll-a: Hugel Viorica — R.A.M.

500 m. junioare, seria I-a: 
Popovici Viorica, Bacău; seria 
Il-a: Albu ioana, București.

Lungime seniori: Lăpăduș —
Hunedoara.

înălțime senioare: Resch Uta 
Renata, Timișoara-

Greutate juniori: Biba Arpad, 
R.A.M.

Lungime senioare: Pîrlea Au
relia — București.

100 m. plat seniori, seria I-a : 
Ross Liviu — București; seria 
Il-a: Dănescu Constantin, Hune
doara și seria 11 i-a, Bod luliu — 
R.A.M.

100 m. plat senioare, seria I-a : 
Ando Maria, Oradea; seria Il-a: 
Palade Georgeta — București șl 
seria IlI-a: Hiigel Viorica — 
R.A.M.

100 rn- juniori, seria I-a: Nagy

Programul zilei de simbătă 20 iulie
finale fete și băieți la proba 
100 metri.

Trintă, orele 9: semifinale
toate categoriile iar la ora 10,30 
concurs de consolare pentru 
toate categoriile.

La orele 18 : finalele concursu
lui de consolare pentru toate ca
tegoriile. Orele 19: finalele pen
tru desemnarea campionilor Spar
tachiadei pentru toate categoriile.

Handbal : întreceri pe serii 
între orele 9—16,50.

Volei: Calificări etape între 
orele 9-11 și 17-19.

Oină: Intre orele 9-12 întreceri 
pe serii. 

lovan — Cluj; seria Il-a: Du
mitru Ion — București și seria 
Ill-a: Kincess Elod - R.A.M.

Clasamentul provizoriu pe re
giuni este următorul: locul I, 
orașul București 81 de puncte; 
locul II: regiunea Stalin, 69 
de puncte; locul III: regiunea 
Timișoara, 66 de puncte urmate 
de regiunile Galați, Cluj, Hune
doara, Pitești, R.A.M., Ploeșii, 
Constanța etc.

Volei feminin: Progresul Bi
strița Cluj—Energia Cîmpina 
Ploești 2—1 ; Flamura Roșie-Iași 
-Voința-Baia Mare 2—0; Loco
motiva C.T.F.T.-București—Gru
pul școlar Sînnicolau Mare-Timi- 
șoara 2—0.

Masculin: Grupul școlar 
Mare—Recolta-Aiud-Cluj 
Știința Stalin—Progresul 
Mureș 2—0 ; Locomotiva 
București—Recolta-Urziceni

In clasamentul masculin 
serii conduce Energia 1 
Ploești la seria I-a; Știința 
Orașul Stalin la seria Il-a și Lo
comotiva D.T.-București la seria 
II l-a.

La feminin capi de serie: 
Știința—R.A.M. seria I-a; Fla
mura Roșie-Iași seria II-a și Lo
comotiva-București seria IH-a.

echipe și-au disputat șansele cu 
multă dîrzenie, nereușind să mar
cheze golul decisiv ce le-ar fi a- 
dăugat două puncte la clasament. 
După-amiază însă situația a fost 
diametral opusă. întâlnirile, deși 
terminate cu scoruri strînse, au dat 
învingători. Nu putem trece puste 
aceste întîlniri fără a sublinia ar
doarea cu care cei prezenți pe te
ren își dispută întâietatea. Hand
balistele bucureștene, de pildă, an 
susținut în cursul zilei de vineri 
două întâlniri, una dimineață cu 
Constanța încheiată cu un rezultat 
de egalitate (3—3) și alta după- 
amiaza în compania haudbqlis'e- 
lor din Baia Mare. Față de a- 
ceastă apropiată solicitare la efort 
antrenorul bucureștencelor nu ma
nifesta prea mult optimism. Pe 
tușa terenului, el ne-a mărturisit 
cîteva minute după începerea în
tâlnirii că e puțin probabil ca a- 
chipa sa să-și adjudece victoria, 
mai ales că băimărencele sînt re
cunoscute pentru combativitatea și 
puterea lor de luptă. Și iată că 
însăși puterea de lupiă, ambiția și 
spiritul de echipă a răsturnat un 
pronostic ce în aparență se dove
dea foarte probabil. Trecând peste 
oboseală și peste perioadele de do
minare la care le-au supus adver
sarele, bucurcștencele au reușit 
să-și înscrie la activ o victorie grea 
dar meritată la un scor minim 
(2-1). A m remarcat din formația 
învingătoarelor două tinere debu
tante în acest sport — Predoiu 
Aurica și Dorobanțu Maria, am
bele muncitoare la o carieră de 
nisip a I.T.B.-ului, care au dove
dit pe parcursul întâlnirii deo.e- 
bite însușiri pentru acest sport.

Pe 
trale 
pista 
însă, 
și-au 
schimbat subit aspectul. Barele ro
tunde și obstacolele au fost înde
părtate luîndu-le locul saltelele pe 
care urmau să se dispute întrece
rile la trîntă.

Deși s-a înserat sportivii par
ticipa nți la Spartachiada nu se 
hotărăsc să părăsească terenurile 
de joc. Pe cele disponibile, echi
pele și atleții care urmează să se 
întreacă azi se antrenează cu asi
duitate sub privirile grijulii și pu-

terenul din fața tribunei cen
se desfășurau întrecerile la 
G.M.A. Peste puțin timp 
după ce ultimii concurenți 
trecut probele, stadionul și-a

Baia 
0—2 ; 

Tg- 
D.T.- 
2-0.

pe 
Mai-

GEORGETA PALLADE
București

țin neliniștite ale antrenorilor. Ei 
urmăresc forma elevilor, le fac ob
servații dese, cîteodată la un ton 
ridicat, străduindu-se împreună cu 
aceștia să lichideze acum. în al 
12-lea ceas, lacunele din pregătirea 
lor.

E. PITULESCU

Orele 9: 1.000 m. seniori;
greutate senioare; lungime ju
nioare ; înălțime seniori. Orele 
9,40 : 100 m. seniori. Orele 10,10: 
500 m. senioare; înălțime se
nioare ; lungime juniori; greu
tate seniori. Orele 10,20 : 500 m. 
junioare.

Natație de la ora 18: întreceri

de

la

Vp ''■IA Uimirea, ne-a fost nespus de 
mare descoperind printre aceste 
desene imaginea „Nălucii** noas
tre, a șalupei și autotractorului, 
ba chiar și a construcțiilor pe 
care le amenajasem pe podișul 
insulei! Pe o altă față a cubu
lui era reprodus un animal ciu
dat, rotund ca o minge, cu zeci 
de tentacule lungi. Celelalte două 
fețe cuprindeau peisaje marine 
sau submarine precum și o pla
jă stîncoasă, la capătul căreia se 
vedea țărmul oceanului. Erau 
executate cu multă finețe vădind 
un dezvoltat simț artistic.

dar pe Francesco îl apucase unEram cu toții impresionați, 
adevărat delir.

— Pentru mine mesajul e limpede 1 exclamă el entuziasmat. 
Oceninii — să-i numim astfel după planeta pe care locuiesc — 
ne comunică : Vă sîntem prieteni (de aceea au desenat în drep
tul oamenilor ghirlande de pietricele, care au la ei valoarea flo
rilor noastre). Știm că ați venit la noi cu o navă cosmică și 
v-am urmărit activitatea. Vă cunoaștem 
pe uscat și pe mare cu mult mai bine 
sîntem niște făpturi de formă sferică, 
tentacule.

—- Și plaja aceea ce reprezintă după

mijloacele de locomoție 
decît vă închipuiți. Noi 
înzestrate cu numeroase

— Și plaja aceea ce reprezintă după tine ?
— Este fără îndoială o invitație de a-i vizita 

răspuns Francesco cu atîta siguranță, îneît cu 
șă-J contrazic.

Ifrim îi împărtășește părerile, cu excepția

l-am întrebat eu. 
pe insula lor... a 
greu aș fi putut

Ifrim îi împărtășește părerile, cu excepția interpretării ulti
mului desen. Dacă au vrut să ne dea o înțîlnire, de ce n-au 
schițat pur și simplu harta planetei cu insulele ei, indicînd 
print?-un semn oarecare locul în care se află ? Sau dece nu vin 
la tabăra noastră ? obiectează el.
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In drum spre casă, conflictul dintre Francesco, care insistă 
să plecăm îndată spre cealaltă insulă, și Ifrim se întețește. Nu 
izbutesc să-i liniștesc.

înainte de a începe urcușul, ne întîlnim cu un gigant. E pen
tru prima dată cînd vedem un astfel de animal singur, neîn
soțit de semenii lui. Dar nu numai acest lucru ne contrariază. 
S-a împopoțonat cu frunze, fructe și flori din cele mai felurite, 
care-i alcătuiesc un fel de „îmbrăcăminte" pestriță.

Ne-a zărit oare ? Nu știu. Se oprește, locului, nehoțărît parcă 
ce sa facă ; apoi cele două brațe se întind și apucă un trunchi. 
Cîteva smucituri și copacul e smuls cu rădăcină cu tot. Fiara 
îl rotește deasupra capului, de parcă s-ar pregăti să-1 arunce 
în noi. Instinctiv ne ghemuim îndărătul unei stînci și ducem 
armele la ochi, hotărîți să ne vindem scump pielea. Dar fără 
vreo pricină aparentă, gigantul se liniștește. Apucă o creangă mai 
groasă și pleacă tîrînd copacul dună el.

14 ianuarie
una ca asta din partea Iui Francesco ? 
sculat din somn, ia-1 de unde nu-i. 

a pornit-o într-o simplă plimbare, cu 
o____  __ colecția de minerale.

— Se va întoarce, încercam eu să-l calmez pe Ifrim.
în zadar! Cu chipul întunecat, acesta bombănea într-una 

Orele treceau într-o așteptare agitată. Pe la amiază ne-am suit 
în autotractor și am pornit-o spre țărmul oceanului.

Grota în care adăposteam șalupa era goală.
Acum nu mai încăpea nici o îndoială — Francesco o pornise 

singur spre cealaltă insulă.
— Curată inconștiență ! izbucnește Ifrim. La urma urmei e 

vina noastră, căci i-am tolerat toate năzbîtiile !
Asta se referă la mine.
Pe tot drumul de întoarcere niciunul dintre noi nu rostește 

vreun cuvînt. Ora prînzului trece fără să îmbucăm ceva.
Multă vreme am stat pe o bancă în fața magaziei, fiecare cu 

gîndurile lui. Violetul cerului, mai senin ca niciodată, ne părea 
acum sumbru și apăsător.

Cine s-ar fi așteptat la 
Dimineața cînd ne-am 

Am crezut mai întîi că 
gîndul să-și complecteze
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— Mă duc să prepar cea de-a doua șalupă — am spus eu 
într-un tîrziu. Pornim mîine dimineață spre insulă. Sînt convins 

dacă bineînțeles n-a pățit

Dă doar din cap în semn

că-1 vom găsi pe Francesco acolo, 
nimic.

Nici acum Ifrim nu-mi răspunde, 
de încuviințare,

serii

Turul lugoslavisi
BELGRAD 19 (Agerpres). —
Lipsită de aportul iui Constantin 

Moiceanu, abandonat în urma unei 
căzături, echipa R.P.R. nu a mai 
putut să riposteze atacurilor puter
nice inițiate de cicliștii iugosjavi, 
belgieni și germani, în cea de-a 
treia etapă a Turului Iugoslaviei. 
In această cursă foarte dură, dis
putată pe un traseu de 200 km. 
(Belgrad-Valjevo-Belgrad) au a- 
bandonat 22 de cicliști. Din forma
ția noastră Braharu și Gane, ve- 
niți și ei în busculade au luptat 
mult pentru a reduce diferentele 
de timp și continuă să se mențină 
în primele 10 locuri ale clasamen
tului general individual.

18 ianuarie
Insulei Francesco (așa amLa ora 12 am acostat la țărmul L,-^-___ T____ ,_T_ __

botezat-o mai mult, în glumă cu luni în urmă, datorită nesfîrși- 
telor discuții și a insistențelor prietenului nostru de a o vizita). 
Prin ochean am zărit șalupa fugarului. Era ancorată într-un 
golfuleț stîncos și noi am oprit în apropierea lui. Toată insula 
pare o imensă căpățînă de piatră și e exclus să fie locuită.

Francesco însă nu se află pe bordul șalupei. A pornit de bună 
seamă cu mica barcă cu motor de-a lungul țărmului. Pe mal 
descoperim urme triunghiulare, aceleași ca în Oaza Mărilor. De 
data aceasta însă, avem prilejul să cunoaștem și pe cei 
care provin.

Pe neașteptate, din ocean ies două namile de 3—4 
înălțime, cu înfățișare de roboți. Pășesc pe trei picioare 
lice, cu tălpi triunghiulare. Pe acestea se sprijină o carcasă sfe
rică, un glob cu un diametru de vreo doi metri. Pereții acestuia 
sint transparenți și înăuntru, plutind în lichid, se agită ceva. 
Să fie oare vreo ființă ?

Desigur că am fost zăriți, căci roboții se retrag în grabă. 
Mișcările lor lipsite de agilitate ne-ar fi provocat, în alte îm
prejurări, ilaritate.

La căderea nopții, Francesco nu a revenit încă. îngrijorarea 
noastră s-a preschimbat în deznădejde.

(Va urma)
Desen de L. DARIAN

de la

metri
meta-
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NOAPTE DE CARNAVAL — Pa
tria. I. C. Frimu, înfrățirea între 
Popoare; O DATA IN VIAȚA - Re
publica, Elena Pavel, Al. Popov, 
Libertății : TILL BUHOGLINDÂ — 
Magheru, București, Progresul, Gh. 
Doja. 1 Mai • INFERNUL ÎNGERI
LOR - Doina : GIUSEPPE VERDI 
- V. Alecsandri ; STAN ȘI BRAN 
STUDENȚI LA OXFORD - Lumi
na. M Eminescu ; PASAREA FUR
TUNII, complectare ; SCURTA IS
TORIE - Central ; AFRICA - 
seria II-a — Maxim Gorki: CIO 
CIO-SAN - Tineretului ; PRAGA 
LUI MOZART. COPILUL MEU. 
FLUIERAȘUL - Timpuri Noi; JO
CUL CU VIAȚA - Grivita. Arta ; 
ÎNĂLȚIMI - Vasile Roaită, Popu-

Iar ; UN PICHET TN MUNȚI - 
Cultural ; FLOAREA DE PIATRA
- Unirea ; O CARIERA RATATA
- C. David, 23 August ; RICHARD 
AL III-LEA — ambele serji - Al- 
Sahia ; DACA TOȚI TINERII DIN 
LUME — Flacăra, Aurel Vlaicu ; 
AIDA — T. Vladimirescu ; VAGA
BONDUL — ambele serii — Mun
ca ; ÎNTRE DOUA FEMEI - Mio
rița, N. Băjccscu ; ÎNCOTRO ? - 
Moșilor ; DIN NOU ÎMPREUNA— 
Donca Simo ; DISPĂRUT PARA 
URMA - I lie Pintilie ; PARADA 
LUI CHAR LOT. partea II-a, $1 
ILIE FACE SPORT—Volga ; VRĂ
JITORUL - Gh. Coșbuc ; FRIJ- 
MOAȘELE NOPȚII - Olga Bau- 
cic; PRAPASTIA — Alianța.

(T8Mi8IIL PKimMiî)
IN CAPITALA:

Vreme în general frumoasă și în 
curs de încălzire treptată. Cerul 
va fi mai mult noros noaptea și di
mineața. Vînt slab. Temperatura în 
creștere, noaptea va oscila întrp 
14—16 grade, iar ziua între 28—30 
grade.

Vreme călduroasă și însorită la 
început, apoi favorabilă averselor 
temporare. Vînt potrivit. Tempera
tura mai întîi în creștere, apoi în 
scădere.

IN ȚARĂ:
Vreme relativ răcoroasă cu ploi 

intermitente și sub formă de averse 
exceptînd sud-estul țării, unde la 
început va răniîne călduroasă și 
însorită. Vîntul va sufla potrivit 
din sud-vest mai întîi, apoi din 
vest și nord-vest. Temperatura la 
început în creștere, apoi în scă
dere. Minimele vor oscila între 
8—12 grade, iar maximele tnîre 
22—32 grade.



Manifestări romînești 
peste hotare

Intîlnirea tovărășească
de la Moscova

(Agerpres). —
La 18 iulie

MOSCOVA 19 
TASS transmite : 
1957, la o vilă din împrejurimile 
Moscovei, a avut loc o întîlnire 
tovărășească la care au luat par
te E. Hodja, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Muncii din Al
bania ; T. Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Comunist Bul
gar, E. Kardelj și A. Rankovici, 
vicepreședinți ai Vecei Executive 
Federative a Republicii Populare

Federative Iugoslavia, membri ai 
Comitetului Executiv al C.C. al 
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia, I. Veselinov, membru al 
C.C. al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia ; O. Kreacici, secretar 
de stat adjunct pentru problemele 
apărării naționale al R.P.F. Iu
goslavia, care se găsesc la odih
nă în U.R.S.S.

La întîinirea tovărășească au 
fost de față N. S. Hrușciov, prim-

Oaspeți străini 
în Uniunea Sovietică
MOSCOVA 19 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 18 iulie Mu
hammed Zahir Șah, regele Afga
nistanului, și ceilalți oaspeți so
siți din Afganistan, au vizitat 
Expoziția agricolă unională și 
Expoziția unională industrială. 
Ei au fost întîmpinați de Mațke- 
vici, ministrul Agriculturii al 
U.R.S.S. Oaspeții s-au interesat 
în mod deosebit de realizările în 
domeniul culturii bumbacului. Re
gele Afganistanului a vizitat a- 
poi pavilionul „Energia atomică**.

In dimineața zilei de 19 iulie 
a avut loc la Kremlin o întîlnire 
a conducătorilor guvernului so
vietic cu Muhammed Zahir Șah, 
regele Afganistanului.

La convorbire au participat K. 
E. Voroșilov, președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.. N. S. Hrușciov, mem
bru al Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., N. A. Bulganin, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., A. I. Mikoian, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., mareșalul Uni
unii Sovietice G. K. Jukov, minis
trul Apărării ăl U.R.S.S., A. A. 
Gromîko. ministrul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S.

Din partea Afganistanului au 
luat parte la convorbire regele 
Muhammed Zahir Șah și Sardar 
Muhammed Naim, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri și mi
nistrul Afacerilor Externe al Af
ganistanului.

★
La 19 iulie, Muhammed Zahir 

Șah, regele Afganistanului, a fă
cut o vizită lui Nikita Hrușciov, 
membru al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., prim secre
tar al Comitetului 
Partidului Comunist
Sovietice. In aceeași zi, Muham
med Zahir Șah l-a vizitat pe ma
reșalul Gheorghi Jukov, ministrul 
Apărării al U.R.S.S.

La 19 iulie regele Muhammed 
Zahir Șah a vizitat cabinetul și 
locuința lui V. I. Lenin din Krem
lin.

In aceeași zi, Muhammed Za
hir Șah a oferit în Palatul mare 
al Kremlinului un dejun în cins
tea conducătorilor statului sovie
tic.

★

MOSCOVA 19 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 19 iulie A. 
I. Mikoian și A. N. Kosîghin, vi
cepreședinți ai Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., au primit pe 
Aii Sastroamidjojo fost prim mi
nistru al Indoneziei, remarcabil 
om de stat, care se află la Mos
cova la invitația guvernului so
vietic. Cu acest prilej a avut loc 
o convorbire prietenească.

Tot la 19 iulie K- E. Voroșilov, 
președintele Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., a primit 
la Kremlin pe Aii Sastroamidjojo.

întrevederea a avut un carac
ter cordial și prietenesc.

Central al 
al Uniunii

secretar al C.C. al P.C.U.S., A. B. 
Aristov, N. I. Beliaev, L. I. Brej- 
nev, E. A. Furțeva, A. I. Kiri- 
cenko, O. V. Kuusinen, membri ai 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S. ; 
P. N. Pospelov, membru supleant 
al Prezidiului C.C. al P.C.U.S. 
La întîlnire au luat de asemenea 
parte I. A. Serov, I. K. Zam- 
cevski, I. V. Andropov, M. Prifti, 
ambasadorul R.P. Albania în 
U.R.S.S., și V. Miciunovici, am
basadorul R.P.F. Iugoslavia în 
U.R.S.S. Au fost de față și mem
brii de familie ai personalităților 
conducătoare invitate la întîini
rea tovărășească.

In timpul întîlnirii tovărășești, 
care s-a desfășurat într-o atmos
feră caldă și cordială, N. S. 
Hrușciov, O. V. Kuusinen, E. 
Kardelj, A. Rankovici, E. Hodja 
și T. Jivkov au rostit cuvîntări 
prietenești.

Vizita lui Ho Și Min 
în Cehoslovacia

PRAGA 19 (Agerpres). — Ce- 
teka transmite : în dimineața zi
lei de 19 iulie Ho Și Min pre
ședintele Republicii Democrate 
Vietnam și persoanele care îl în
soțesc au sosit la Bratislava.

In numele C.C. al P.C. din 
Slovacia, al Consiliului Național 
Slovac, al corpului împuterniciți- 
lor și al C.C. al Frontului Națio
nal Slovac, președintele Ho Și 
Min a fost salutat de F. Kubac, 
președintele Consiliului Național 
Slovac.

Președintele Ho Și Min a mul
țumit pentru calda primire și și-a 
exprimat convingerea că priete
nia cehoslovaco-vietnameză se va 
întări și în viitor.

Proiecte vesLgermane
BONN 19 (Agerpres). — Bu

letinul de presă „Parlamentarisch 
Politischer Pressedienst" anunță 
că Ministerul Apărării al R.F. 
Germane proiectează să creeze 
pînă în anul 1S60 forțe militare 
aeriene ale R.F. Germane alcă
tuite din zece formații de aviație 
(din care patru formații de a- 
vioane de vînătoare și bombar
diere) care vor fi puse la dispozi
ția N.A.T.O.

Aceste formații vor avea 1.326 
de avioane. Pentru deservirea lor

vor fi necesari 3.000 de piloți. 
Personalul de zbor pentru forțele 
aeriene militare ale R.F. Germa
ne va fi instruit în S.U.A., Ca
nada și în Germania occidentală. 
Cheltuielile pentru instruirea u- 
nui pilot în străinătate se ridică 
la 400.000 de mărci.

După cum arată buletinul, din 
S.U.A. vor fi cumpărate 5p0 de 
avioane de vînătoare cu reacție, 
iar din Canada 
costa în total 
mărci.

— 250, care vor
4.200.000.000 de

Apelul a 400 oameni
NEW YORK 19 (Agerpres). — 

Aproape 400 de artiști, muzicieni, 
dramaturgi, sculptori, pictori, 
scriitori și cineaști americani au 
semnat un apel dat publicității în 
care se cere guvernului american 
să înființeze un Consiliu federal 
consultativ în problemele artelor.

de cultură din S.U.A,
Potrivit apelului, acest Consiliu 
consultativ ar urma „să propună 
modalitățile pentru încurajarea și 
aprecierea creației artistice în 
Statele Unite**. In apel se spune 
că „Statele Unite au rămas în 
urma a 38 de țări în ce privește 
dezvoltarea resurselor culturale**.

MERANO 19 (Agerpres). — 
După cum s-a mai anunțat, în 
prezent au loc la Merano (Ita
lia) lucrările celui de-al IV-lea 
Congres de gerontologie la care 
participă peste 800 de medici și-rat. 
cercetători științifici din 33 de 
țări. Republica Populară Romînă 
este reprezentată la Congres de 
către prof. dr. Ana Aslan, direc
torul Institutului de Geriatrie „C. 
I. Parhon** din București și de 
către dr. Marcella Pitiș, confe
rențiar universitar.

După cum anunță agenția Reu
ter, în cadrul ședinței din 18 iu
lie, prof. dr. Ana Aslan a prezen
tat o comunicare cu privire la 
tratamentul bătrîneții prin injec
ții cu novocaină.

★
CAIRO 19 (Agerpres). — Re

cent a avut loc în saloanele clu
bului oamenilor de artă „L’Ate-

lier“ din Cairo o serată de artă 
romînească organizată de condu
cerea clubului, sub președinția 
valorosului compozitor și muzi
cian egiptean dr. Abu Bakr Khai-

Cu acest prilej sălile clubului 
au fost împodobite cu fotografii 
și tablouri rcprezentînd cele mai 
pitorești priveliști din țara noas
tră. De asemenea au fost prezen
tate vitrine cu cărți și obiecte de 
artă populară romînească.

Serata a fost deschisă de Mi
chel Zagheb, vicepreședintele clu
bului „L’Atelier", după care d-na 
Ceza Nabarawy, care a vizitat 
țara noastră, a vorbit despre ma
rile realizări sociale și cultural- 
artistice înfăptuite în Republica 
Populară Romînă.

Serata s-a bucurat de un deo
sebit succes.

Alte succese în alegeri 
ale P. C. din Indonezia

DJAKARTA 19 (Agerpres). — turi, partidul Nahdatul Ulama — 
2.619 voturi și partidul Mașumi— 
1.023 voturi.

In alegerile pentru consiliul 
municipal din Samarang, capitala 
Javei centrale, partidul comunist 
a obținut pînă în prezent 70.542 
voturi, partidul național — 12.068 
voturi, partidul Nahdatul Ulama 
— 11.485 voturi și partidul Ma
șumi 5.359 voturi.

Potrivit ultimelor rezultate provi
zorii ale alegerilor pentru consi
liile municipale și provinciale din 
Java centrală care au început 
miercuri, Partidul Comunist din 
Indonezia continuă să se afle în 
frunte.

Pînă în prezent, tn alegerile 
pentru consiliile provinciale, par
tidul comunist a obținut 12.356 
voturi, partidul național 2.157 vo-

Descoperirea unui
CAIRO 19 (Agerpres). — In

tr-un comunicat publicat la Cairo 
se anunță că în luna aprilie au
toritățile egiptene au descoperit 
un complot care urmărea asasi
narea președintelui Nasser și a 
membrilor guvernului egiptean.

Participanții la complot stnt 
Mohamed Salah El Din, fost mi
nistru al Afacerilor Externe, Ab
del Fattah Hassan, fost ministru 
al Apărării, șapte ofițeri superiori, 
doi ofițeri inferiori și cinci civili.

El Din urmărea să devină prim 
ministru, iar Fattah Hassan — 
ministru al Afacerilor Interne.

complot în Egipt
Tn urma descoperirii acestui 

complot la Cairo a fost creat un 
tribunal militar lormat din șapte 
ofițeri superiori, sub președinția 
generalului Fuad El Digwi, care 
va judeca pe conspiratori.

„France Observateur" 
despre primejdia 

fascistă din Franța
PARIS 19 (Agerpres). — Săptă

mânalul „France Observateur" din 
18 iulie a publicat un articol care 
nu poate să nu alarmeze cercurile 
republicane din Franța. In articol 
se spune că în timp ce în parla
ment se desfășoară dezbateri pe 
marginea proiectuhâ de lege gu
vernamental cu privire la împu
ternicirile speciale, „pînă și cercu
rile care încă ieri nu credeau în 
existența unei primejdii fasciste, 
încep să creadă că Bourges-Mau- 
noury și Abâl Thomas (șeful can
celariei actualului șef al guvernu
lui —N. R.) pregătesc condițiile 
pentru o lovitură de stat".

Revista anunță că în organele 
conducătoare ale poliției, jandar
meriei și serviciului de spionaj se 
pregătesc în prezent schimbări in 
scopul de a plasa acolo „oameni 
de nădejde".

Potrivit celor scrise de revistă, 
în poliție și jandarmerie se întorc 
foști colaboraționiști care sînt re
stabiliți în toate privilegiile loi 
anterioare.

J.n prezent, continuă „France 
Observateur", este vorba de un 
plan general care prevede plasa
rea unor „oameni de nădejde" pe 
toate eșaloanele aparatului poliție
nesc, concomitent cu introducerea 
în Franța — prin intermediul îm
puternicirilor speciale — a unei le
gislații care să înlesnească săvâr
șirea unei lovituri de stat".

După efectuarea tuturor acestor 
măsuri pregătitoare, scrie în con
tinuare săptămînalul, se intențio
nează să se folosească ca pretext 
pentru o lovitură de stat anunța
rea unui „complot" pe care l-ar 
pregăti Frontul național de elibe
rare a Algeriei și Partidul comu
nist. „Aceasta ar fi, scrie în în
cheiere „France Observateur", va
rianta noastră de incendiere a 
Reichstagului".

Victimele „Rock and 
roll"-ului

NEW YORK 19 (Agerpres). — 
Corespondentul ziarului „New 
York Post** anunță că în orașul 
Dalias (statul Texas) s-a produs 
o încăierare sîngeroasă provocată 
de amatorii sălbatecului dans 
„Rock and roll** din rîndurile „ti
neretului de aur“ american. In 
una din sălile orașului a avut loc 
un concert „Rock and roll** la care 
au participat aproximativ 3.000 
de persoane. După concert, cînd 
publicul înfierbîntat de muzica 
trepidantă de jazz, a început să 
se împrăștie, în sală au năvălit 
cîteva mii de amatori de „rock 
and roll** care în timpul concer
tului au stat pe stradă. S-a pro
dus o încăierare sălbatecă. Spiri
tele erau atît de înfierbîntate în- 
cît s-a recurs la cuțite și arme de 
foc. încăierarea s-a soldat cu 
șapte răniți dintre care o per
soană grav rănită.

MOSCOVA. Zilele acestea a 
avut loc o ședință a conducerii 
centrale a Asociației pentru O.N.U. 
din U.R.S.S. în cadrul căreia aca
demicianul A. V. Topciev, a fost 
ales președinte al conducerii cen
trale. Vicepreședinte al conducerii 
a fost aleasă P. N. Korobova, se
cretară a C.C.S. din U.R.S.S.

BONN. Bundesratul (Camera 
superioară) de la Bonn a adoptat 
în unanimitate legea privind rati
ficarea tratatelor „pieții comune** 
și Euratomului.

PARIS. Rapidul Paris—Coasta 
de Azur, care mergea cu o viteză 
de peste 100 km. pe oră, a dera
iat în apropiere de Avignon. Au 
fost înregistrați 17 morți și peste 
40 de răniți.

DAMASC. De curînd a apărut 
în Siria, în editura „Alyakaza al 
Arabiya** traducerea în limba 
arabă a piesei romînești „Ulti
ma Oră** de Mihail Sebastian, 
într-un tiraj de 2.000 de exem. 
plare.

WASHINGTON. Tn cadrul unei 
conferințe de presă, care a avut 
loc la 18 iulie, Andrew Berding, 
secretar de stat adjunct pentru 
Afacerile Publice, a anunțat pe 
reprezentanții presei, radioului și 
televiziunii americane că secreta-

rul de stat Foster Dulles a căzut 
de acord „în principiu** ca un 
număr limitat de corespondenți ai 
presei și radioteleviziunii ameri
cane să obțină din partea guver
nului american autorizația de a 
da curs invitațiilor de a vizita 
R.P. Chineză.

PEKIN. La 16 și 17 iulie, Co
mitetul de stat al Apărării al Re
publicii Populare Chineze și-a ți
nut cea de-a treia sesiune plenară.

In cadrul acestei sesiuni au fost 
ascultate și examinate raportul 
Ministerului Apărării al R.P. Chi
neze, cu privire la construcția mi
litară a armatei populare chineze 
de eliberare, proiectul regulamen
tului de ordine interioară al ar
matei populare chineze de elibe
rare și prevederile temporare cu 
privire la avantajele pentru ofi
țerii demobilizați.

CAIRO. La 18 iulie, guvernul 
egiptean, a promulgat o lege prin 
care se interzice administrației 
Canalului de Suez să ia măsuri 
care contravin convenției din 1888 
sau declarației guvernului egip
tean din aprilie 1957 cu privire la 
Canalul de Suez.

Recepție în cinstea delegației 
parlamentare a

Președintele Marii Adunări Na
ționale a R.P.R., Constantin Pîr- 
vulescu, a oferit vineri seara la 
restaurantul „Pescăruș** o recep
ție în cinstea delegației parlamen
tare a Uniunii Birmane care ne 
vizitează țara la invitația Marii 
Adunări Naționale.

La recepție au luat parte mem
brii delegației parlamentare bir
mane în frunte cu dl. Thakin 
Thein Maung, conducătorul dele
gației.

Au luat parte: Gh. Apostol, 
Emil Bodnaraș, Al. Drăghici, Al. 
Moghioroș, Avram Bunaciu, se
cretarul Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, Tiță Horea, vice
președinte al Marii Adunări Na
ționale, Gh. Diaconcscu, Marcel 
Popescu, miniștri, M. Gh. Bujor, 
Filip Geltz, C. Paraschivescu-Bă- 
lăceanu și Romuius Zăroni, mem
bri în Prezidiul ?4arii Adunări 
Naționale, Ion Pas, adjunct al 
ministrului Invățămîntului și Cul
turii, Eduard Mezincescu, secretar 
general în Ministerul Afacerilor 
Externe, ing. A. Vlădoiu, preșe
dintele Sfatului popular al Capi
talei, Mihail Cruceanu, președinte, 
și lacob Coțovcanu, secretar al 
Comisiei de politică externă a 
Marii Adunări Naționale, nume
roși deputați în Marea Adunare 
Națională, oameni de artă și 
cultură, reprezentanți ai presei.

Au participat șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați la Bucu
rești.

„Sînt fericit să mă fac inter
pretul celor mai calde simțăminte 
de prietenie ce le exprimă Marea 
Adunare Națională a Republicii 
Populare Romîne și poporul ro
mîn, față de Uniunea Birmană 
și popoarele ei, ai cărei distinși 
reprezentanți, pe pămîntul patriei' 
noastre, sînteți dv. — a spus în 
toastul său Constantin Pîrvule- 
scu, președintele Marii Adunări 
Naționale.

Deși prietenia dintre popoarele 
noastre este de dată relativ re
centă, noi cunoaștem virtuțiile și 
meritele popoarelor Uniunii Bir
mane, Evenimentele internațio
nale ale ultimilor ani și desfă
șurarea unei ample activități po
litice din partea popoarelor Asiei, 
au adus la cunoștința lumii în
tregi pariticiparea activă a po
poarelor birmane și a conducăto
rilor săi, în frunte cu primul mi
nistru U Nu, la opera de conso
lidare a păcii.

Republica Populară Romînă a 
dus și duce cu fermitate o poli
tică de pace, de colaborare cu

toate statele și s-a pronunțat 
pentru interzicerea experiențelor 
cu arme nucleare, pentru dezar
mare treptată și pentru lichidarea 
blocurilor militare.

Noi sîntem convinși că această 
politică corespunde intereselor 
poporului nostru și popoarelor 
Uniunii Birmane, cît și tuturor 
popoarelor din lume. Noi dorim 
să colaborăm împreună cu po
poarele Uniunii Birmane pentru 
promovarea acestei politici**.

A răspuns dl. Thakin Thein 
Maung, conducătorul delegației 
parlamentare birmane care a 
spus între altele:

„In numele întregii noastre de
legații aduc mulțumiri călduroa
se președintelui Marii Adunări 
Naționale care ne-a invitat să 
vizităm Romînia. In cele cîteva 
zile petrecute în Republica Popu
lară Romînă am avut prilejul să 
stabilim contacte cu conducători 
ai poporului romîn. cu președinți 
ai Sfaturilor populare regionale 
și orășenești, cu muncitori, țărani 
și intelectuali, am vizitat între
prinderi, unități agricole, institu
te de artă și cultură. Pretutindeni 
am fost primiți cu sentimente de 
sinceră prietenie, sentimente pe 
care poporul romîn le nutrește 
nu numai față de noi ci și față 
de popoarele birmane.

Prezența noastră aici ne în
dreptățește să credem că priete
nia și colaborarea în toate do
meniile între țările noastre vor 
lua o largă dezvoltare în intere
sul comun al popoarelor noastre, 
în folosul păcii în lumea întrea
gă. Mărturisim că nu vom uita 
niciodată vizita făcută în Romî- 
nia“.

INFORMAȚIE
Înainte de a te înapoia în pa- 

trie, după o vizita făcuta în țara 
noastră, M. Kalyasundaram, pre
ședintele Sindicatului feroviarilor 
din India de sud, deputat în Adu
narea Legislativă a statului Mo* 
dras, a fost primit vineri la amia
ză la Consiliul Central al Sindi
catelor de tov. Mihai Marin, secre
tar al C.C.S.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de păreri cu privire la lăr
girea colaborării dintre sindicate
le din R.P. Romină și India.

(Agerpres)

Avancronica
Festivalului

reprezentate printr-un sistem de

I J Ap Trenul intră în fața peronului
I i Sr fi se oprește. Ușile se deschid la
/ hhQt toate cele 8-10 vagoane deodată,

automat, din cabina mecanicului. 
/ ~ coboară, apoi se urcă noiiWOffțOL O RA.SU P^ri. Fiecare vagon are patru

uși și niciodată nu e îmbulzeala la 
urcare sau coborîre. E voie să intri 
sau să ieși din vagoane pe orice 
ușă. Nu există nici un fel de res^ 
tricții cu excepția primei jumătăți 
a primului vagon, ea e rezer
vată femeilor însărcinate, călători
lor cu copii mici, bătrînilor, inva
lizilor. Și această rezervă se res
pectă cu stricteță !

Ne urcăm în vagon. Băncile moi, 
tapisate cu piele, sînt fixate de-a 
lungul pereților vagonului. Ușile 
se închid, se aude glasul șefului 
de stație, care anunță: „Gatov !*) 
și trenul se pune în mișcare, în
ghițind distanțele dintre stații prin 
bezna tunetelor cu o viteză de 
60-80 kilometri pe oră.

...Cei ce au vizitat Moscova au 
rămas îneîntați de frumusețea sta
țiilor și pe bună dreptate le-au nu
mit palate subterane. Lucrate în 
marmură, sticlă, bronz, mozaic, a- 
vînd fiecare alt stil, altă concepție, 
stațiile redau — prin compoziția 
lor — o ideie legată de obicei de 
locul unde se află sau de momen
tul cînd au fost construite, lată, 
spre exemplu, stația de lingă gara 
Kiev, Concepută în motive popu
lare ucrainene, întreaga încăpere 
e pavoazată cu fresce din mozaic 
reprezentînd figuri sau fapte is
torice care au contribuit la înche
garea prieteniei de veacuri dintre 
popoarele rus și ucrainean. Stația 
din piața Komsomolskaia e închi
nată tineretului sovietic și este — 
cred — cea mai frumoasă. Plafo
nul lucrat numai în mozaic fin 
redă diverse momente din viața 
și lupta eroicului tineret sovietic, 
constructor activ al comunismului.

O altă stație foarte frumoasă 
este „Krasnîe vorota", care nu are 
fresce și picturi murale, ci impu 
ne prin sobrietatea coloanelor de 
marmură roșie și a splendideloi 
lămpi cu neon ce o împodobesc. 
„Kalujskaia" a fost construită la 
sfîrșitul războiului. Ea este o ade 
vărată explozie de bucurie, un mi 
nunat imn închinat victoriei asu 
pra fascismului și eroismului oa
menilor sovietici. Deși mai veche

Alături de Paris, Berlin, New- 
York, Moscova face parte dintre 
acele mari orașe ale lumii despre 
care se spune că ocupă trei caturi. 
Despre parter am vorbit, pe scurt 
și în fugă, in articolele anterioare. 
Catul superior e împărăția păsări
lor de metal care fac legătura/ în
tre capitală și celelalte orașe so
vietice, între Moscova și mai toate 
metropolele. Aici domnesc avioa
nele „T-U.-104".„Ucraina", „Mosk
va", „l. L."-urile. Un funcționar al 
aeroportului Vnukovo mi-a poves
tit că cerul Moscovei nu e mai 
puțin aglomerat ca tumultoasa 
stradă Gorki.

Dar mai există și un al treilea 
cat — subsolul orașului în care 
omul a pătruns, l-a transformat și 
l-a pus în slujba sa. Cred că ați 
ghicit că aici se află

METROUL
Despre metroul din Moscova s-o 

scris mult. Aș putea spune că 
există o întreagă literatură a me
troului, din care nu lipsește nici 
nuvela, nici tratatul științific, nici 
poezia și — mai ales — reporta
jul. Și e explicabil de ce : con
strucția metroului — începută cu 
mai mult de două decenii în urmă 
— a cunoscut uneori episoade dra
matice și chiar fapte de eroism 
din partea constructorilor. Marea 
majoritate a acestora au fost și 
sînt comsomoliștii.

N-a fost de loc ușor, ținînd sea
ma de nivelul tehnicii de atunci. 
Inaintînd în tunele, săpătorii dă
deau de mari infiltrații de apă, 
care făceau instabilă construcția 
subterană. De aceea a fost necesar 
să se procedeze la injectarea de 
aer lichid care a înghețat tun pă- 
mîntul, pe o oarecare porțiune, 
l-a întărit și numai după aceea a 
fost posibil să se sape ca în piatră.

Cu toate acestea, nu toate pro
blemele legate de construcția me
troului au fost atunci pe deplin re
zolvate. Astfel, prima linie a con-

care 
opus 
Mas-

III.
strucției subterane — aceea 
unește gara Kiev cu capătul 
al orașului — întâlnind rîul
cova, prezintă o particularitate 
destul de originală pentru un me
trou : în apropierea țărmului tre
nul ieșea din subteran, trecea apa 
peste un pod, apoi reintra în tu
nelul subpămîntean. Îmi aduc 
aminte că acum vreo 6-7 ani, cînd 
am fost prima oară la Moscova, 
așa se circula pe această linie. Ul
terior a fost construită o nouă va
riantă a liniei ce pornește de la 
gara Kiev, linie care trece pe sub 
rîu, prima fiind părăsită. Și rîul 
Moscova nu-i mic de loc: are o 
adine inie și o lățime respectabilă 
și tot timpul e străbătut de vapoa
re fluviale și șlepuri.

Metroul are trei linii principale
— trei magistrale : una în formă 
de inel și încă două care se între
taie între ele ca un x înlîlnindu-se 
totodată cu inelul. Tunelurile prin 
care trec liniile sînt fiecare la alt 
nivel, astfel că șinile pe care cir
culă trenurile nu se întretaie nici» 
dată. Totuși călătorul poate ajunge 
de la o linie la alta foarte ușor 
prin intermediul unor tunele care 
leagă, în anumite locuri, două sau 
chiar trei stații ce se găsesc fie
care pe altă linie. Astfel, dacă te 
afli, de pildă, la „Krasnîe vorota 
(„Porțile roșii") și vrei să mergi
— să zicem — la „Parcul Gorki", 
care e pe altă linie, iei metroul 
pînă la „Ohotnîi riad", acolo co
bori din tren și prin niște tunele
— fără să ieși la suprafață — a- 
jungi la stația pe unde trec 'va
goanele ce duc la parc.

La prima vedere s-ar părea com
plicat sa schimbi liniile, să mergi 
dintr-o stație în alta. Eroare ! In 
fiecare stație sînt zeci de tabele
— indicatoare, și scheme ale li
niilor care te îndrumă încotro ai 
nevoie. In metrou e imposibil să te 
rătăcești sau să greșești trenul.

dacă urmezi indicațiile acestor 
„ghizF.

Călătoria cu metroul costă doar 
50 de kopeici (o jumătate de ru
blă). Biletul îți dă dreptul să că
lătorești cu metroul oricît poftești 
de la deschidere — în zori — și 
pînă noaptea tîrziu, cînd metroul 
se închide, pe oricîte linii și prin 
oricîte stații pînă ce ieși la supra
față. Dealtfel casele de bilete se 
găsesc sus, la intrare, iar în va
goane nu există nici taxatori, nici 
controlori.

..Să intrăm în una din stații. La 
intrare sînt înșiruite mai multe 
case de bilete. Cu o iuțeală uimi
toare vînzătoarele deservesc pu
blicul, rupînd biletele dintr-un sul. 
Dacă ai bani mărunți poți cumpă
ra biletul de la automatele ce stau 
alături și se pun în mișcare la 
orice combinație de monete din 
care rezultă 50 de kopeici. Dacă 
dorești, cu 5 ruble poți cumpăra 
un carnețel de zece bilete, folosi
bile oricînd, căci biletele n-au dată 
și sînt valabile chiar și peste un 
an.

In hol găsim tot felul de 
chioșcuri de unde se pot achi
ziționa diferite lucruri. Aici gă
sești și cărți și reproduceri după 
tablouri, ilustrate și dulciuri, sirop 
și înghețată, articole de farmacie, 
drogherie și papetărie, ba chiar și 
o casă de unde poți cumpăra bile
te pentru teatre și concerta.

—- datînd dinainte de război — 
stația din piața Maiakovski atrage 
atenția vizitatorilor prin minuna
tele tablouri care-i împodobesc 
plafonul. Acestea reprezintă scene 
din viața poporului sovietic — 
tractoare în plină activitate, avioa
ne în zbor, sportivi — prinse ast
fel, ca și cum pictorul și-a privit 
modelele de dedesupt, de jos. Mo
numentală este stația din „Piața 
revoluției" bogat împodobită cu 
statui ce amintesc de eroicii luptă
tori ai războiului civil sau redau 
aspecte din viața nouă a poporu
lui sovietic. Minunate sînt și sta
țiile „Serpuhovskaia" sau „Parcul 
Gorki", lucrate în faianță albă, 
îmbinată cu aur.
"Ne oprim aici cu descrierea sta

țiilor căci n-avem spațiu să ne re
ferim la toate, cu atit mai mult 
cu cît mereu apar altele, noi, fru
moase, bogpte. De pildă, cei ce vor 
merge la Festival vor avea posibi
litatea să vadă o stație nouă, des
chisă în cinstea sărbătorii tinere
tului, lingă stadionul de la 
Lujniki de curînd construit și el. 
în ultimul timp au mai apărut 
noi stații la Universitatea „Lomo
nosov", la Expoziția Agricolă U- 
nională și în alte locuri. Iar fie
care nouă stație înseamnă de fapt 
o nouă prelungire a liniei metrou-

.TRAMVAIUL DE APĂ"

Metroul deservește zilnic peste 
patru milioane de călători. Aceas- 
ta însă nu înseamnă că la el se 
rezumă transportul în oraș. Capi
tala sovietică, se întinde pe 
o suprafață vastă. Pe străzi circu
lă autobuse, troleibuse, iar către 
periferie și tramvaie. Cu tot nu
mărul mare de vehicule de trans
port public din oraș, sînt unele 
distanțe pentru care moscoviții fo
losesc trenurile.

Un mijloc deosebit de transport 
este așa numitul „tramvai de apă". 
A fost înființat mai mult din do
rința de a oferi moscoviților un 
agrement de cît dintr-o necesitate 
de transport.

De ce se numește astfel? „Tram
vai" — pentru că face curse regu^- 
late, oprește la diferite stații pe 
parcurs, unde ia călători. „De apă" 
— pentru că într-adevăr drumul 
pe care-l străbate e unda rîului. 
Căci „tramvaiele de apă" nu-s alt
ceva de cît niște vaporașe ce trans
portă călători pe rîul Moscova din 
dreptul Kremlinului pînă la gara 
Kiev și înapoi. Cei ce vor fi la 
Festival desigur că vor lua parte 
la serbările de pe rîul Moscova, 
unde aceste „tramvaie" vor fi mult 
solicitate.

DAN LAZARESCU

Noi fapte vin să confirme 
că Festivalul Mondial al Ti
neretului de la Moscova se 
bucură de sprijinul a milioane 

, și milioane de tineri din în- 
» treaga lume.
‘ Relatăm cîteva din ultimele
► știri transmise de agenții de
► presă și ziare.

TINERI DIN 120 DE TARI

Ziarul „Nouvelles de Mos- 
cou“ din 17 iulie a publicat 
un interesant interviu acordat 
ziarului de către S. Romanov- 
ski, președintele Comitetului 
sovietic de pregătire a Festi
valului. Referindu-se la țările 
care vor fi reprezentate la 
Festival, S. Romanovski a in
format că sînt așteptați la 
Moscova peste 30.000 de tineri 
din 120 de țări, reprezentînd 
peste 1.000 de organizații de 
tineret, studențești, sindicale, 
religioase etc.

In cadrul interviului, S. Ro
manovski a subliniat atitudi
nea realistă și binevoitoare a 
unor conducători de organi
zații internaționale față de 
Festival. Astfel Dag Ham- 
marskjoeld, secretarul general 
al O.N.U. a adresat Comite
tului internațional de pregă
tire o telegramă prin care a- 
firmă că este de acord cu or
ganizarea Festivalului și re
gretă că nu poate asista, 

ocupat.

Evans, directorul general al 
U.N.E.S.C.O., a anunțat că 
Jean Chevalier va reprezenta 
această organizație interna
țională la manifestațiile cul
turale ale Festivalului. Preșe
dintele Indoneziei, Sukarno, 
președintele parlamentului fin
landez, K. A. Fagerholm, pri
mul ministru al Afganistanu
lui, Muhammed Daud, și alți 
oameni de stat s-au pronunțat 
în favoarea Festivalului.

Referindu-se la fondurile 
Festivalului, S. Romanovski a 
arătat că ele au fost colectate 
de tinerii din numeroase țari, 
creîndu-se un fond mondial în 
care s-au vărsat pînă în pre
zent^ peste 250.000 de dolari, 
sumă care continuă să crească 
zi de zi. De asemenea se dez
voltă ajutorul acordat de ti
nerii din numeroase țări, prie
tenilor lor din țările coloniale 
și din ce!e în care sînt 
condițij grele. Tinerii belgieni 
suportă călătoria prietenilor 
lor din Surinam și Antile, ita
lienii patronează pe tinerii al
gerieni, suedezii și germanii 
pe sudanezi etc.

UN GRUP DE TINERI 
AAÎERICANI

IN PALATELE SUBTERANE

In stația propriu zisă coborîm 
cu ajutorul escalatorului — scara 
care tot timpul merge, transpar- 
tind singură călătorii. Jos e un nou 
hol frumos ornamentat, iar de o 
parte și de alta sînt peroanele la 
care opresc trenurile. Acestea vut 
la o distanță de cel mult două 
minute. Timpul care trece de la 
plecarea unuia, pînă la sosirea ur
mătorului e marcat de un ceas 
unde secundele și minutele sînt *) Gata!

extrem

Una din stațiile metroului din Moscova — cea de la „Krasnîe vorota** („Porțile roșii“)

format din 150 de tineri și 
tinere americane vor participa 
la Festivalul de Ia Moscova 
— a anunțat balerina ameri
cană Barbara Perry. După 
cum anunță agenția United 
Press ea a condus în S.U.A. 
mișcarea pentru pregătirea 
Festivalului Mondial al Tine
retului de la Moscova.

După cum se știe Departa
mentul de Stat al S.U.A. nu 
a aprobat oficial tineretului 
să participe la Festival.

NUMEROASE 
PERCHEZIȚII

au fost efectuate în ultimele 
zile de poliția din R.F.G. la 
locuințele membrilor comite
tului vest-german de pregă
tire a Festivalului Mondial al 
Tineretului de la Moscova. 
Asemenea percheziții au fost 
făcute la locuințele dr. Schnei
der, profesor la Universitatea 
din Wiirzburg, dr. Aufhuser, 
profesor de teologie la Uni
versitatea din Miinchen și a 
ziaristului Redl din Offenbach. 
Poliția a efectuat de aseme
nea percheziții și în nume
roase orașe din Bavaria, la 
locuințele unor activiști ai 
Uniunii tineretului liber ger
man, care a fost interzisă.

Toate aceste percheziții și 
acte ilegale au fost făcute în 
scopul... „clarificării** activi
tății comitetului vest-german 
de pregătire a Festivalului, 
după cum declară autoritățile 
judecătorești din Karlsruhe.

La Bonn se atrage atenția 
asupra faptului că aceste mă
suri polițienești ale autorită
ților din R. F. Germană au 
fost luate în cadrul campa
niei electorale pentru Bun
destag.

Barbara Perry. După
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