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Salutul guvernului și C.C. al P.M.R.
Dragi tineri și tinere,

Guvernul Republicii Populare Romîne și 
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc 
Romin salută pe reprezentanții tineretului ro- 
mîn, care peste cîteva zile vor sosi la Mos
cova pentru a participa la tradiționalul Fes
tival Mondial al Tineretului și Studenților.

Mărețele idei ale păcii și prieteniei, sub 
semnul cărora se va desfășura Festivalul de 
la Moscova, au avut un puternic ecou in rin- 
durile milioanelor de tineri de pretutindeni, 
vital interesați în menținerea păcii și dezvol
tarea prieteniei dintre popoare.

Tînăra generație din patria noastră a în- 
tîmpinat cu entuziasm și dragoste această 
mare sărbătoare, dobîndind succese însem
nate în fabrici și uzine, pe ogoare, în insti
tute și facultății.

La Moscova vă veți întîlni cu prieteni 
vechi, care au fost oaspeți pe meleagurile 
noastre cu prilejul Festivalului de la Bucu
rești, veți lega prietenii noi cu tineri din di
ferite colțuri ale lumii.

Purtînd în suflet imaginea scumpei noas
tre patrii, în care poporul nostru sub con

ducerea Partidului Muncitoresc Romîn își 
construiește o viață nouă socialistă, vorbiți 
tinerilor de peste hotare despre dorința fier
binte de pace a poporului romîn, despre ho- 
tărirea sa fermă de a apăra pacea.

Faceți cunoscute tineretului lumii minu
nata comoară a folclorului și artei noastre, 
farmecul dansului și cîntecului poporului 
nostru, străduiți-vă să obțineți cit mai fru
moase succese în întrecerile prietenești cu 
tinerii din celelalte țări.

Parlicipînd la Festivalul de la Moscova, 
transmiteți gîndurile pline de dragoste ale 
poporului romîn față de țara gazdă a Festi
valului, față de popoarele marii Uniuni So
vietice, care construiesc victorios comunis
mul și exprimați sentimentele de solidaritate 
ale poporului nostru cu toate popoarele în 
lupta pentru apărarea păcii.

Guvernul Republicii Populare Romîne și 
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn sînt încredințați că veți reprezenta 
cu cinste patria noastră la marea adunare a 
tinereții de la Moscova și veți aduce o con
tribuție însemnată la întărirea păcii și prie
teniei între popoare.

Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Romine 
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn

Salutul adresat de dr. Petru Groza
In aceste zile de freamăt, cînd tinerii din 

patria noastră și din toate colțurile lumii 
se îndreaptă spre vechea, minunata și os
pitaliera Moscovă, capitala Uniunii Sovie
tice, și noi, cei mai vîrstnici din (ara noas
tră și din toate țările lumii, urmărim cu 
emoție și bucurie pașii spre acest Festival 
ai generației care ne urmează și în care ne 
punem toată încrederea noastră.

Fiindcă eforturile generației noastre pen
tru a construi o viață nouă, mai fericită, 
plină de bucurii și realizări își vor avea asi
gurată continuitatea potrivită și atît de ne
cesară dezvoltării istorice, mersului mereu 
înainte al întregii omeniri, tocmai prin sen
timentul cald de patriotism și de iubire de 
oameni al imensei armate a acestui tineret. 
Acest tineret a înțeles realitățile mari — 
la cotitura istorică care s-a deschis începind 
cu Marea Revoluție din 1917 a popoarelor 
Rusiei — și conformîndu-se acestor realități 
a continuat cu entuziasm munca, lupta și 
opera marilor precursori și înfăptuitori ai 
Revoluției.

Aceștia din urmă au sădit ideile de bază, 
luminind prin mintea, sufletul și jertfa lor
— cu puternică dîră de lumină — drumul 
ce trebuie urmat. Numai cei pe care îi or
bește atîta lumină pot păși alături de dru
mul indicat. Cei inimoși vor înainta cu ela
nul demn de primăvara vieții.

Atmosfera voioasă și de înălțătoare sărbă
toare a Festivalului va constitui pentru ze
cile de mii de participanți din toate țările 
lumii o revelație și ni același timp un puter
nic îndemn. Ea va constitui totodată și pen
tru noi — care vom privi din depărtare — 
o întărire a voinței noastre de a face față 
din plin îndatoririlor pe care istoria le-a 
pus pe umerii noștri.

Trimit cu toată căldura sufletului meu 
aceste ginduri participanților la Festival cu 
urări de voie bună și temeinice învățăminte
— pentru închegarea prieteniei, frățietății 
tineretului tuturor popoarelor lumii iubitoare 
de pace și progres.

dr. Petru Groza

Salutul adresat de acad. C. I. Parhon

Proletari din toate țările, uniți -vă!

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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In regiunea Ploești 
secerișul e terminat 
în regiunea Ploești primii care 

au raportat partidului despre suc
cesele lor în recoltarea păioaselor 
au fost cei din raioanele Mizil, 
Pogoanele, Buzău și Tîrgoviște. 
Mecanizatorii de la S.M.T. Padina, 
Stîlpu, Inotești, Siblea și din cele
lalte S.M.T. au contribuit din plin 
la obținerea acestor succese.

In mal multe gospodării 
agricole de stat din regiunea 
Constanța funcționează bri
găzi experimentale pentru 
mecanizarea completă a lu
crărilor agricole.

Tractoristul utemist ~ Ion 
Ganea și Niculae Comănes-

Vitrină de campanie

In curînd, în minunata Moscovă, se vot 
Intilni și revedea zeci de mii de tineri prie
teni, participant! la grandiosul Festival 
Mondial al Tineretului și Studenților pentru 
Pace și Prietenie. Această caldă și sinceră 
manifestare a prieteniei dintre popoarele lu
mii este așteptată cu nerăbdare de tineretul 
din țările răspindite pe toată suprafața glo
bului pămintesc.

Dar nu numai tineretul lumii privește acum 
spre Moscova, deoarece Festivalul este o 
sărbătoare a iubitorilor de pace de pretutin
deni, fie tineri, fie vîrstnici.

Festivalul de Ia Moscova se va desfășura 
in împrejurări internaționale deosebite care 
se caracterizează prin eforturile depuse de 
popoare pentru preintimpinarea unui nou 
război, pentru o largă destindere internațio
nală — probleme in care sint vital interesați 
atît tinerii cit și vîrstnicii. Și iată de ce noi, 
virstnicii, sintem cu toată inima alături de 
tineret, ale cărui simțăminte exprimă dorința 
de a trăi fără teama de război, de a cons
trui o viață demnă și luminoasă.

Tinerii din scumpa noastră patrie <-au 
pregătit cu avintul caracteristic poporului 
nostru pentru a intimpina cum se cuvine 
marea sărbătoare din frumoasa Capitală a 
Uniunii Sovietice. In întreprinderi, pe ogoa
re, în instituții, in școli și facultăți, tinerii 
noștri au muncit mai bine, au dobindit suc
cese pe care delegația noastră la Festival 
le va face cunoscute cu o Justificată min- 
drie. De aceste succese ne bucurăm și noi, 
cei care ne ocupăm de educarea tinerei ge
nerații.

Doresc ca delegația tineretului din R.P.R. 
Ia Festivalul de la Moscova să ducă tinere
tului lumii mesajul de prietenie al unui po
por pașnic a cărei dorință arzătoare este 
aceea de a-și putea continua cu noi succese 
munca sa constructivă.

Urez Festivalului de la Moscova să facă 
să răsune cu putere Imnul tinereții, Imnul 
păcii și al înțelegerii Intre popoare.

Acad. prof. dr. C. I. Parhon

Spectacolul de gală al tinerilor noștri artiști
Ansamblul artistic al delegației 

tineretului din Republica Popu
lară Romină care va participa la 
cel de-al VI-lea Festival Mondial 
al Tineretului și Studenților de 
la Moscova, a prezentat sîmbătă

seara un spectacol de gală Ia 
Teatrul de Operă și Balet.

La spectacol au asistat membri 
ai C.C. al P.M.R., membri ai C.C. 
al U.T.M., numeroși oameni de 
artă și cultură, tineri și tinere, 
un numeros public.

Au asistat de asemenea șefii 
unor misiuni diplomatice acredi
tați la București.

Spectacolul prezentat de An
samblul artistic al delegației ti
nerilor din R.P.R. s-a bucurat de 
un deosebit succes.

La cea de-a 13-a aniversare a eliberării Poloniei

Farul din Baltica
Poporul frate polonez săr

bătorește în fiecare an la 22 
iulie ziua eliberării Poloniei, 
ziua renașterii ei naționale și 
sociale. Se împlinesc 13 ani 
de cînd — la 22 iulie 1944 — 
ca urmare a eliberării sale de 
sub jugul fascist de către Ar
mata Sovietică, poporul polo
nez a luat puterea in propriile 
lui mîini.

In cei 13 ani care au tre
cut de la eliberarea Poloniei, 
poporul polonez preluind pu
terea în mîinile sale și dobin-

dîndu-șl adevărata indepen
dență națională a parcurs un 
drum glorios, obținind victorii 
istorice în dezvoltarea econo
miei și culturii naționale. A- 
ceste mari succese au fost do- 
bîndite sub conducerea Parti
dului Muncitoresc Unit Polo
nez.

De ziua marii sărbători a 
Poloniei Populare, poporul și 
împreună cu el tineretul pa
triei noastre trimit un fierbinte 
salut poporului și tineretului 
polonez.

NEGLIJENTĂ 1N EDUCAREA 
tinerilor din comerț

Tot colindînd pe teren, mi-a 
venit în minte ideea să alcă
tuiesc un fel de vitrină.

Mai întîi, pe geamul ima
ginar din fața vitrinei, „a- 
șed" o epigramă dedicată 
tovarășului Ion Nae, secretar al 
Comitetului U.T.M. din comu
na Mînăstirea-Oltenița. Susnu- 
mitul își pierde vremea cu ni
micuri în plină campanie.

Toți asudă, treieră și cară 
Grîul de pe cîmpuri, în 

hambară.
Numai el, simandicosul Nae, 
„Rumegă idei". Idei de paie!
Și acum, „afișez" lingă epi

gramă o ghicitoare.

de la „fără frecvență"

în apropiere de Rouen, pe 
țărmul Senei, la Cronasse, noapte 
de noapte la fereastra unei că
suțe joase, ardea în ultimele de
cenii ale secolului trecut o lampă 
cu abat j aur verde. In nopțile fără 
lună, ori atunci cînd ceața im- 
pielea orizontul, navigatorii Senei 
se orientau în beznă după această 
fereastră luminată. Nu rareori, de 
pe punțile navelor se auzea glasul 
vreunui căpitan:

— Timonier! Ține spre ferea
stra d-lui Flaubert!

„Fereastra domnului Flau
bert !...“ Acolo, la lumina dinapoia 
ferestrei, noapte de noapte, lucra 
scriitorul Gustav Flaubert.

Un fapt asemănător, mai amplu 
prin proporțiile sale, am întîlnit 
pe țărmul nordic al mării Baltice.

La Rozewie, pe coasta poloneză, 
cel mai vechi și unul din cele 
mai puternice faruri maritime ale 
Europei, e supranumit „Farul lui 
Jeromski". Aici, în turnul de 80 
de metri înălțime a locuit cîndva 
Ștefan Jeromski, unul din cei mai 
valoroși scriitori ai Poloniei. Farul 
lui Flaubert... Farul lui Jeromski... 
Niciodată nu s-ar fi găsit nume 
mai nimerite pentru botezarea 
unor faruri, acești mari prieteni ai 
marinarilor.

Știți ce anume caută în bezna 
răscolită de furtună ochii matrozi
lor rătăciți ? Cînd cel dinții cute
zător a pornit să cucerească prima 
zare contopită din apă și cer a 
lăsat pe țărm un foc, pentru a 
ști unde să se întoarcă. De-a lungul

celor cinci sute de kilometri cit 
se întinde țărmul polonez al Bal
ticei, ard 300 de faruri, trei sute 
de speranțe și călăuze în întuneric. 
„Eu sînt /... Pămîntul I... Eu 
sînt!... Pămîntul!...“ parcă strigă 
prin lumina lor aceste faruri. Trei 
porturi de mari proporții, cele trei 
ferestre spre lume ale Poloniei, 
Szczecinul, Gdynia și Gdanskul 
cheamă astfel vasele spre rada 
lor. O zecime din întreaga popu
lație a Poloniei, populează regiu
nile de țărm ale Balticei. Reluată 
recent în discuția asupra reactivi- 
zării teritoriilor recîștigate, acea
stă fîșie de pămînt lungă de 500 
km. și pe alocuri mai lată de 100 
km., se află în prezent, ca și re
giunile din apusul Poloniei, în cen
trul grijii statului. Se reutilează 
porturile, se pune un accent deo
sebit pe mărirea tonajului general 
și pe creșterea numărului de pes
cadoare. La Szczecin și Gdansk ve
chile docuri au cunoscut în ultimii 
ani o dezvoltare rapidă.

Așa s-a ajuns ca relativ în puțini 
ani, Polonia să ocupe locul al 
11-lea între primele 20 de țări 
din lume constructoare de nave.

Anul trecut, docurile Gdansku- 
lui au lansat în mare primul trans
oceanic comercial cu o capacitate 
de 10.000 tone. Succesul acestei 
grele construcții a fost consolidat

IOAN GRIGORESCU

Cînd te gîndești la un student 
sau o studentă, nu-i deloc greu să 
ți-1 imaginezi : un tînăr sau o tî- 
nară, deobicei vorbăreț, care-ți 
destăinuie repede ce visuri și ce 
idealuri are, un tînăr sau o tînăra 
care începe să-și croiască drum 
prin viață și căruia de obicei nu-i 
poți da mai mult de 25 de primă
veri.

Am cunoscut însă și al ți stu- 
denți, la care argintul tîmplelor 
îți arată că au trecut de mult vîrs- 
ta viselor adolescente, studenți pe 
care viața i-a pus de nenumărate 
ori la încercare, studenți care, de- 
parte, într-un sat, formează și 
pregătesc generații de copii, sau 
mînuiesc strunguri, studenți pă
rinți a cîțiva copii. Toți aceștia la 
care, de cele mai multe ori, nu ne 
gîndim cînd vorbim despre stu
denți, sînt cei de la cursurile fără 
frecvență. Numărul lor este de la 
primul și pînă la ultimul an, a- 
proape uimitor de mare. O grupă 
de studenți cuprinde peste 40 de 
oameni.

începutul acestei luni i-a adunat 
din nou, pe cei de la fără frecven
ță, de prin cele mai îndepărtate 
colțuri ale țării. Pentru cîteva săp- 
tămîni, acești oameni, care au fie
care cîte o răspundere, nu sînt de
cît studenți, preocupați de exame
ne, încercați de emoții, de bucu
ria unui calificativ bun, de păre
rea de rău pentru unul slab...

Sălile și culoarele facultăților 
abia scăpate de forfota cursanților 
„la zi“ sînt pline din nou. Am ni
merit într-una din zile printre cei 
de la filologie, din anul III. In 
ziua aceea dădeau examen la Is
toria mișcării muncitorești. Mă
nunchiul acela de oameni, de vîrste 
atît de diferite, adunați în fața u. 
șii, cu priviri neliniștite, emoțio
nați și nerăbdători, care Tepetau 
școlărește foiletînd nervos paginile 
unui caiet sau a unei cărți, mi-au 
produs o impresie adîncă, plină de 
respect și admirație.

Mi-a trebuit cîtva timp 
cînd să intru în vorbă cu ei.

Tocmai atunci însă, din sală a 
ieșit primul ascultat. Un bătrînel 
mărunt, cu părul aproape alb, 
bineînțeles transpirat și roșu la

pînă

față, dar fericit j luase „foarte 
bine“. Cînd. întrebările și comen
tariile s-au terminat am putut a- 
fla de la el că-i învățător într-un 
sat din Moldova, că a luat bine la 
rusă, că vrea neapărat să dea toate 
examenele pentru că, mi-a spus el, 
misterios, e în întrecere cu nepo- 
tu-su care-i tot student...

Ar fi fost de prisos să-1 mai în
treb pe studentul Marin Mazilu 
dacă cei 50 de ani ai săi sînt po
triviți cu studenția. M-a ( lămurit 
singur, fără să-l mai întreb.

— în sat la mine nu-i nici nn 
absolvent al Facultății la filologie. 
De ce să nu fiu eu primul ?

în aceeași grupă, am cunoscut 
pe Magdalena Frenkel, profesoară 
la Turda, pe Victor Tatu, profe
sor de romînă la copiii germani 
din satul Lipova, pe Constantin 
Maximiuc și Dumitru Huianu, în
vățători, unul în Grămești, celălalt 
în Zamostea, sate așezate la vreo 
30 de kilometri de Suceava, pe Ni- 
colae Dumitrescu, directorul școlii 
elementare din comuna Măgura, 
raionul Cislău și pe încă mulți 
alții. Și toți sînt hotărîți să ur
meze cursurile pînă la ultimul an, 
cu toate că munca ce se cere nu-i 
deloc ușoară. Fiecare vrea să ob
țină o calificare superioară celei 
pe care o are. Și cum o pot ob
ține altfel decît învățînd ?

Sînt, desigur, încă destule greu
tăți, atît din partea facultăților cît 
și din cauza lipsei de material bi
bliografic etc. în majoritatea cazu
rilor, facultățile nu trimit la timp 
temele pentru examene., ceea ce îi 
face să se pregătească în pripă, sau 
de multe ori chiar să vină cu o 
parte a materiei necitită. De ase
menea, lucrările de control, pe 
care sînt obligați să le pregăteas
că înaintea examenelor, nu cu
prind întotdeauna subiecte care 
să-i ajute în pregătirea lor. Cu 
toate aceste lipsuri, studenții 
cursurilor fără frecvență continuă 
cu perseverență și conștiinciozitate 
să-și treacă sesiunile și nu m-aș 
feri să spun că ar putea constitui 
un exemplu pentru cei mai tineri, 
pentru „cursanți“.

MONICA VERDEȘ

Cine umblă toată ziua pe
cărare,

Cu mîinile cufundate-n bu
zunare,

Tărăgănat și cu capul în jos 
Și n-aduce satului nici un

folos ?
(Tudor Toma, secretarul or

ganizației U.T.M. din comuna 
Buturugeni, raionul Domnești).

Așaaa. Ca vitrina să aibă es
tetică, „expun" în centrul 
ei un telefon. Da, telefonul de 
la Sfatul popular al comunei 
Corbeanca, raionul Snagov. La 
el are dreptul să vorbească nu
mai tînărul Vasile Talamele.

„Alooo, S.M.T.-Cocioc? Vreau 
să vorbesc cu tovarășul Ion 
Constantin ! La receptor ? To
varășe Ionică, vino repede la 
Corbeanca cu atelierul mobil. 
Mă învîrtesc de trei ore pe lin
gă batoza pe care ai reparat-o 
și nu știu ce dracu are. Nici 
n-am început treierișul și s-a 
defectat. Vino iute, că stau 
oamenii de pomană !"

Nu-i așa c-am procedat bine? 
Dacă-aș fi pus batoza în vitri
nă, unde mai îngrămădeam 
cele aproape trei care de spice 
de grîu, spice care zac pe cele 
34 de hectare ale întovărășiți- 
lor din satul Pietroșani ? Și 
spicele zac pentru că organiza
ția U.T.M., care avea această 
sarcină, n-a luat nici o măsură.

NICOLAE BARBU 
corespondentul „Scînteii ti
neretului4* pentru regiunea 

București

(Continuare în pag. 3-a)
In portul Gdansk a sosit vaporul,ovletlc „Celiusklneț" care ■ 

transportat cereale din U.R.S.S. pentru Polonia

Săptămîna trecută am aflat că 
tînăra Maria Sipoș de la O.C.L. 
produse industriale Cluj, a fost a- 
leasă în delegația care va repre
zenta tineretul din țara noastră la 
cel de-al VI-lea Festival Mondial 
al Tineretului de la Moscova.

Sînt mulți, nespus de mulți ti
neri cu care ne putem mîndri. 
Sub ochii noștri cresc cadrele ti
nere necesare ridicării la un nivel 
superior a comerțului socialist.

Practica ne-a arătat însă că în 
privința educării tinerilor mai a- 
vem multe de făcut. Cu prilejul 
controalelor efectuate, ascultînd 
cele relatate de cumpărători, am 
constatat că sînt și tineri care folo
sesc căi necinstite, pentru a-și rea
liza venituri personale. Tînăra Ma
ria Petruc, de exemplu, de la O.C.L. 
Industrial, a fost prinsă vînzînd 
ciorapi .bărbătești la un preț um
flat. Ana Vescan, Margareta Tdrdk 
și Dumitru Suciu au recurs la di
ferite metode nepermise în co
merț.

Lucrătorii din comerț trebuie să 
fie cinstiți. Prin comportarea lor ei 
pot să întărească încrederea în co
merțul nostru, să facă pe cumpă
rători să viziteze cu plăcere și cît 
mai des magazinele noastre. Atitu
dinea unor tineri ca Ioan Ghigu- 
șa sau Susana Roman, a respins 
însă pe cei care doresc să-și facă 
cumpărături în magazinele unde 
lucrează aceștia.

Înșelarea cumpărătorului sau în
sușirea bunului obștesc sînt tot atît 
de condamnabile din partea unor 
tineri, cît de condamnabile sint a- 
ceste fapte că sînt comise de un 
lucrător mai vîrstnic. Pentru gre
șelile și faptele nepermise comise 
de tineri, sînt responsabili și lu
crători mat vîrstnici și îndeosebi 
gestionarii. Cu ce drept neglijează 
să se ocupe de tineri gestionara 
Ecaterina Szakaes ? în orașul nos-

tru se deschid mereu noi magazine. 
Dacă tov. Szakaes nu educă pe ti
neri. nu-i introduce în tainele me
seriei, cum vom crește vînzătoru 
necesari magazinelor ?

Pentru educarea comunistă a ti
nerilor răspunderea cea mai mare 
o poartă organizațiile U.T.M. din 
cadrul întreprinderilor comerciale. 
Și tocmai acest lucru este neglijat 
de către comitetele organizațiilor 
de bază. Organizația U.T.M. de la 
O.C.L. lndustrial-Cluj consideră că 
de probleme profesionale se ocu
pă exclusiv sindicatul. Cît de gre
șită este această concepție, o arată 
și rezultatele. In loc ca în ședințe 
să se discute cazurile de încălcare 
a disciplinei, în loc să se facă 
schimburi de experiență cu tinerii 
cinstiți, fruntași în muncă, în orga
nizația U.T.M. se discută chestiuni 
neesențiale.

Situația este asemănătoare și la 
O.C.L. Alimentara. Aici, din luna 
aprilie, cînd a avut loc alegerea 
comitetului U.T.M., nu s-a analizat 
niciodată munca utemiștilor. De 
ce se admit asemenea neglijări a 
educării comuniste a tineretului ? 
De ce subapreciată comitetul oră
șenesc U.T.M. Cluj în așa măsură 
educarea comunistă a lucrătorilor 
tineri din comerț ?

Pentru ca organizația U.T.M., și 
mai ales cea de la O.C.L. Alimen
tara să-și poată trăi viața este ne
cesar ca să li se asigure și condiții. 
Utemiștii de la O.C.L. Alimentara^ 
de exemplu, nu au unde să-și or
ganizeze o adunare, în timp ce 
clubul Victoria, al sindicatului lu
crătorilor din comerț, este folosit 
pentru serate, sală de repetiție pen
tru spectacole teatrului de stat etc. 
Nu spunem că toate acestea nu tre
buiesc făcute, dar viața de orga
nizație a utemiștilor trebuie trăită.

FRANCISC MEZEI
Inspector comercial de stat — Cluj

Cocktail la ambasada
Stmbătă după amiază ambasa

dorul extraordinar și plenipoten
țiar al R. Cehoslovace la Bucu
rești, Ivan Rohall Illkiv, a oferit 
în localul Ambasadei un cocktail 
cu prilejul împlinirii a 9 ani de 
la semnarea Tratatului de priete
nie, colaborare și asistență mutua
lă dintre Republica Populară Ro
mînă și Republica Cehoslovacă.

Au luat parte tovarășii: Emil 
Bodnăraș, Alexandru Drăghici,

R. Cehoslovace
Dumitru Coliu, Al. Bîrlădeanu, 
Alexa Augustin, I. Cozma, Gh. 
Gaston-Marin, AI. Popescu, I. Mi- 
neu, A. Mălnășan, M. Ralea, M. 
Macavei, O. Livezeanu, academi
cieni, oameni de știință, artă și 
cultură, ziariști.

Cocktailul a decurs într-o at
mosferă de caldă prietenie.
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CÎINECAPUL DE
Pînă la movile, iarbă măruntă, 

păscută de oi, ca rasă cu briciul. 
De la movile încolo, cît vezi cu 
ochii zici că-i grîu gata de spic, 
așa-i de mare iarba. Și cît e de 
fragedă 1

Andrei paște oile pe lîngă mo
șia boierului. Totdeauna vine aici 
și le paște. „Te ia mama dracu
lui de-oi prinde vreuna că intră 
în moșie!“, îi spune ori de cîte 
ori coboară spre iaz Pantelimon 
paznicul. Pantelimon e un om 
rău. Toți haidamacii de la curtea 
boierului sînt răi. „Măi, dă oile 
mai încolo, n-auzi slăbeicule !“, îi 
strigă cînd îl vede din balconul 
conacului cotoroanța de Gherghi
na. Nu știi dacă sînt slugi sau 
stăpîni decît numai cînd vin boie
rii să-și petreacă vara la conac. 
Atunci îi vezi pe toți tăcuți și 
plecați și pe Pantelimon, și pe 
Gherghina și pe Cioc, ciungul 
care cînd zvîrle cu parul după tine 
zici că are trei mîini, nu una. Iar 
Gherghina în vremea cînd boierii se 
află la conac nu-i mai dă mîna să 
strige din balcon. In balcon stau 
acum coconii în ceasurile lor de 
după masă, umbriți de iederă și 
mănîncă portocale. Andrei nu știe 
ce sînt portocalele dar într-o zi 
a găsit în iarbă o coajă galbenă 
ca de dovleac și Ilie al Lisavetei, 
cel care are bicicletă, așa i-a spus: 
„Asta-i coajă de portocală. Porto
cala e mare, mai mare ca mărul 
și o mănîncă boierii cînd stau în 
balcon". Andrei nu văzuse nicio
dată cum arată o portocală în
treagă. Cînd a venit însă pe la el 
Mitru Duțulesei să se joace poarca 
i-a arătat coaja aceea galbenă și 
l-a mințit că i-a adus taică-său de 
la tîrg, ieri, o portocală.

Mitru nu l-a crezut.
— Fugi, bă, Andrei, ce„. . ___  __ mai

minți și tu 1 Poate că ai visat.
Lui Andrei i-a fost necaz, dar 

a tăcut.
Odată, pe cînd păștea oile s-a 

întîmplat ca Andrei să vadă cu 
ochii lui o portocală întreagă. Co
bora spre iaz un copil mai mic 
decît el, îmbrăcat cu pantaloni 
scurți și bluză albastră și lovea 
cu piciorul un fel de pepene gal- 
ben-roșcat. In urma lui venea Pan
telimon și Andrei n-ar fi știut că 
pepenele acela era o portocală 
dacă Pantelimon nu l-ar fi luat pe

Povestire
de V. Bâran

copil în brațe și nu i-ar fi spus: 
„Ingerașule, de ce dai în porto
cală cu piciorul, că-i mică și ea 
și o doare. Mai bine s-o mîncăm“. 
Dar copilul i-a sărit din brațe și 
a~ lovit așa de tare în portocală 
că s-a rostogolit pînă dincoace de 
movile și trecînd pe la picioarele 
lui Andrei, s-a oprit într-un stu
făriș.

— Să n-o iei că te jupoi! A 
strigat Pantelimon dar Andrei par-

că luinici n-ar fi auzit. în fața__
a apărut deodată Mitru Duțulesei 
și el, Andrei, îi dădea o felie de 
portocală. „Uite Mitrale, acum ce 
mai zici ?“. A luat portocala și a 
rupt-o la fugă cît îl țineau picioa
rele uitînd și de oi și de tot. Dar 
cînd s-a uitat înapoi a îngălbenit.. 
Pantelimon îi luase oile și urca 
cu ele spre conac.

Andrei se uita la portocală, 
se uita și la Pantelimon cum 
arunca cu bolovani după oi 
și-i venea să plîngă de necaz. In 
cele din urmă se hotărî să-l a- 
jungă din urmă pe Pantelimon 
să-i dea copilului portocala și 
să-și ia înapoi oile. Dar cînd îl 
ajunse, Pantelimon era lîngă poar-.

ta conacului, iar copilul nicăieri. 
Niciodată nu văzuse Andrei poar
ta asta atît de aproape și nici co
nacul. Era o poartă mare de fier, 
deasupra căreia stătea, cu un lanț 
în gură, un cap de cîine, tot de 
fier.

— Vino încoa’, drăcovenie, că-ți 
arăt eu ție să mai furi. Dă porto
cala încoa’. Pantelimon se repezi 
la Andrei, îi suci mîinile și-1 tîrî 
după el în curtea conacului. Sus, 
în balcon, se auzea plînsetul unui 
copil și o voce groasă care-1 în
trerupea.

— Ei, spune odată, de ce plîngi?
— Cum să nu plîngă boierule, 

tună Pantelimon ureînd scările, și 
tîrîndu-1 pe Andrei după el. Se 
juca cu portocala și drăcovenia 
asta se puse să i-o fure. $i zicînd 
așa îl trînti pe Andrei în fața bo
ierului pe podeaua de seînduri. 
Bo:erul era un omuleț scund și 
slăbănog și cînd deschidea gura 
i se vedeau dinții mari și înnegriți 
de tutun.

— Hoțule, hoțule ! îi strigă co
pilul în pantaloni scurți și se re
pezi la Andrei lovindu-1 cu picioa
rele. Hoțule, de ce mi-ai furat 
portocala ?

— Nu trebuie să-l bați! Nu-i 
frumos Marinei, îl opri boierul. 
Nu-i frumos. Ridică-te băiețeleî îi 
făcu el semn lui Andrei — și spu
ne-mi : cum s-a întîmplat ?

Andrei tresări și se pomeni deo
dată plîngînd. La orice s-ar fi 
așteptat dar la o asemenea bună
tate din partea boierului, nu. Știa 
de la taică-su că boierul e un om 
rău la suflet, l-a purtat prin ju
decăți ani de zile pentru niște 
datorii, iar odată a pus slugile de 
l-au bătut cu biciul. Și acum boie
rul era atît de bun !

— Spune băiețele, spune cum 
s-a întîmplat ? îl ruga el cu o 
voce blîndă. Vasăzică, zici că 
Marinei se juca cu portocala ?

— O lovea cu piciorul, sughiță 
Andrei, răspunzîndu-i.

— Și dacă-o loveam, ce ? Te lo
vesc și pe tine ! se răsti copilul în
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ce încîntătoare tre-

Moscova petrece

Desene de B. TEODORESCV

mină, m

de circ, teatrele de păpuși, concer-

cu păpuși

masculin nu se

ani. La festival vor

Bănuiești că 
noi, deosebi-

în zilele Festivalului vor avea loc sute 
de întîiniri.

Marea lor majoritate continuă cite 
2—3 sau chiar patru zile. Dar nu, nu 
vă speria(i. Ele nu ocupă și nici 
nu pot ocupa timpul unei zile de Fes
tival. Dar ele sînt necesare, ele sînt che
mate, sînt așteptate.

...Un sfert dintr-o foiță de țigtfă, 0 
lupă și un mănunchi de capete.

— Egipt?
— Egipt.
Și sub lupă apare Impunător sfinxul 

străjuit de piramide. „II schimb pe... și 
vreau adresa ta. Mă interesează colecția... 
poate ai să mi-o poți trimite.“

Și sub lupă apare o altă marcă. Altele, 
cele mai interesante, cele mai valoroase, 
sînt proiectate pe un ecran imens. Se 
discută, se fac aprecieri. Tinerii se cu
nosc, iar sufletele se unesc prin prietenie. 
Și totul deasupra unui petec de hîrtie, 
cit e un sfert dintr-o foiță de țigară. Așa 
va decurge poate una din întîlnirile fiia- 
teliștilor.

Dar, să luăm lucrurile pe rind.
Am putea spune că tinerii din aproape 

toate ramurile producției sociale se vor 
întîlni, cunoaște, și-și vor strînge mîinile 
la Moscova.

Fermierii de pe întinderile Americii, ti
nerii arendași, țărani, vor fi găzduiți de 
spațioasa sală de conferințe a Expoziției 
Agricole Unionale. Vor avea trei zile de 
discuții prietenești, deșpre viața lor, 
despre lupta lor pentru pămînt și roade 
bogate. Acestea sînt preocupările ce le 
umplu cea mai mare parte a existenței. 
Aceste lucruri pot și vor fi discutate in
diferent de concepțiile politice, de credin-

vor avea parcă un 
al treilea centru de 
întîlnîre.

amatori de 
ori chiar

Cîteva picături din oceanul j 
acestei mari sărbători le-am] 
adus pentru voi dragi cititori, j 
<m anticipație, în această pagi- j 
nă de ziar.

turilor, și totuși... 
toate sînt frumoase, 
te. De pildă, 
buie să fie o seară pentru ti
neretul din circuri, spectacol care 
are loc la clubul internațional stu
dențesc. Au fost selecționate, desi
gur, pentru acest spectacol cele 
mai frumoase numere de acroba
ție, jonglerie, iluzionism ori dre
saj. Și pentru că veni vorba de 
circ, e interesant de știut că la a-

voie să se entuziasmeze, sînt și 
ei oameni: la masa juriului, oche
larii ascund de multe ori ochi 
umezi de înduioșare sau strălu
citori de emoție, iar mîinile bine 
ascunse sub dosare și regulamen
te se tin strîns una de alta ca să 
nu aplaude.

Pe scenă se perindă pianiști 
ale căror mîini fine zboară ca 
rîndunelele abia atingînd clape
le albe și negre; viori cheamă, 
pași grațioși desenează tema u-

în afară de acestea, deosebit de 
disputate se anunță întrecerile la 
volei, baschet, ciclism, canotaj, 
haltere și bineînțeles cele de fot
bal la care participă 16 echipe 
împărțite în 4 serii, care își vor 
disputa' cu multă ardoare șanse
le pentru cucerirea unui loc cît 
mai bun în clasamentul final.

acolo foarte, foarte 
mult un jubileu cu

Bună dimineața, Moscovă. 
Soarele abia s-a ridicat, e încă 
răcoare — răcoarea aceea ne
prețuită a dimineților de vară, 
cu străzile strălucind, proaspăt 
spălate. Moscova se trezește 
fără să fi adormit, cu ochii 
obosiți, ușor amețită, cu inima 
bătîndu-i mai repede, cuprin- 
zînd parcă întreaga lume și 
copleșită de o fericire pro
fundă. Cum să nu se simtă 
ținură, frumoasă și fericită 
cînd s-a adunat aici tot ce 
e mai frumos în tinerețea 
lumii.

dovezi și argumente adunîndu-se în sprijinul a 
ceea ce este mai valoros în moștenirea omenirii. 
Prezentul și viitorul chiberneticii, arta mînuirii pă
pușilor, folosirea energiei atomice în scopuri pașnice 
și vizita la centrala electrică atomică, șahul și 
expedițiile la Polul Nord și în Antarctica sînt pre
ocupări ale oamenilor dornici de pace din secolul 
XX , le-am întîlnit în calendarul manifestărilor stu
dențești și nu ne-am mirat.

Am asistat nu de mult la o reuniune. Era
puțini oameni tineri — ma. jgr 
amintiri, regăsiri, reîntâlniri.

La o masă, într-un colț, 
trei bărbați și o femeie. 
Uitaseră unde se aflau : 
gesticulau, se aprinseseră 
la față, ridicaseră tonul. 
Subiectul disputei ? Isto- 

• ria etruscilor. Cum vor 
discuta atunci acești foar
te, foarte tineri intelectu
ali despre problemele

Filele programului definiți-1 
vat al Festivalului s-au des
chis arătînd o bogăție nebă- 
nuita. Fiecare pagină răsfoită 
vorbește prin graiul unor 
grandioase acțiuni despre prie
tenie, despre dorința tineretu
lui de a trăi în pace, unit, 
de a coexista pașnic, despre 
hotărîrea sa de a lupta pentru 
interzicerea armelor atomice.

spaniole. Poate printre ele toafe 
va rămîne șt o doină românească. 
Dar ce putem ști ? Programul de
tailat nu-l cunoaștem, dar putem 
fi siguri că vor fi destui tineri care 
nu vor lipsi de la acest concert.

Răsfoirea programului festiva
lului te pune într-o mare încurcă
tură. Dacă ar trebui să recomanzi 
Un spectacol, asupra căruia te-ai 
opri ? Desigur că aici e vorba de 
genuri diferite, de varietatea gus-

lor tuturor meridia
nelor, glodurile cele 
mai frumoase ale 
tuturor popoarelor

...Și circulația 
străzilor va căpăta 
un singur sens, și 
capetele se valr în
toarce spre un sin-

lul tadjic ori sirian. Dar în ace
lași timp, polonezii ori argenti
nienii, jugoslavii și coreenii au 
pregătit desigur tot ce au ma' 
frumos în folclor, tot ce e mai re
prezentativ pentru poporul lor și 
acesta e un minunat prilej de cu
noaștere, de apropiere. Alegerea 
va prezenta desigur o grea dile
mă, cu atît mai mult cu cît seria 
spectacolelor începe de-abia cu 
concertele festive. Mai sînt con
certele naționale, concertele inter
naționale, spectacolele de teatru,

apropiate inimii lor atunci cînd se vor ciocni con
cepțiile de viață, ideile filozofice pe care societatea 
în care trăiesc li le-au inoculat ?

Ei. dar să nu credeți cumva că studenții care 
se vor întîlni în timpul Festivalului, în cadrul se- 
minariilor internaționale, vor fi tot timpul gravi 
și serioși și se vor plimba de colo-colo cu ochelarii 
pe nas. Și pe ei îi așteaptă distracții în cadrul clu
bului studențesc internațional: vor viziona filme 
realizate de colectivele de studenți cineaști, se vor 
întrece în competiții sportive, vor audia concerte 
printre care merită o mențiune specială concertul 
studenților sovietici, se vor întîlni cu artistul Ar- 
kadii Raikin, vor face vizite și excursii și vor re
deveni cepii în uluitoarele momente ale mareluf 
carnaval studențesc...

Dar ce să-ți mai povestesc eu, cititor student 
aflat în vacanță ? Știu că, deși te bronzezi pe ma
lul mării sau faci ascensiuni prin Carpați gîndul 
ți-e acolo, cu prietenii plecați la Festival. Ca și 
mine încerci să vezi, să anticipezi, să ghicești... 
Oricit de documentat ți-aș explica, ar lipsi sa
voarea spontaneității din fiecare fapt, din fiecare 
strîngere de mină ; nu fii supărat însă : reprezen
tanții presei studențești se vor întruni acolo și vor 
avea grijă de colegii lor, de data asta mai puțin 
norocoși... Și, cine știe, poate la viitorul Festival 
va fi rîndul tău.

veni renumiții păpușari ceho
slovaci, care ne-au îneîntat acum 
cîțiva ani cu arta lor. Și „Țăndă
rică" al nostru va merge la festi
val, și teatrele sovietice de păpuși 
își vor trimite reprezentanții lor. 
In fiecare zi, în multe săli din 
Moscova, păpușile vor cînta și vor 
dansa, adueîndu-și astfel modesta 
lor contribuție la întărirea legătu
rilor de prietenie dintre tineri.

In zilele festivalului, în teatrele

artiști ai acestui gen. 
este o mică părticică 
mare festival.

Nu puțini tineri sînt 
spectacole 
mînuitori de păpuși. Arta păpușa
rilor a cunoscut o mate dezvol
tare în ultimii

marea sărbătoare, lăsîndu-i în 
inimă sărutul ei de foc, odată 
cu dragostea pentru nemuri
toarea ei tinerețe.»

nui balet clasic; pantomime ex
presive dau măsura inteligentei 
umane, voci vibrante, sensibile. 
Chitara și dansurile de carac
ter, cîntecele populare și ar
tiștii de circ, dansul clasic orien
tal și armonioasele coruri sînt în 
întrecere pentru titlul de cel mai 
frumos din lume. După fiecare 
interpret sau colectiv de inter- 
preți nu-ți rămîne decît, către 
tine însuți, o întrebare: va pu
tea fi depășită frumusețea pe 
care ai văzut-o acum ? Laureații 
trecutelor festivaluri au adversari 
de temut: niciodată pînă acum 
concursurile internaționale ale 
festivalului n-au fost atît de va
riate, atît de deosebite, atît de 
largi... Cîți din cei care pășesc 
timizi pe scenele concursurilor 
vor egala peste ani gloria lui 
Casals sau Ulanovei ?

Ne vom bucura de succesul fie
cărui laureat, fie el un blond vio
lonist din îndepărtata Finlanda 
sau o grațioasă dansatoare in
diană. Dar, ca să spunem așa, 
bucuriile și emoțiile noastre nu 

dezinteresate: vom

Ce simple sînt toate în zi
lele Festivalului: nu trebuie 
decît să întinzi mina, să dărui 
sinceritate și sentiment și oa
menii adevărați din orice colț 
al lumii îți vor deveni, fără 
nici un protocol, cel mai bun 
prieten... Cum să te înțelegi 
cu el? Cîntă un cîntec, 
un cîntec fierbinte din pa
tria ta. El îți va răspunde 
cu altul, cu glasul țării și po
porului lui. Poate pentru că 
mulți au văzut în cîntec cel 
mai bun mijloc de comunicație, 
ai să întâlnești atâția profe
sori improvizați — cu voci cu
rate de soprană sau cu timbru 
profund de bas — repetând, in 

jj centrul unui cerc repede in
ii jghebat, pentru a nu știu cita 
Ji oară, o simplă și autentică me
ii lodie... Și tot pentru aceea ai să 

găsești în programul fiecărei 
ll zile, ceasuri în care se învață 
ii cîntece și dansuri ale popoare- 
ii lor.
ll 15 zile și 15 nopți în care 
ii fiecare clipă ar merita să fie 
ll descrisă, ce poate face un biet 
ll creion în fața voastră ?
ii Cum poate fi redată, într-o 
ll obișnuită pagină de ziar, fără 
ii paleta pictorului și fără versul 
ll poetului, măiastră îmbinare de 
ii lumini și umbre, de visuri și 
ii amintiri pe care ți le dăruie, 
ii îmbogățindu-ți sufletul, serba- 
ii rea pe apă ?Â

Și acum care va fi activitatea 
ansamblului nostru artistic ?

Aproape zilnic, ansamblul artis
tic al R.P.R. va da concerte. Doi
nele noastre, Ciocîrlia, horele, vor 
răsuna în cele mai diferite colțuri 
ale Moscovei. Apoi, lotul artistic 
al țării noastre își va da o contri
buție deosebită la concertele inter
naționale. Iată de pildă, într-una 
din zilele festivalului, R.P.R., 
U.R.S.S. și insulele Antile vor sus
ține un concert în sala de festivi
tăți a Universității Lomonosov. 
Artiștii vocali și instrumentiști, 
păpușarii, artiștii de circ și toți 
cei care alcătuiesc formația artis
tică a țării noastre, vor duce și la 
cel de-al VI-lea Festival mesajul 
de pace al poporului nostru, vor 
face mai cunoscută arta noastră 
națională.

Un calcul sumar, arată că în 
cele 15 zile ale Festivalului vor 
avea loc peste 1.000 de spectacole. 
Se poate oare descrie în cîteva 
rînduri întreaga gamă de culori,\ 
toată bogăția glasurilor, armonia 
mișcărilor ? Ar fi aproape cu ne
putință.

pătrunde în sală public — în ori
ce loc și cu atît mai mult în Mos
cova Festivalului există oameni 
pe care nici un fel de uși închise 
și de interdicții nu-i pot opri să 
participe Ia un spectacol pe care-1 
așteaptă și-l doresc — n-are voie 
să se miște și mai ales să aplau
de — ca să nu influențeze ju
riul. Dar cei care teoretic n-au

Floarea e simbolul nevinovăției; porumbelul e 
simbolul păcii. Universitatea Lomonosov, cu tur
nurile ei semețe, cu sobra dantelărie a clădirilor, 
a devenit de mult simbolul drumului a sute de 
mii de tineri spre știință și cultură. Așa că nu-i 
nimic mai firesc decît că timp de două săptămîni, 
auditoriile vaste, cabinetele liniștite, laboratoarele 
strălucitoare vor' scutura liniștea vacanței, deschi- 
zîndu-se pentru studenții delegați la Festival. Fa
miliarele, profundele fraze ruse se vor împleti cu 
sclipitoarele lor surori franțuzești, cu sobrietatea 
englezească, cu melodia vorbită a italienilor și ne
așteptat de interesantele 
limbi asiatice...Voci ferme, 
puternice, monotone sau 
timide, îndrăznețe și 
convingătoare vor discuta 
în toate limbile pămîn- 
tuiui. Ce vor auzi tinerele 
ziduri ale impunătorului 
edificiu ?

Organizatorii Festivalului au văzut pe drept cu- 
vînt în studenții care se vor întîlni aici nu numai 
tineri dornici să se cunoască și să se împriete
nească, oameni care vor cînta, vor dansa și se 
vor bucura. Studenții, intelectualii de mîine ai 
lumii, oameni în pragul maturității, au de discutat, 
la un nivel înalt, cu pasiune și sinceritate, pro
bleme ale menirii lor, ale epocii și ale viitorului, 
ale profesiunii pe care și-au ales-o. Pentru aceasta 
au fost organizate aproximativ 20 de seminarii 
internaționale: de agronomie și muzică, biologie 
și cinematografie, arhitectură și medicină, sport și 
economie...

O statistică a temelor ce se vor discuta, a ac
țiunilor ce se vor întreprinde ar fi sinteza per
fectă a preocupărilor multilaterale ale omului care 
simte răspunderea pentru drumul pe care va păși 
mîine omenirea, pentru germenii ideilor care se 
vor naște. Am spicuit din program o întîlnîre a 
studenților cu Ministrul învățămîntului al U.R.S.S., 
o excursie în Uniunea Sovietică, o dezbatere des
pre problemele absolvenților învățămîntului. Am 
închis ochii și l-am văzut pe studentul afgan sau 
irlandez, romîn sau Venezuelan după aceste întîi
niri — mai uniți, mai prieteni. Am citit că Ilya 
Ehrenburg va discuta cu studenții despre ei 
înșiși în raport cu cultura mondială și am auzit 
parcă replici ciocnindu-se, concepții apărîndu-se,

marii iniiimn \
• Seara închinată comemo- ] 

rării a 100 ani de la moartea 
marelui compozitor rus Glin-1 
ka.

• Sărbătoare hipică spor-]
tivă. j

• Sădirea parcului priete-j 
niei (Și aici un mic calcul: J 
30.000 de tineri străini plus] 
cel puțin tot atîția sovietici, j 
Cit© un singur pom plantat] 
de fiecare și parcul priete-J 
niei se va transforma într-o j 
adevărată pădure).

• Seară de solidaritate cu] 
tineretul din țările coloniale, j

• Ca un omagiu adus fru-J 
moșului și gingășiei, și de] 
data aceasta tinerele fete vor j 
fi sărbătorite în mod special.]

• Intîlnirea tineretului con-]
sacrală comemorării a 12 anii 
de la monstruoasa crimă pe-] 
trecută la Hlroșima; pentru] 
interzicerea armei atomice, J 
pentru folosirea energiei ato-] 
mice în scopuri pașnice. j

• Adunarea și festivitatea J
tineretului sătesc. J

• Seară închinată aniver-j 
sării a 250 ani de la naște-J 
rea lui Carlo Goldoni.

• Serbare pe apă.
• Viitorul începe astăzi —] 

seară științifico-fantastică. ]
• Sărbătoarea muncii. j
• Sărbătoarea tinerelor ta-] 

lente.
® Seară consacrată aniver-j 

sării a 150 de ani de la naș-J 
terea marelui poet american] 
Longfellow.

• Seară de umor.
• Mot© carnaval.
• Seară închinată marelui] 

scriitor, poet și filozof indian] 
Rabindranath Tagore.

• In zilele Festivalului vor] 
avea loc 469 concerte națio-J 
nale, 74 concerte internați©-] 
nale, 56 programe națio-] 
nale de gală, 229 spectacole] 
de circ, 170 spectacole de] 
teatru șl 29 concerte simfo-J 
nice.

din Moscova, cei mai talentați ar
tiști vor face cunoscută arta in
terpretativă sovietică. Repertoriul 
cuprinde piese clasice, cele mai re
prezentative piese din dramatur
gia contemporana, universală și so
vietică. La Teatrul Academic de 
Stat baletul lui Procofiev „Romeo 
și Julieta", „Mireasa vîndută" de 
Smetana etc. va atrage mii de 
Spectatori, iar în sălile de concert, 
David Oistrah își va fermeca audi
toriul cu vioara sa.

tele simfonice etc.
In sala de spectacole a Teatru

lui Academic din Moscova va avea 
loc o „Seară de melodii de mare 
popularitate". Să ne închipuim că 
sîntem posesorii unor invitații pen
tru acest concert. Ce vom asculta? 
Poate cunoscutele cîntece ale lui 
Yves Montand, poate vreun vechi 
cîntec rusesc ori o fermecătoare 
canțonetă italiană. Să sperăm că 
nu vor lipsi cîntecele lui Paul Ro
beson și nici înfocatele melodii

Cum poate fi cuprins în cu
vinte tumultul de imagini, 
dezlănțuirea de patos și de in
ventivitate, revărsarea de sen
timente din noaptea marelui 
carnaval, în parcul care sea
mănă cu basmele, de la un 
timp date uitării ?

...Ia-ți prietenul de mină șt 
ieși cu el în stradă. Privește-l 
în ochi și dăruie-i ceva de-al 
tău, care ți-a trecut prin inimă: 
batista, insigna, o frunză verde 
ca speranța de sub cerul înalt 
al Moscovei. N-are să te uiie 
așa cum nici un om adevărat 
nu-și uită tinerețea, cu tot ce 
a avut ea mai frumos.

Moscova petrece. Ea cîntă, 
dansează și recită versuri de 
dragoste. E tînără. Cu toate 
că, de-a lungul acestei năval
nice, eruptive tinereți, soarele 
va apune de 15 ori, Moscova 
nu va adormi niciodată pe de
plin. De fiecare dată, zorii o 
vor găsi cu ochii aprinși, ușor 
amețită, cu inima bătîndu-i 
mai repede și copleșită de fe
ricire. Și de fiecare dată — 
sîntem oare prea orgolioși ? / 
— se va prinde de 
internaționala noastră „perini- 
ță“, cu fiecare participant la

Unui singur om i-ar trebui poa
te cîțiva ani de viață pentru a pu
tea participa la toate spectacolele 
care vor avea loc în timpul festi
valului. Și cum acest lucru nu este 
posibil, el va fi nevoit să aleagă 
între sutele de spectacole, unul 
mai atrăgător decît celălalt. Să 
luăm la întîmplare o zi a festiva
lului : ziua IV. în această zi vor 
fi doar... 7 concerte naționale fes
tive, susținute de Iugoslavia. R.P.D. 
Coreeană, Argentina, Polonia, 
R.S.S. Tadjică, Siria și R.S.F.S.R. 
Intre care să alegi ? Desigur că un 
european nu va rezista farmecului 
oriental care va învălui spectaco-

vor
tresări așteptînd aprecierea vocii 
pline, răscolitoare a lui Herlea, 
vom spera că grația lui Irinel 
Liciu va cuceri titlul suprem, 
vom visa că talentul lui Cozi- 
ghian Varujan sau . al Larisei 
Șerb an va cuceri juriul, că Da
mian Luca sau Ion Cristoreanu 
vor face înțelese cîntecele pă- 
mîntului natal.

Și atunci cine va cîștiga titlu
rile, cine va cîștiga concursul ? 
Unul și altul și altul — nu ie 
știm încă numele. Un singur cîș- 
tigător e cunoscut dinainte: spi
ritul prietenesc, de tinerească în
trecere. pentru a înălța frumosul 
pe cele mai înalte culmi.

Moscova — orașul tinereții — 
va cunoaște în zilele Festivalului 
o nemaiîntâlnită activitate artisti
că. Pe scenele teatrelor, pe estra
de, în piețele publice, se va cînta 
și se va dansa, se vor interpreta 
marile tragedii clasice, piese con
temporane de renume și se va 
face cunoscut folclorul a zeci de 
țări. Marii artiști ai lumii și ano
nimi interpreți ai celor mai varia
te genuri artistice vor îneînta de
legații și publicul moscovit cu arta 
lor.

Sălile de spectacole au întot
deauna, seara, sub haina lor stră
lucitoare de lumini, un aer săr
bătoresc. Nerăbdarea așteptării, 
cochetele mișcări ale publicului fe
minin, faldurile bogate ale corti
nei fac parte din atmosferă. Di
mineața însă, cufundate în penum
bră, răcoroase și liniștite, la 
1000 de kilometri parcă de zgo
motul și arșița străzii au ceva 
de templu al artei. Scena pare 
suspendată undeva într-un gol: 
ea singură și-a păstrat vraja. 
Sala nu e însă pustie : cîțiva oa
meni — ci&ci sau șapte, sau poa
tă unsprezece — concentrați pînă 
la durere, atenți ,la fiecare sunet, 
la fiecare mișcare. Sînt puși a- 
colo să aprecieze, să drămuiască, 
să critice : pe scenă se desfășoa
ră concursuri internaționale. Dacă

(ele religioase. Profesiile, meseriile oa
menilor, au creat un limbaj comun pentru 
toți tinerii globului. In această limbă se 
vor înțelege și se vor cunoaște și tinerii 
mineri, tinerii muncitori din industria 
pielăriei, tinerii ziariști, tinerii textiliști, 
esperantiștii ca și constructorii, funcțio
narii de poștă, telegraf, telefon, artiștii 
de teatru și cinematograf, tinerii munci
tori din industria electrică și energetică. 
Pentru toți profesia aleasă va constitui 
legătura prieteniei.

Viața poate că va fi comparată, traiul 
cîntărit, perspectivele analizate. Dar toate 
acestea pentru a dovedi că tineretul lu
mii poate trăi în pace.

Aceleași profesii, aceleași preocupări, 
aceleași afinități, legături nevăzute care 
unesc într-un tot tinerețea.

Pe marginea unui lac, cu undițele a- 
runcate, o întâlnire prietenească.

— De obicei pescuiesc în Mississippi.
— In Volga este o plăcere să arunci 

undița.
— Nu cunoașteți Dunărea!
Mississippi... Și o poveste se deapănă 

cînd lin, cînd zbuciumată, agitată ca și 
apele marelui fluviu. Și urmează alta, și 
alta... Și viața, cu toate nimicurile ei fru
moase, cu toate durerile ei, așa cum este 
ea, pe fiecare bucățică de pe glob, se 
deapănă in povestiri firești, spuse fără 
pretenții, cu sinceritate.

Treizeci de mii de tineri din 120 de 
țări, aparținînd unui număr de 1.000 de 
organizații de tineret studențești, sindi
cale, religioase etc., vor găsi în limbajul 
prieteniei drumul spre cunoaștere și în
țelegere.

Jocurile sportive internaționale prietenești de la 
Moscova vor aduce la starturi cele mai de seamă 
nume sportive din lume. Dacă la atletism întrece
rile se anunță extrem de dîrze, dat fiind participa
rea numeroșilor recordmani mondiali și olimpici, 
nici celelalte nu se situează mai prejos. La rugbi nu 
vor lipsi puternicele echipe care dețin primele locuri 
în ierarhia mondială. Franța, Țara Galilor, Italia, 
R. Cehoslovacă, alături de formația R.P. Romîne vor 
furniza întreceri deosebit de spectaculoase.

La polo pe apă 
remarcăm prezența 
formațiilor R. P. 
Ungare, Angliei, 
U.R.S.S. etc. între- • n
cerea la handbal ‘
feminin se anunță a ’ _ »
fi un veritabil cam- \
pionat mondial, căci t
în afară de. echipa 'h «, TO li U
noastră, deținătoa- xj if [V)
rea titlului de cam- Mj
pioană mondială, se 
anunță prezența u- Tk 'Mf
nor formații puter- fi IW
nice ale R.D.G. și /Pv [
U.R.S.S., care vor —ț'-
căuta cu orice preț I 2^^,
să cucerească pri- , A
mul loc. Nici tur- ----- X'
neul de handbal 7

cest festival, țări cu bogate tradi
ții în arta circului, ca U.R.S.S., 
Polonia, China, Mongolia, și-au 
trimis cei mai talentați și valoroși

Dar circul 
a acestui



Vizita regelui Afganistanului
în U.R.S.S

MOSCOVA 20 (Agerpres). — 
TASS transmite: Itl după-amiaza 
zilei de 19 iulie regele Muhammed 
Zahir Șah al Afganistanului ți 
persoanele care îl însoțesc au 
vizitat taberele de vară ale 
diviziei mecanizate de gardă 
„Taman".

In seara aceleiași zile șefii re
prezentanțelor diplomatice ale 
țărilor care au participat la con
ferința de la Bandung au oferit 
un dineu în cinstea regelui Mu
hammed Zahir Șah al Afganista
nului.

La dineu au participat K. E. 
Voroșilov, N. A. Bulganin, N. S. 
Hrușciov, G. K. Jukov, *' " 
Șvernik, A. A. Gromiko, 
trul Afacerilor Externe 
U.R.S.S., și alte personalități 
ciale.

A participat de asemenea 
Aii Sastroamidjojo, cunoscut __
de stat și politic al indoneziei.

La dineu au fosi rostite cuvin-

N. M. 
minis- 

al 
ofi-

dl. 
om

La dineu au 
tari.

Referindu-se __ ................ ..
Afganistan și U.R.S.S., Muham
med Zahir Șah a subliniat că re
lațiile dintre aceste două țări au 
fost de la început bazate pe prie
tenie și bună vecinătate rămînînd 
pînă în prezent neschimbate.

Referindu-se la relațiile de 
prietenie ale Uniunii Sovietice cu 
țările participante la conferința de 
la Bandung, A El Kuni ambasa
dorul Egiptului în U.R.S.S. a de
clarat că sinceritatea, trăinicia și 
forța acestei prietenii au fost 
verificate în încercările grele din 
perioada agresiunii împotriva 
Egiptului, cînd guvernul și po
porul Uniunii Sovietice au venit 
cu curaj în ajutorul victimei 
agresiunii. Aceasta dovedește din 
nou, a subliniat ambasadorul 
egiptean, că popoarele Asiei și 
Africii pot conta în lupta lor 
pentru libertate și pace pe prie-

la_relațiile dintre

tenia extrem de prețioasă și 
sprijinul Uniunii Sovietice.

K. P. S. Menon, ambasadorul 
Indiei în U.R.S.S., a subliniat în 
cuvîntarea sa meritele deosebite 
ale regelui Afganistanului în 
progresul realizat de 
țară.

La sfîrșitul dineului a 
vîntul N. S. Hrușciov, 
al Prezidiului Sovietului 
al U.R.S.S. ‘ 
N. S. Hrușciov 
portanța și rolul luptei pentru 
pacea generală șî pentru priete
nia între popoare. N. S. Hruș
ciov a arătat că Uniunea Sovie
tică a aplicat și va aplica ferm 
și neabătut politica leninistă de 
coexistență pașnică țărilor cu 
orînduiri sociale diferite, politică 
trasată de Congresul al XX lea 
al P.C.U.S. N. S. Hrușciov a 
toastat în cinstea regelui Mu
hammed Zahir Șah și a persoa
nelor care îl însoțesc in călătoria 
sa în Uniunea Sovietică.

★
MOSCOVA 20 (Agerpres).

TASS transmite: In după-amiaza 
zilei de 20 iulie Muhammed 
Zahir Șah, regele Afganistanului, 
Sardar Muhammed Naim, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri șl ministru al Afacerilor 
Externe al Afganistanului și cei 
lalți oaspeți din Afganistan, au 
plecat cu un avion ..TU-104* la 
Baku

pe

aceasta

luat cu- 
rnenibru 
Suprem 

In cuvîntarea sa 
a subliniat in>-

&

j Avancronica 
f( - - -
îl1
I 
îl
«,_____„ ,_____ __
îl din R.P. Chineză la cel de-al
II VI-lea Festival Mondial al Ti
ll neretului ji Studenților. Cru
ft pul este compus dintr-un an
ii samblu artistic fi un grup de 
îl sportivi — în total peste 400 
II de persoane.
J spre U~R~s"s. ( ...
ft mare număr de țări, printre 
ft care reprezentanții statelor din $

Festivalului j
La 19 iulie tinerii din Mos- ? 

cova au făcut o călduroasă pri- § 
mire primului grup de delegați « 
din R P CfltinoTri In noi Ao-.nl “

II 
Il
li 
ft

In prezent se afla în drum « 
U 73 c c. delegații unui J

•. ~vrintre
- ........................

ll America Latină. Canada, Aus- m 

ft tralia. Noua Zeelandă și Africa. 
ft O parte a delegației tineretului $ 
ft din S.U.A. a și sosit în Europa. $ 
ll La Festivalul de la Moscova g 
ft se așteaptă sosirea delegațiilor 
ll de tineret din peste 120 de » 
" țări. %

★
în dimineața zilei de 19 iu- H j 

lie a plecat din portul Niigata « 
vasul sovietic ^Aleksandr Mo- 1 ; 
jaiski" pe bordul căruia se află « 
216 tineri japonezi delegați la « 
cel de-al VI-lea Festival Mon- „ 
dial al Tineretului și Studenți- *

îl

AZI
pe stadionul 

Dinamo:

TELEGRAME
Tovarășului

ALEKSANDER ZAWADZKI

H. S. Hrușciov l-a primit pe Sastroamidjojo
MOSCOVA 20 (Agerpres). — Uniunii Sovietice, a primit pe 

TASS transmite: La 20 iulie N. cunoscutul om de stat șl politic 
S. Hrușciov. prim secretar al din Indonezia, Aii Sastroamid- 
C.C. al Partidului Comunist al jojo.

Măsuri economice 
în îpt

CAIRO. Guvernul Egiptului a 
adoptat o serie de legi, care au 
drept scop intensificarea contro
lului de stat asupra activității 
băncilor, a bursei de valori și 
asupra societăților de asigurare. 
Noile legi au drept scop asigu
rarea unei mai bune folosiri a 
acestor instituții în vederea dez
voltării economiei naționale a 
țării.

îî 
îl 
« 
?! 
II 
îi 
II

îl______________
ii lor de la Moscova.
ll Din delegație fac parte re- 
ll prezentanții tuturor regiunilor 
II din Japonia, tineri soliști, dan- g 
ll satori și muzicieni. „
II Din delegația sportivă, fac • 
« parte gimnaști, luptători, juca- 
j tori de volei și hockey pe» 

iarbă. g
* »

Tineretul ungar pregătește ft 
J daruri destinate participantilor ft 

la cel de-al VI-lea Festival ft 
J Mondial al Tineretului și Stu- ft 
m denților. O mare parte din a- ft 
m ceste daruri au și fost trimise ft 
S în capitala sovietică. Cealaltă fi 
m parte va fi transportată de ft 
S membrii delegației ungare, ll 
» Printre daruri se numără un ll 
i mare vas de cristal executat de ft 
>) tinerii de la fabrica de sticlă ll 

din orașul Salgotarjan, macheta ft 
unui tren executată de tinerii ll 

h muncitori de la uzina de va- ll 
goane „Ganz“, broderii artis- ll 
tice executate de tinere din re- ll 

)) giunea Szabolcs etc.

îndeplinirea planului de stat de dezvoltare a economiei 
naționale a U.R.S.S. pe primul semestru 

al auului 1957

Nehru despre probleme ale Orientului 
Apropiat

MOSCOVA 20 (Agerpres). — 
TASS transmite: La Moscova a 
fost dat publicității comunicatul 
Direcției Centrale de Statistică de 
pe lingă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. cu privire la rezultatele 
îndeplinirii planului de stat de 
dezvoltare a economiei naționale 

ala U.R.S.S. pe primul semestru 
anului 1957

Planul primului semestru al 
nului 1957 a fost îndeplinit 
producția globală a industriei 
ansamblu pe U.R.S.S. în proporție 
de 104 la sută. Producția indu
striala a crescut cu 10 la sută 
față de primul semestru al anului 
trecut.

Planul primului semestru a fost 
depășit în toate republicile unio
nale.

a- 
la 
în

în comunicat se arată de aseme
nea că volumul schimburilor co
merciale externe al U.R.S.S. a 
crescut cu 18 la sută față de pri
mul semestru al anului 1956. A 
crescut simțitor volumul comerțu
lui exterior cu țările de democra
ție populară. A crescit simțitor 
de asemenea schimbul de măr
furi exterior și cu alte țări, în 
special cu India, Egipt și Fin
landa. •

DELHI 20 (Agerpres). — 
TASS transmite: Potrivit rela
tărilor presei, la 19 iulie a avut 
loc o ședință a fracțiunii parla
mentare a partidului Congresul 
național indian, la care a luat 
cuvîntul primul ministru Nehru. 
El s-a ocupat de unele problems 
ale situației internaționale în lu
mina călătoriei sale printr-o serie 
de țări din Europa și Orientul 
Apropiat.

Vorbind despre situația din 
Orientul Apropiat, Nehru a ară
tat că situația din această re
giune continuă să fie serioasă.

O cauză a acestei situații, a 
spus el, este existența pactului 
de la Bagdad.

Nehru a dat o înaltă apreciere 
calităților politice ale președinte
lui Egiptului, Nasser, sub a cărui 
conducere Egiptul merge cu ho- 
tărîre pe calea progresului. Nehru 
a aprobat declarația guvernului 
egiptean cu privire la folosirea 
Canalului de Suez, subliniind că 
această declarație este un anga
jament internațional sincer, pe 
care O.N.U. urmează să-l înre
gistreze.

* Ultimul act al Spartachiadei de vară 
R F.G. campioana mondială la handbal masculin 

întîlneșfe la 18,30 reprezentativa jării noastre 
lată-ne din nou în mijlocul fur

nicarului de tineri de pe stadionul 
unde în aceste zile se desfășoară 
Spartachiada. Ne aruncăm privi
rile peste panorama pestriță, mul
ticoloră a peisajului sportiv. Și ca 
de obicei, ezităm în a ne hotărî 
spre ce teren să ne îndreptăm 
pașii. Atletismul, handbalul, volei
ul etc. sînt puncte de atracție în 
egală măsură de tentante, atît pen
tru spectatori cît și pentru repor
teri. Spre deosebire însă de prima 
categorie, reporterii sînt nevoiți 
să n-aibe preferințe... și aceasta 
cere eforturi în plus, căci partici
panta întrecerilor finale ale Spar
tachiadei au o trăsătură distinctă 
dar comună: graba. De îndată ce 
fluierul arbitrului a anunțat sfîrși- 
tul întrecerii la disciplina în ca
drul căreia concurează, ușurați de 
efortul fizic și moral, ei devin stă- 
pîniți de alte preocupări. Intere
sul lor este concentrat acum spre 
terenurile unde se întrec coregio- 
nali de-ai lor, și atunci în grupuri 
ei se îndreaptă într-acolo spre a-și 
încuraja colegii conform unei în
țelegeri tacite. Și evident că în a- 
nimația sutelor de fete și băieți 
ce se încrucișează într-un neobo
sit dute-vino, e mai plăcut să stai 
în umbra tribunei contemplînd în
trecerile decît să te strecori nu 
fără greutate în căutarea perfor
merilor. Se mai întîmplă ca o ima
gine sportivă mai spectaculoasă să 
te fure și să te transpună pentru 
un moment în postura spectato
rului lipsit de griji. Atunci privi
rile ți se desfată admirînd efortul 
tineresc în plină explozie.

In timp ce priveam întrecerea 
finală la proba de 1.000 m. juniori, 
atenția ne-a fost atrasă de un grup 
de tinere bronzate care discutau 
cu aprindere. Despre ce oare ? 
Despre ce se poate discuta în a- 
ceste zile altceva decît despre A ------  - —------ <—-——
sport. în cazul de față insă, dată l°as(de întreceri sportive ale Spar- 
fiind animația discuțiilor, curiozi- tachiadei de vară a tineretului, o 
taiea ne-a îndemnat să aflăm din ca,re stadionul Ti-
cine se compune grupul sportiv, neretului a îmbrăcat haina de săr- 
Era vorba despre echipa de hand- batoare, o zi în care tinerețea, e- 
bal feminin din Timișoara. După l^nul și voința de luptă au con-

R.F.G. — R.PjR. Privindu-le, ma
joritatea fiind foarte tinere, nu-ți 
vine să crezi că aceste fete au re
ușit să obțină primul loc în seria 
lor, serie, care a fost de altfel mult 
mai grea decît cealaltă. Iată de 
pildă pe tînăra Alexandrovici Ale
xandra. E o fetiță destul de pir- 
pirie care numără doar 16 primă
veri, și care are la activ numai 
două luni de handbal. Ori după 
două luni de joc să faci parte din- 
tr-o echipă de handbal, virtuală 
câștigătoare a unei Spartachiade de 
vară e o performanță lăudabilă 
Spre deosebire de mezina echipei, 
portarul Gbtz Brigitte joacă hand
bal de trei ani. Ea lucrează la 
combinatul metalurgic Reșița, sec
ția de laminoare și dovedește reale 
veleități pentru postul de portar. 
Veterana echipei, Boceanu Florica 
joacă handbal de 8 ani și se pare 
că maturitatea ei handbalistică a 
fost unul din factorii importanți ai 
victoriilor obținute de timișorence. 
Miine pe stadionul „Dinamo* ele 
vor avea de susținut un examen 
greu pe care speră — judecind 
după moralul lor și dorința de a 
învinge — să-l treacă cu succes

Am încheiat discuția cu hand
balistele timișorene, urîndu-le suc
ces și îndreptîndu-ne spre pista 
stadionului unde se disputau în
trecerile de atletism. Am putut ve
dea astfel frumoasa victorie la 
500 m. plat obținută de junioara 
Popovici Victoria din Bacău, pre
cum și splendidul salt la lungime 
al junioarei Miniadis Margareta 
din Galați care atingînd 4,77 me
tri și-a asigurat locul I. La 1.000 
m. seniori, victoria finală a revenit 
lui Stess Ștefan din Timișoara; la 
500 m. plat senioare — Chinele 
Stela, București, iar la înălțime 
seniori lui Bîjău Alexandru (Cra
iova).

A mai trecut o zi din spectacu-

Președintele Consiliului de Stat al R.P. Polone 
Tovarășului

JOZEF CYRANKIEWICZ
Președintele Consiliului de Miniștri al R.P.P. 

Tovarășului
WLADYSLAW GOMULKA

Prim-Secretar al C.C. al P.M.U.P.
Varșovia

Dragi tovarăși.
Cu prilejul marii sărbători naționale a R.P. Polone vă trans

mitem dv. și întregului popor polonez sincere și cordiale felicitări, 
din partea Prezidiului Marii Adunări Naționale, a Consiliului de 
Miniștri, ~ ‘ ' • — ——
romîn. a

Poporul romîn urmărește cu bucurie realizările obținute de 
poporul polonez sub conducerea P.M.U.P. pe drumul întăririi re
gimului de democrație populară și construiri» socialismului în 
R.P. Polonă.

Relațiile frățești de colaborare dintre Romînia și Polonia care 
se dezvoltă neîncetat contribuie la întărirea unității (arilor pu
ternicului lagăr socialist — în frunte cu Uniunea Sovietică — 
chezășia sigură a apărării păcii, independenței și cuceririlor de
mocratice ale popoarelor noastre.

In numele poporului romin, urăm din toată inima Consiliului 
de Stat, Guvernului Republicii Populare Polone, Partidului Mun
citoresc Unit Polonez și poporului frate polonez să obțină sub 
conducerea partidului noi și mari succese în lupta pentru întă
rirea continuă a orinduirii socialiste, pentru înflorirea Poloniei 
populare și apărarea păcii.

Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a R.P. Romîne

Dr. PETRU GROZA
Președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Romîne 

CHIVU STOICA
Prim-Secretar al Comitetului Central af P.M.R- 

GHEORGHE GHEORGHIU-DCJ

Comitetului Central al P.M..R. și a întregului, popor

Tovarășului
ADAM RAPACKI

Ministrul Afacerilor Externe al R.P. Polone
Varșovia

Cu prilejul celei de-a 13-a aniversări a eliberării Poloniei, pri
miți vă rog, tovarășe ministru, cele mai calde felicitări și urart 
de noi succese în munca de construire a socialismului ffl patria 
dv. și de consolidare a păcii în lumea întreaga.

ION GHEORGHE MAURER 
Ministrul Afacerilor Externe al R.P-R-

Atitudinea huliganică 
a unui ziarist american

TOKIO 20 (Agerpres). — TASS 
transmite : Ziarul „lomiuri Japan 
News“ scrie despre atitudinea re
voltătoare a unui ziarist american 
la Tokio. Șeful secției pentru Ex
tremul Orient al ziarului „Chri
stian Science Monitor", Gordon 
Walter, scrie ziarul, fiind în stare 
de ebrietate, a bătut pe un șofer 
de taxi pentru că acesta i-a cerut 
să-i achite cursa. Huliganul a 
fost reținut de poliție, dar, după 
cum arată ziarul, i-au venit în 
ajutor prietenii săi și a fost pus 
în libertate.

MOSCOVA. Comitetul Central 
al U.T.C.L. din U.R.S.S. a exami
nat rezultatele preschimbării car
netelor de comsomol, efectuată în 
anul 1958. In prezent 
din U.R.S.S. numără 
de tineri și tinere.

CAIRO. Se anunță 
judecarea procesului participanti
lor la complotul antiguvernamen
tal din Egipt, recent descoperit, a 
fost instituit un tribunal militar 
special. Ziarul „Al-Ahbar" scrie 
că procesul va începe la începu
tul lunii august.

BUENOS AIRES. După cum a- 
nunță corespondentul din Santiago 
(Chile) al agenției United Press, 
elevii școlilor medii au declarat o 
grevă de trei zile în semn de 
protest împotriva majorării tarife
lor de transporturi.

U.T.C.L.
18.500.000

că pentru

ministrulPRAGA. M. Bakula, 
Agriculturii și Silviculturii al Ce
hoslovaciei, a anunțat că în 60,5 
la sută din toate satele Republicii 
Cehoslovace au fost deja create 
cooperative agricole unice.

LONDRA. Agențiile de presă ci
tind știri din Bahrein (Golful Per
sic) anunță că triburile din Oman 
s_au răsculat împotriva sultanului 
din protectoratul britanic Maskat.

Corespondentul Agenției Reuter 
din Nicosia (Cipru) a și anunțat că 
trupe engleze care se află în pro
tectoratul Aden în sudul peninsulei 
arabice, vor fi duse pe calea aeru
lui în Maskat, pentru a participa 
la reprimarea răscoalei triburilor 
din Oman contra sultanului din 
Maskat, care este sprijinit de en
glezi.

CAIRO. Luînd cuvîntul la o 
conferință de presă, Ferjani Ben 
Haj Ammar, ministrul Comerțului 
și Industriei al Tunisiei, care se 
află la Cairo, a declarat că Tuni
sia dorește să întărească colabo
rarea cu Egiptul și celelalte țări 
arabe.

BERLIN. La invitația președin
telui Republicii Democrate Germa
ne, la 25 iulie Ho Și Min, preșe
dintele Republicii Democrate Viet
nam, va sosi într-o vizită oficia
lă în R. D. Germană.

WASHINGTON. La Casa Albă 
s-a anunțat că președintele Eisen
hower a trimis regelui Ibn Saud ; 
al Arabiei Saudite o scrisoare în 
care expune poziția Statelor Unite 
în chestiunea golfului Akaba. Con
ținutul scrisorii nu a fost dat pu
blicității.

Farul din Baltica
(Urmare din pag. l-a)

de trecerea la construirea în serie 
a vaselor mari cu un tonaj de 
10.000 tone. Pînă în 1960, docherii 
polonezi vor da patriei lor 22 
astfel de vase. In privința vaselor 
de pescuit, necesitățile de mărire 
a flotei de pescadoare au fost atît 
de mari, incit anul acesta s-au 
creat posibilități pentru construirea 
unui număr de mise de trei ori 
mai mare decît în anul precedent. 
Toate acestea sînt cifre. Dar cifre 
vii, care vor face ca la chemarea 
celor 300 de faruri poloneze din 
Baltica, să răspundă o flotă pu
ternică, modernă. Înapoia lor, sau 
mai precis înaintea lor, — căci 
cifrele n-o va putea niciodată 41- 
coperi — stau oamenii. Oameni 
în turnurile farurilor, mînuind în 
ceață fulgerele de lumină și mu
getele sirenelor, oameni în docu- 
rile în care mitralierele a sute de 
ciocane pneumatice bontesc nitu
rile d-0 oțel pe trupurile noilor 
vase, oameni în pescadoarele rapi
de care în zori împînzesc apele cu 
labtrintele năvoadelor, pentruca la 
asfințit să se întoarcă la țărm în
cărcate cu pește, oameni în trans
oceanicele care fac legătura între 
continente și țări, pretutindeni 
oameni cu viața împărțită între 
mare și uscat.

— Eu sînt!... Pămîntull... Eu 
sînt!... Pămintul... spune mării 
farul de la intrarea în portul 
Gdanskului.

Un dig de piatră și păm'mt, a- 
coperit ae ierburi de mare, în 
față un canal cu apă verzuie, li
niștită, iar în fund, cîteva coline 
înverzite. Aici, nimic nu preve
stește proporțiile portului în care 
intrăm. Acesta e oare celebrul 
Gdansk, locul unde s-au dezlănțuit 
furiile fasciste împotriva Poloniei 
ciuntite, acesta e locul unde s-a

încins una din marile vîlvătăi ale 
ultimului război? Sîntem surpinși.

Cînd însă vaporul nostru stră
bate întregul canal principal, din 
care numeroase alte canale se ra
mifică spre sud și est, cînd amuțiți 

zeci 
la 

care 
oțel 

pur-

de uimire primim defilarea a 
de transoceanice 
cheiuri, a zeci de 
î?i rotesc uriașele 
sub asfințitul de plumb și 
pură a zeci de faruri, care chea
mă, îndrumă, dirijează mișcarea 
șlepurilor, remorcherelor gălă
gioase și fumegătoare, pescadoare
lor și cargoboturilar, transoceani
celor albe, — uriașe corăbii mo
derne, adevărate orașe plutitoare, 
— abia atunci înțelegem că stră
batem o grandioasă cetate mari
timă, o fortăreață a apelor care 
era atît de necesară pentru reali
zarea planurilor scelerate ale lui 
Hitler.

In 1919, temuți hotărîtori ai 
destinelor popoarelor adunați in 
for zeiesc la Versailles pun mai 
greu în cumpănă cel de-al doilea 
Reich învins decît pe învingătorii 
acestuia. Granițele noii Polonii 
care abia își cîștigase independen
ța, sînt trasate de oameni care 
habar n-au de Polonia. Din moșia 
răpită, SUezia și Pomerania, polo
nezii primesc doar 72 kilometri 
de țărm la Baltica, „gîtul“ de 
lingă Gdansk atît de impracticabil 
incit părea făcut mai mult pentru 
a sufoca Polonii decît a o lăsa 
să respire. Gdanskul e declarat 
mai tîrziu „oraș liber* în care 
odată cu venirea lui Hitler la 
putere polonezii n-au decît liber
tatea încrederii în promisiuni 
sterpe și libertatea de a fi obiec
tul pogromurilor fasciste. Pentru 
a-si creea un s-t'lin în apărarea 
față de fascismul tot mai agresiv. 
Polonia a început construirea for
tului defensiv Westerplatte. Din

ancorate 
macarale 
brațe de

punctul acesta a început marea 
dar ultima tragedie a Poloniei. 
Apărut ca un martor incomod al 
operațiunilor militare fasciste anti- 
polone și antisovietice, fortul 
Westerplatte trebuia să cadă cea 
dinții jertfă pe pămintul Poloniei. 
La 1 septembrie 1939 zarurile care 
trebuiau să decidă asupra destinu
lui apropiat al Poloniei au fost 
aruncate. Nu s-a făcut o aruncă
tură de hazard ci totul a fost în 
așa fel aranjat, (începînd cu sus
pinele din presă pentru frumoasa 
plajă de la Westerplatte și cu 
marșurile sub cîntec pe străzile 
Gdanskului și terminînd cu con
centrarea unor forțe armate capa
bile să cucerească o țară întreagă 
și nu numai un mic fort apărat 
de 210 oameni), incit mielul sortit 
jertfirii să nu poată scoate nici 
cel mai slab geamăt. Apărătorii 
Westerplattului, au rezistat șapte 
zile. Rezistența lor eroică dar ne
putincioasă în fața fascismului 
ajuns în faza agresiunii armate, a 
fost cea dinții ediție, aproape sim
bolică, a ceea ce avea să se în- 
tîmple cu întreaga Polonie numai 
peste cîteva zile.

DUpă două decenii de indepen
dență, Polonia e din nou cotro
pită. Lagăre de concentrare, orașe 
ruinate, perspectiva unei extermi
nări totale. Din toate tragediile 
Poloniei, aceasta părea ultima, de
cisivă. La răscoala varșovenilor 
Hitler a răspuns prin șter^rea de 
pe hărțile lumii a acestui oraș 
multisecular. Numai că viața, viața 
patriei care trăiește pînă la ulti
mul om al țării, n-a fost de acord.

22 iulie 1944 a fost sfîrșitul a 
ceea ce fasciștii începuseră pentru 
Polonia, la Westerplatte în 1939. 
Cimitirele înfrățite în care iși 
dorm somnul de veci mii de ostași 
sovietici alături de ostasii polo
nezi căzuți pentru desrobirec Po

loniei, stnt mărturiile de netăgă
duit asupra prețului cu care s-a 
făcut această desrobire.

Și din nou s-a aprins farul din 
Baltica. Reintegrată în granițele 
strămoșești, Polonia a supraviețuit 
ultimei sale tragedii pentru a re
naște nouă, puternică. In lungul 
țărmului Balticei, eliberat, clipesc 
ochii de foc și lumină a 300 de 
faruri. Vapoare de pe toate mările 
și oceanele pămîntului, sub pavi
lionul tuturor țărilor acostează în 
porturile ospitaliere. Orașele rui
nate, porturile devastate de furia 
fascismului învins se ridică din 
cenușiul ruinelor, mai noi, mai 
mîndre, mai frumoase. Gdanskul, 
străvechi port medieval, reședință 
a unora din cele mai renumite 
bresle meșteșugărești își păstrează 
în reconstrucție patima vechimii 
și tradițiilor. Gdynia modernă cu 
blocuri albe cu diguri de beton 
și faruri metalice generează noul 
atît în ansamblul arhitectural cît 
și în instalațiile portuare. Muzeele, 
catedralele, stațiunile de odihnă 
și-au recăpătat strălucirea. In 
docuri freamătul nu încetează nici 
ziua, nici noaptea. Din metalul 
mitraliat de ciocanele pneumatice, 
din schelăria de oțel pe care cresc 
catarge, apar în luni de muncă 
colectivă vapoare albe care por
nesc să cutreere mări și oceane. 
Revenind din drumurile lor lungi, 
aceste vestitoare ale existenței 
unei Polonii noi, apropiindu-se de 
țărmul natal, disting în noapte 
chemarea farului mare de la Ro- 
zewie. Și atunci, cu siguranță, pe 
punțile marilor vase pe care flu
tură pavilionul Poloniei se aude 
aceeași comandă:

— Timonier I Direcția : Faful 
lui Jeromskil.

bai. jemtmn din Timișoara. Di ,
ce le-au învins pe plocștence cu -------- > —
5—1, pe handbalistele din R.A.M. ?ar
cu 3—1 și au terminat la egali- t i
l,a*e ™.echt',a °ra^lui S'al'n- disputării ultimeior ^tr^rl fi"^ 

t'm'lOrenc,ele ^teTPta ™ înțeles... a festivității de închi- 
nerăbd^re disputarea fmole. cara dcre la cme . d
va avea loc azi de stadionul Di- cimori s
namo. Bucuria finalistelor (impli- ' ditu, corn

tribuit la grandoarea acestei fru- 

mul act încă nu s-a încheiat. El 
se va încheia', abia izi cu prilejul

E. PITULESCU
Tn programul de azi întreceri de

cit exuberanța lor) este lesne de 
înțeles. Ea e dublată de faptul că 
pe lingă reușita performanță de a 
se califica în întrecerea finală, atletism și handbal (Dinamo), ci- 
tUnișorencele vor avea prilejul de clism j vo]ei pe
a juca tn deschiderea meciului m-------- ------------ —--------------------- -
ternațional de handbal masculin fotului.

Echipele reprezentative ale R. P. Romîne 
din nou învingătoare

Președintelui Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne 

tovarășului Dr. PETRU -GROZA
Președintelui Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romine 
tovarășului CHIVU STOICA

Primului secretar at Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Ramta 

tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
București

In prezența unui public nume
ros s-au disputat sîmbătă pe sta
dionul „Tractorul” din localitate 
revanșele întîlnirilor de volei 
dintre reprezentativele R.P. Ro
mîne și R.P. Ungare. Și de data 
aceasta victoria a revenit volei
baliștilor romîni la băieți cu 3-2

(15—7; 13—15; 15—1; 14—15; 
15—13) și Ia fete cu 3—0 (15-3; 
15-10; 15-7.

Marti echipele noastre de volei 
vor pleca cu avionul la Moscova 
pentru a participa la întrecerile 
Jocurilor internaționale sportive 
prietenești.

vFragăTsă primiți din partea Prezidiului Marelui Hural Popular 
al Republicii Populare Mongole, a Consiliului de Miniștri al Repu- 
blicii Populare Mongole, a Comitetului Central al Partidului Popu
lar Revoluționar Mongol, precum și din partea întregului popor 
mongol mulțumirile cordiale pentru salutul dv. frățesc și sincereie 
urări cu prilejul celei de-a 36-a aniversări a Revoluției Populare 
MpJrim din suflet poporului romîn-frate să obțină mari succese în 
construirea socialismului în tara lui și în lupta pentru pace și prie? 
tenie între popoare.

Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular 
al Republicii Populare Mongole.

I. SAMBU

Delegația birmană în țara noastră
La 20 iulie, vicepreședinții 

Consiliului de Miniștri ai R.P.R., 
Emil Bodnăraș și Alexandru Bîr- 
lădeanu, au primit pe membrii 
delegației parlamentare a Uniu
nii Birmane în frunte cu Thakin 
Thein Maung, deputat de Mau- 
bin de Sud, membru al Camerei 
Naționalităților, care, se află în 
vizită în țara noastră la invita- 
ia Marii Adunări Naționale 
LP. Romîne.

La întrevedere au participat I.

(mEMATOWKAFE)
CINEMATOGRAFE : Patria, 1. C. 

Frimu (sală și grădină), înfrățirea
intre popoare: Noapte de carna
val ; Republica, Elena Pavel (sală 
și grădină), Alex. Popov, Libertății-. 
O dată în viață ; Magheru, Bucu
rești, Grădina Progresul, Gh. 
Doja, 1 Maz (sală și grădină): Till 
Buhoglindă ; V. Alecsanclri, Doina : 
Infernul îngerilor ; Lumina, M. 
Eminescu: Stan și Bran studenți 
la Oxford ; Maxim Gorki: Africa 
(seria li-a):, Tineretului: Cio Cio- 
San ; Timpuri Noi: Praga lui Mo
zart, Copilul meu ; Fluierașul ; 
Grivița, Arta (sală și grădină) : 
Jocul cu viața ; Vasile Roaită, 
Popular : înălțimi ; Cultural: Un 
pichet în munți ; Unirea (sală și 
grădină): Floarea de piatră ; C. 
David, 23 August (sală și grădi
nă): O carieră ratată; Alex. 
Sahia (sală și grădină): Ric
hard al III-lea (ambele se
rii) ; Flacăra, Aurel Vlaicu: 
Dacă toți tinerii din lume ; T. Via- 
dimirescu: Aida; Munca: Vaga
bondul (ambele serii) ; Miorița, N. 
Bălcescu (sală și grădină): între 
două femei ; Moșilor (sală și gră
dină): încotro? Donca Sltno (sală 
și grădină): Din nou împreună ; 
llie Pintilie (sală și grădină): Dis
părut fără urmă ; Volga: Parada 
lui Chariot, (partea Il-a), llie face 
sport : G. Coșbuc (sală și grădi
nă): Vrăjitorul ; Olga Bancic (sală 
și grădină): Frumoasele nopții; 
Alianța: Prăpastia.

(TIMi>«L PIlOIIAItiL)

Institutul Meteorologic Central 
anunță pentru zilele de 22, 23 și 24 
iulie, următorul timp probabil :

în București: vreme la început 
instabilă și favorabilă averselor 
temporare, apoi timp frumos. Vînt 
în intensificare. Temperatura mai 
întîi în scădere ușoară, apoi stațio
nară.

Gh. Maurer, ministrul Afacerilor 
Externe, Marcel Popescu, minis
trul Comerțului, Ion Cozma, mi
nistrul Agriculturii și Silvicultu
rii, C. Paraschivescu-Bălăceanu, 
membru în Prezidiul Marii Adu
nări Naționale a R.P.R., Gh. Vi- 
drașcu, deputat în Marea Adu
nare Națională.

♦
Vineri după-amiază a avut loc 

la hotelul „Athenee-Palace" o 
conferință de presă cu mem
bri ai delegației parlamentare a 
Uniunii Birmane la care au par
ticipat* reprezentanți ai ziarelor 
centrale și corespondenți al pre- i 
sei străine.

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Mongole, 

I. ȚEDENBAL

Prim-aecretar al Comitetului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, 

D. DAMBA 
ulanbator

Mineri care lucrează 
în contul anului 1961

minerii din brigada 
Kibedi Adalbert de

Simbătă 
condusă de 
ia mina Petrila au repurtat o 
strălucită victorie în muncă: ei 
și-au indeplinit planul pe anul 
1960 și au săpat primii metri de 
galerie în contul anului 1961.

In prezent 28 de brigăzi de 
mineri de la exploatarea minieri 
Petrila intîmpină „Ziua mineru
lui” și cea de-a 13-a aniversare 
a eliberării patriei noastre lucrînd 
în contul anilor 1958—1960.

CAPU
(Urmare din pag. î-a}

pantaloni scurți la el, vrînd să-l 
și lovească. Boierul însă îl opri :

— Marinei, ți-am spus că nu-i 
frumos. Apoi se întoarse către An
drei.

— Și pe urmă tu ce-ai zis ? 
„Hai s-o iau și să fug“.

— Iartă-mă boierule, se cutre
mură Andrei. N-am să mai fac ni
ciodată. Boierul zîmbi larg și An
drei îi văzu toti dinții aceia ca 
ele momîie. Apoi cîteva clipe nu 
mai văzu nimic. Boierul îl izbise 
cu palma peste ochi, ca un trăz- 
net.

în această vreme, în balcon se 
ivi o femeie înaltă îmbrăcată în
tr-o rochie frumoasă și strălucitoa
re. Cînd dădu cu ochii de Andrei, 
ghemuit pe podea, se opri mirată.

— Ce-i cu el mon cher, cine 
l-a adus aici ? Ce-i cu tine băia
tule ?

— E din sat draga mea, a ve
nit în vizită, vorbi boierul sărutîn- 
du-i mîna, o mînă albă ca pere
tele. Femeia se uită la Andrei, vru 
să se apropie de el, parcă să-l 
mîngîie, dar se opri dintr-o dată, 
cutremurîndu-se.

— Pantelimoane, unde ești ? 
țipă ea. Ia-1 de aici. Nu vezi că-i 
curge sînge din nas ? Poate are 
și purici, doamne ! Du-1 odată de 
aici neghiobule,!

— De ce să-l ducă, draga mea ? 
o liniști boierul. Se poate să ne 
purtăm așa cu el, ți-am spus că-i

L DE CllNE
din sat și-i musafirul nostru. Spu
ne-mi baiețele, se întoarse el că
tre Andrei, îți plac portocalele ?

— Boierule, iartă-mă, se rugă 
Andrei și căzu în genunchi. N-am 
să mai fac niciodată. Dar boierul 
nu mai era în fața lui. Era nu
mai femeia aceea cu rochie fru
moasă care se așezase într-un fo
toliu de răchită. Lîngă ea verii și 
copilul în pantaloni scurli.

— E un hoț mamă, îl vezi, e 
un hoț, arătă el cu degetul spre 
Andrei.

— Hoț ?! făcu femeia scuturîn- 
du-se înfiorată. In clipa aceasta 
sosi și boierul aducînd un coș cu 
portocale pe care-1 puse pe masă.

— O, mon cher, nu înțeleg de 
ce-1 mai ții aici ? se arătă ne
dumerită femeia. Te porți așa de 
bine cu el și el... Marinei spune 
că-i un hoț. O să ne trezim și 
jefui ți...

— Draga mea, cum poți fi așa? 
Și cu un hoț trebuie să te porți 
omenește. Boierul zîmbi larg

— Ia băietele, ia o portocală. 
Dar Andrei rămase mai departe 
în genunchi fără să se miște. Nu 
mîncase niciodată portocale, nu Ie 
știa gustul, dar orice gust ar fi 
avut n-ar mai fi vrut să-l știe.

— Atunci am să te servesc eu, 
dragul meu băiețel. Poftim. Ulti
mele cuvinte Andrei nu le mai 
auzi. Boierul îl lovi cu piciorul în 
piept și se năpusti asupra lui vî- 
rînau-i o portocală în gură. An 
drei se înecă, se zbătu să scape 
din strînsoare și simți în gură » n

gust acrișor de zeamă. Apoi gus
tul acesta pieri. Boierul îi îndesa 
mereu portocala în gură lăsîndu- 
se greu cu pumnul pe bărbie

— Servește-te baiețele. In foto
liu femeia rîdea.

— Vai mon cher, ce copilăros 
mai ești 1

Apoi nu mai auzi nimic.
Cînd se trezi, era seară. Stătea 

întins în patul lui de acasă și tai- 
că-său aplecat asupra lui, plîngea.

★
Grîu, grîu, cît vezi cu ochii, nu

mai grîu. De aproape un ceas mă 
plimb cu inginerul Andrei Diaco- 
nescu prin holdele gospodăriei a- 
gricole de stat din Pădureni.

Sus. între brazi, se văd clădirile 
sediului, albe ca laptele. Urcăm 
spre ele. Dinspre iaz ne întîmpi- 
nă o poartă înaltă de fier deasu
pra căreia se uită la noi un cîine 
fioros, tot de fier.

— De cel țineți aici? Inspiră 
teamă.

-- Teamă ? Nu. nu teamă ci 
aduceri aminte, mă corectă ingi
nerul. De asta nici nu-1 dăm jos. 
Și inginerul îmi povesti pățania 
cu portocalele. Stăteam în balcon» 
în același balcon de demult și 
mi se părea că jos, dincolo de cres
cătoria de păstrăvi a gospodăriei 
îl văd pe micul Andrei păscînd 
oile. Apoi cum se zbuciumă, aler- 
gînd după Pantelimon.

Se făcea seară. Deasupra porții 
cîinele cel fioros se acoperea de 
umbră. Era o relicvă care păstra 
cel mai fidel memoria boierului.



In drum spre orașul Festivalului

10.000 kilometri
pe motocicleta... O INCURSIUNE

La o oră cînd străzile „orașului 
de aur“ sînt pustii, cînd soarele 
este somnoros iar liniștea-i stăpî- 
nă necruțătoare, trei tineri moto- 
cicliști goneau zoriți. La cîțiva 
metri în urma lor, o mașină „Sko- 
da“ îi acompania prudentă. Fap
tul se petrecea în cea de a 19-a 
zi din luna mai.

Cine erau cei trei motocicliști ? 
Erau eroii unei întîmplări ale că
rei fire le putea dezlega doar po
liția ? Nicidecum. Nu-i vorba de 
o poveste polițistă, ci doar de niș
te reportaje pe care autorii lor 
le-au scris într-o călătorie plină de 
peripeții.

19 mai. Din Praga porneau în
tr-o călătorie de 10.000 kilometri 
prin 9 țări, trei tineri gazetari. Să 
vi-i prezentăm : Mirek Kalous și 
Jiri Taborsky de la ziarul „Mlada 
Fronta*4 și Miroslav Ebr de la re
vista „Svet motoru“. Spre deose
bire de alți turiști, ei nu și-au 
ales ca mijloc de transport avionul 
sau trenul, ci au preferat... moto
cicleta Jawa 150 cmc. Dar ce-i cu 
„Skoda“ care-i urmărea ? Elegan
ta mașină avea rolul de depozit 
de piese de schimb, îmbrăcăminte 
și alimente . Loc pentru pasageri 
lipsea cu desâvîrșire !

10.000 kilometri pe motocicletă 
nu-i o promenadă oarecare. Cei 
trei ziariști au studiat atlasele, au 
stăruit multă vreme asupra pagi
nilor de enciclopedie și au alcătuit 
{Hanul călătoriei. Durata : două 
uni și patru zile. Deci, în medie 

și-au propus să străbată 140-150 
kilometri pe zi. Calculul hîrtiei a 
fost respectat întocmai....

Trei motociclete goneau pe șo
sele. In urma lor au rămas Dres- 
da, Berlin, Varșovia, Bratislava, 
Budapesta, Belgrad, Zagreb, Tira
na, Sofia, Varna, Constanța... Acum 
cei trei confrați se odihnesc în 
biroul nostru înainte de a pomi pe 
ruta Ploești-Buzău-Brăila - Galați- 
Reni-Odesa-Kiev-Moscova.

Jiri Taborsky reconstituie itine- 
rariul parcurs.

— N-a fost deloc ușor. De pe 
modeme autostrăzi am trecut brusc 
pe drumuri de țară desfundate 
sau pe poteci pe care fiecare pas 
greșit, te putea costa viața.

E rîndul lui Miroslav Ebr să 
Intervină :

— Am avut de luptat cu schim
bările de climă. în Polonia și 
Germania ne-a stînjenit frigul. în 
Dalmația, lipsiți de ocrotirea pă
durilor, soarele ne-a ars fără milă. 
Nici nu puteai atinge o piatră că 
te frigeai. Asfaltul se muiase ca 
o gelatină fierbinte. Era îngrozitor.

Iar noi ne continuam drumul pe 
motociclete în tovărășia crudului 
soare...

— Pîna la urma cred că v-ațî 
obișnuit cu soarele ?

— Din păcate, pînă să ne o- 
bișnuim cu soarele am ajuns în Al
bania unde ne-au luat în primire 
niște ploi torențiale care încercau 
să ne măture de pe potecile alu
necoase de munte. Ploile nu ne-au 
iertat nici în Bulgaria, unde am 
ocolit mulți kilometri din pricina 
podurilor dărîmate de furia apelor. 
Dar cu ploaia eram obișnuiți încă 
din Ungaria. Am înnoptat în cîmp.

— Dar cu mîncarea cum ați 
dus-o ? Doar ați trecut prin atî-

Perle în peștera Scărișoara

ROMAN STIINTIFlCO-FANTASNC QE /. M ȘTEFAN $' RADU NOR

19 ianuarie
Pe la șapte dimineața, barca lui Francesco s-a ivit în sfîrșit. 

Mi-a venit inima la loc. Prin ochean îl vedem făcîndu-ne vesel 
semn cu mîna. Nu pare să se simtă cîtuși de puțin vinovat.

A ajuns le vre-o cîteva sute de metri de noi cînd, deodată, 
pe cuprinsul oceanului, valurile se agită, se înalță vertiginos și 
un gîlgăit straniu se face auzit.

în imediata apropiere a nechibzuitului nostru tovarăș s-a ivit, 
din adîncul apei, o imensă masă verzuie, diformă. Animal ? 
Mașinărie ? Cine ar fi putut da un răspuns la această între
bare ?

înainte de a putea schița vre-un gest, în obiectul acela mis
terios s-a căscat o gură imensă. Din ea au țîșnit niște brațe 
lungi, cu aspectul unor macarale. Cu un scîrțîit metalic, au apu
cat barca, cu Francesco cu tot, și au tras-o înăuntru.

•Ce-aș mai putea nota în jurnal după această întîmplare nefe
ricită, care ne-a răpit prietenul ?

Cetatea din adîncuri
20 ianuarie

Douăzeci de ore am așteptat, sperînd că va reapare, lâ fel 
de neașteptat cum a dispărut. Apoi, văzînd că totul e fără rost 
am remorcat șalupa lui Francesco și am părăsit insula, pe care 
nici nu ne-a mai venit s-o cercetăm. Nu ne putem obișnui cu 
gîndul pierderii bunului nostru tovarăș...
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tea țări, fiecare cu o bucătărie 
specifică... ,

Întrebarea fusese așteptată și 
confrații cehoslovaci zîmbesc. Mai 
tîrziu am aflat că de vină erau... 
măslinele.

— Ne-a plăcut mult bucătăria 
romînească. Aveți bucătari iscusiți, 
ne asigură Mirek Kalous. în Iu
goslavia am mîncat un fel de fri
gări. Se numeau „raznici” și erau 
delicioase...

— Ce anume v-a făcut zile ne
gre în materie gastronomică ?

— Măslinele — ne-au răspuns în 
cor cei trei.

— Ați văzut lucruri frumoase ?
— De neînchipuit. Balatonul. 

Dubrovnikul, Sinaia. Cea mai fru
moasă plajă să știți că este totuși 
cea de la Mamaia...

— Cum v-au primit numeroase
le gazde ?

— Pretutindeni am fost bine 
primiți. Am avut nu numai posibi
litatea să contemplăm natura ci 
să observăm și viața popoarelor, 
să cunoaștem felul de trai, munca 
desfășurată. Am văzut lucruri in* 
teresante pe care le vom comunica 
cititorilor noștri. In toate aceste 
țări, socialismul a permis tineretu
lui să obțină succese însemnate 
Avem Ia îndemînă mii de dovezi...

— Știm că lunga voastră călă
torie se termină în orașul Festiva
lului. Ați observat pregătirile pen
tru Festival ?

— Desigur. Mai ales în țările de 
democrație populară pe care 
le-am vizitat mai recent Ne-a im
presionat însă Constanța. Nu exis
tă stradă pe care afișe, panouri 
sau drapele să nu amintească de 
Festival.

— Ce ați mai remarcat ?
— Interesul pentru motociclete

le Jawa — ne comunică Ebr, re
dactor la o publicație de automo
bilistică și pasionat motociclist

Cum oaspeții mai au de parcurs 
încă mii de kilometri, i-am lă
sat să-și verifice motocicletele și 
să se echipeze de drum. O oră 
mai tîrziu pe șoseaua asfaltată a- 
lergau trei motociclete. In urma 
lor, o mașină „Skoda“ îi acompa
nia cu neslăbită prudență.

EDGARD OBERST

în lumea misterioasă

A CULORILOR
Cercetătorii filialei din Cluj a 

Institutului de Speologie al R.P.R. 
au observat in peștera „Ghețarul 
de la Scărișoara44 un nou gen de 
perle de cavernă. Perlele de ca
vernă sînt concrețiuni specifice 
peșterilor se formează deobi- 
cei în bazine umede și sînt ase
mănătoare perlelor propriu zise.

Perlele din „Ghețarul de la 
Scărișoara" iau naștere numai la

limita gheței, zonă în care acfîti* 
nea gheței a format o făină de 
calcar rezultată din dezagregarea 
pereților și tavanului peșterii. 
Apa care s-a prelins de pe podea 
a făcut ca această „făină44 să de* 
vină material de suport pentru 
depunerea concentrică de carbonat 
de calciu, dînd naștere astfel la 
timpurile de perle.

Comentăm mereu inexplicabila lui dispariție. Ne întrebăm cina 
oare să-l fi răpit și cu ce scop. Am ajuns amîndoi la conclu
zia că răpitorul n-a fost o ființă vie, ci mai degrabă un fel de.H 
submersibil.

Ifrim vorbește despre Francesco cu o negrăită duioșie, de 
parcă ar avea remușcări că l-a mustrat uneori cu asprime,

21 ianuarie
O ceață deasă, plumburie împresoară vasul nostru, iar orele se 

scurg apăsătoare. M-am apropiat într-o doară de aparatul de ra- 
atenția faptul că pe gama undelor me

dii, semnalele misterioase răsu
flă deosebit de puternic, iar in
dicatorul de distanță arată că 
vin de la numai 3—4 kilometri. 
Dar din ce loc ?

In apropiere, nici o limbă de 
pămînt, deasupra, nici o făptură 
zburătoare.

— Dar dacă oceninii sînt 
ființe acvatice ? îmi citește 
parcă gîndurile Ifrim. Poate că 
ei sînt stăpînii roboților care au 
apărut din valuri, poate că ei 
se găseau în interiorul carcase
lor străvezii? Poate că dispari
ția lui Francesco...

Ca un făcut, în aceeași clipă, 
din difuzorul aparatului de ra
dio, al cărui buton îl răsuceam

pe negîndite, răsună un glas, un glas cunoscut, cel al dragului 
nostru prieten. Nu deslușim decît cuvintele :

— ...mă aflu aci ca...
Ne îmbrățișăm fericiți... Din nebăgare de seamă, poate și da

torită exuberanței ating cu brațul butonul aparatului și pierdem
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diorecepție. îmi atrage

Numărul culorilor care există 
în lumea noastră este — după 
cum prea bine știți — nelimitat. 
Ajunge să aruncăm o privire în 
jurul nostru pentru a înțelege cum 
de s-au putut boteza sute și mii 
de nuanțe diferite printre flori și 
țesături. Și totuși, nici florile, nici 
țesăturile, nici frunzele copacilor, 
nici marea, nu au culoare. Tot 
ceea ce există în lumea noastră 
este incolor ca o picătură de apă. 
Absolut tot, inclusiv rochia dum- 
nevoastră înflorată și cravata mul
ticoloră!

Și totuși, veți spune, nu se poate 
să mă înșel chiar într-atîta. Zia
rul trebuie să fie negru pe alb, 
altfel nu l-aș putea citi, iar scau
nul pe care stau este hotărît gal
ben, în timp ce covorul este roșu... 
Cum se poate ca miile de nuanțe 
pe care le vedem în jurul nostru 
să nu existe ?

Culorile există, desigur, din mo
ment ce ochii noștri le văd. Și 
totuși, obiectele nu au culoare pro
prie. Culoarea și-o datoresc fie
care luminii. Știți desigur că lu
mina albă este, de fapt, un ames
tec de lumini de culori diferite : 
roșu, portocaliu, galben, verde, al
bastru, indigo și violet. De ce este 
coala de hîrtie albă ? Pentru că 
moleculele, adică particulele mici 
ale materiei, care formează supra
fața sa, lucrează ca tot atîtea o- 
glinzi minuscule care reflectă că
tre ochii noștri cele șapte culori 
ce compun de fapt culoarea albă. 
De ce este un cărbune negru ? 
Pentru că moleculele sale, tot atit 
de incolore ca și cele ale hîrtiei, 
sînt astfel aranjate încît nu pot 
să reflecte nici una dintre cele 
șapte culori ale luminii. Și de ce 
este o stofă albastră ? Inițial, stofa 
era albă, pentru că moleculele ei 
reflectau toată lumina primită; a- 
poi a fost vopsită în albastru, a- 
dică firele ei au fost impregnate 
cu un colorant ale cărui molecule

— de fapt incolore — au proprie
tatea de a nu putea reflecta decît 
lumina albastră.

Lumina ți culorile
Oricît de puțină lumină ar fi în 

timpul nopții, un obiect alb va fi 
vizibil pentru că reflectă către o- 
citii noștri aproape toată lumina 
pe care o primește. Obiectul 'al
bastru va fi și el vizibil într-o oa
recare măsură, deoarece reflectă 
puțină lumină către noi, dar cel 
negru va fi invizibil pentru că nu 
reflectă nimic. într-o stare de ob
scuritate aproape complectă — da 
pildă într-o pivniță foarte slab lu
minată — nu poți distinge culo
rile diferitelor flori pentru că fără 
lumină nu există culoare și toate 
obiectele sînt negre.

Lumina este transmisă prin 
unde, asemănător emisiunilor ra
diofonice. Fiecare culoare are, ca 
și orice post emițător, o lungime 
de undă determinată. Undele tu
turor posturilor emițătoare sosesc 
amestecate la aparatul dumnea
voastră de recepție, dar acesta este 
înzestrat cu un asortiment de bo- 
binaje diferite pentru undele 
scurte, mijlocii și lungi, fiecare bo
bina] nelăsînd să treacă decît lun
gimea de undă pentru care a fost 
construit. Tot astfel, diferitele mo
lecule ale materiei nu reflectă de
cît o anumită culoare sub acțiu
nea luminii.

ar căpăta o culoare neagră în
chisă. Propria noastră piele s-ar 
..bronza" considerabil într-o clipa. 
Lipsită de galben, lumina nu ar 
mai fi albă, iar coala de hîrtie în 
loc să fie albă ar fi violetă. Pen
tru a scrie pe această hîrtie, ar 
trebui să folosim un creion... gal
ben, a cărui urmă pe hîrtie ar a- 
părea neagră !

Astfel, ar fi suficientă o mică 
schimbare a compoziției luminii 
pentru a schimba înfățișarea tutu
ror lucrurilor care ne înconjoară. 
Această înfățișare nu este de alt
fel aceeași pentru toți oamenii, 
cinci la sută dintre noi suferind 
în medie de daltonism. Daltoniștii 
nu au voie să conducă vehicule 
deoarece nu pot distinge semna
lele roșii de cele verzi, iar defec
tul lor vizual nu poale fi corijat 
cu ochelari deoarece constă într-o 
aranjare defectuoasă a moleculelor 
din fundul ochiului. în mod ase
mănător se pare că păsările noc
turne nu pot distinge decît cenu
șiul și cafeniul.

Iată, deci, cîte lucruri intere
sante poate dezvălui o incursiune 
în lumea misterioasă a culorilor. 
Citind aceste rînduri gîndiți-vă 
că fără lumină, ele nu ar fi decît 
un strat subțire de mici grăunțe 
de materie incoloră.

C. ORBAN

Caprele și cafeaua
Ce legătură poate să existe în

tre capre... și cafea ? O întrebare 
ciudată desigur, dacă nu chiar ri
dicolă. Și totuși este foarte po
sibil că fără capre să nu fi cu
noscut cafeaua, sau în orice caz, 
să nu fi cunoscut-o decît mult 
după prima ei apariție în Europa, 
care datează din secolul al XVII- 
lea. Și iată de ce.

Observînd că unele capre din 
turmele lor refuzau să doarmă noap
tea după ce consumau frunzele u- 
nui arbust denumit „Kahua“, făcînd 
un zgomot infernal care le tulbu
ra somnul, păstorii arabi au co
municat această ciudățenie călugă
rilor dintr-o mînăstire învecinată. 
Aceștia, care erau obligați să pe
treacă multe nopți nedormite, 
s-au interesat de această plantă 
ca un mijloc pentru alungarea 
somnului. La început, ei au băut 
infuzii făcute din frunzele și flo
rile arbustului. Mai tîrziu au tre
cut la fruct și în cele din urma 
au ajuns să folosească grăunțele în 
prealabil prăjite și măcinate.

Astfel, „remediul” contra som
nului s-a transformat într-o băutu
ră parfumată, atît de apreciată as
tăzi. Intîmplarea de mai sus avea 
loc în secolul al XV-lea. Documen
tele arabe indică chiar data pre
cisă : anul 1440.

întrebuințarea cafelei s-a ră» 
pîndit foarte repede ta tot Orien
tul și la începutul secolului al 
XVII-lea a fost introdusă și în 
Europa. Astfel, în anul 1693, exis
tau la Londra peste 300 cafenele 
care făceau în același timp oficiul 
de cluburi politice și literare iar 
în Franța prima cafenea s-a dess 
chis în 1669.

Cît de proaspăt 
este oul?

Dacă adăugați 123 grame de 
sare la 877 grame de apă, obțineți 
o soluție cu densitatea 1088. Cu- 
fundind un ou in această soluție, 
veți afla cu ușurință cît de proas
păt este. Dacă oul se așează ori* 
zontal pe fundul vasului, inseanu 
nă că nu are mai mult de 24 ore. 
In ziua a doua, capătul turtit se 
ridică puțin în sus. Înclinația axei 
mari a oului în raport cu orizon
tala crește pe măsură ce trece 
timpul. In ziua a treia, unghiul 
este de 40 grade, în ziua a zecea, 
de 45 grade iar după 15 zile de

60 grade. După o lună, oul stă 
în picioare pe fundul vasului. Apoi 
începe să se ridice către suprafa
ță... afară de cazul cînd experien
ța se sfîrșește sub forma de om
letă acvatică 1

O lume fără galben
Să presupunem că un misterios 

fenomen ar modifica compoziția 
luminii solare și că aceasta ar fi 
lipsită de culoarea galbenă. Atunci, 
tot ceea ce este verde ni s-ar pă
rea albastru deschis (deoarece 
verdele este un amestec de galben 
și albastru), portocalele ar deveni 
roșii aprinse, iar bananele, la înce
put albastre în loc de verzi, s-ar 
coace și ar fi bune de mîncat cînd
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De la A la B numele președintelui Academiei R.P.R. Complec
tați cifrele cu litere șl veți găsi numele altor membri ai Academiei 
R.P.R. Pentru a vă ajuta vă putem spune că in rîndul 1 veți găsi 
numele unui specialist in agricultură iar în ultimul rînd numele 
unui specialist în filozofie.

postul. încep să-l caut înfrigurat. Trebuie «ă fie lungimea de 
undă de 80,6 metri, aceea a emițătorului portativ .1 Iui Fran
cesco. In sfîrșit l-am regăsit. Și din nou se aude glasul lui: .

— ... Atențiune I Repet mesajul pentru a optzecișictacea 
oară I Răspundeți-ml dacă l-ați recepționat I

Atențiune 1 Mă aflu aci ca oaspete al oceninilor. Sînt făpturi 
civilizate și — pot spune — foarte primitoare. Trăiesc ta apă, 
la adîncimi între 2.000 și 4.000 metri. Mă găsesc ta momentul de 
față ta punctul AZG — 12.467 al hărții noastre, la adtacimea 
de 2.416 metri. Vă aștept cît mai curind.

Atențiune I Repet mesajul pentru a optzecișișasea oară. Răs- 
pundeți-mi...

Francesco trăiește ! De bucurie, îmi vine să ctat, să strig, să 
fac nu știu ce năzbîtii. Dar Ifrim îmi face semn să stau liniștit. 
A început să emită și condițiile de transmisie nu sînt prea bune. 
Totuși, după vreo zece minute, intrăm ta comunicație radiofonică 
directă și schimbăm primele cuvinte.

întrerup aci însemnările, căci a venit momentul să acționăm. 
Nădăjduiesc să ne revedem cu Francesco ta cel mai scurt timp. 
Trebuie acum să ne punem serios pe treabă căci deși șalupa 
noastră este special construită pentru a fi transformată ta sub
marin, avem de făcut multe pentru pregătirea scufundării.

24 ianuarie
Nu încape îndoială că, aceste cîteva zile vor rămîne neșterse 

în mințile noastre iar dacă rîndurile așternute de mine vor 
ajunge vreodată pe Pămînt, ele vor fi de o neprețuită valoare 
pentru istoria științei.

La patru ore după ce șalupa noastră, devenită submarin, a 
început să se scufunde, am ajuns într-o adevărată lume de basm. 
Asta s-a întîmplat după ce am trecut — între 1.000 și 2.000 de 
metri adîncime — de o zonă în care mișunau animale fioroase, 
cu botul ca de crocodil, denumite de mine „ferocim *i
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Sfatul medicului

Cum să ne ferim de gripă
Gripa este o boală care se în

tinde cu mare repeziciune și poa
te cuprinde, în cîteva zile, mii și 
zeci de mii de oameni. In gene
ral este o boală ușoară, dar poate 
da complicații.

Cîteva date care trebuie cu
noscute. Cine provoacă boala și 
cum se împrăștie ea ? Boala este 
provocată de o ființă atit de mi
că, încît nu se poate vedea decît 
la microscop electronic, și care 
se găsește din abundență în sa
liva și secrețiile nasului și gîtu- 
lui bolnavului. Această ființă in
vizibilă cu ochiul liber, se 
mește virus.
prăștie „cu generozitate44 prin 
strănut și tuse, pe o rază de 
1 — 1,5 m. în jurul lui, o ploaie 
cu viruși. Pericolul mai mare de 
răspîndire îl formează aglomera
țiile de oameni (cinematografe, 
autobuse, localuri etc). Schimbă
rile de temperatură, răcirea 
bruscă favorizează îmbolnăvirea 
organismului.

Cum începe boala ?
Epidemia de gripă care a bîn- 

tuit in Capitală și care acum dă 
vizibil înapoi se datorește unui 
virus gripal, identificat: viru
sul A. Gripa începe brusc cu o 
stare de oboseală, temperatură 
mare : 39—40°, dureri foarte mari 
în mușchi, mai ales mușchii lom
bari (șale) și ai picioarelor, du
reri de cap și ai globilor ocu
lari. Tușea si strănutul care în
soțește de obicei gripa, în for
mele gripei actuale pot lipsi. 
Pot apare însă turburări gastro- 
intestinale: grețuri, vărsături,
diaree, crampe abdominale.

Ce facem pentru a preîntîm- 
pina îmbolnăvirea ?

nu-
Omul bolnav îm- 

generozitate*

Așa cum ne-am înțeles cu Francesco, în întâmpinarea noastră 
a venit, pe la 2.000 metri, un „ghid" mecanic. Este o sferă stră
vezie, luminoasă care se rostogolește înaintea navei, arătîndu-ne 
drumul.

Ce păcat că vorbele sînt cu mult prea sărace ca să descrie 
minunățiile peisajului submarin pe care ne-a fost dat să-l admi
răm l

Mai înîti, „ghidul" a pomit-o spre ceea ce Francesco nupiise 
în convorbirea noastră radiofonică „jungla acvatică*1.

După ce am trecut printr-un defileu îngust, de o lungime 
considerabilă, unde nava noastră părea în primejdie de a fi stri
vită între stînci de înălțimi amețitoare, am ieșit dintr-odată 
tr-o regiune care mișuna de 
viață. Tufișuri avcatice cu 
frunze largi ca un evantai, 
plante cățărătoare avînd fructe 
argintii care seînteiau feeric în 
bătaia reflectoarelor noastre, 
arbori de forma sălciilor, cu 
îădăcinile înfipte într-o stâncă 
suspendată și revărsîndu-și cră- 
cile liliachii peste marginile ei, 
mii și mii de animale stranii, 
care, înfricoșate de apariția 
noastră o luau la fugă cu o re
peziciune de neînchipuit...

Adesea nu știm dacă ceea ce 
vedem sînt plante sau viețui
toare. Ce poate fi de pildă a- 
ceastă — să-i zicem — făptură, 
semănînd cu un fluture imens 
cenușiu? Dar cealaltă, ca o 
vază pîntecoasă, care pulsează umfîndu-se și dezumflîndu-se ? In 
jurul unei deschizături circulare sînt sute de mărgele strălucitoare. 
Să fie oare o gură ? Atunci e totuși un animal...

(Va urma)

Desene de L’. DARIAN

In primul rînd bolnavul să fie 
izolat și să fie chemat medicul 
să-l consulte acasă. In acest fel, 
cel care s-a îmbolnăvit nu mai 
poate contamina pe alții în dru
mul pe care l-ar face spre poli
clinică sau dispensar — în tram
vai, autobus, in sala de așteptare 
etc. Cînd simțim fenomenele de 
boală trebuie să răminem a- 
casă și să chemăm medicul din 
circumscripția sanitară unde lo
cuim, care ne va da, după con
statarea bolii, certificatul de 
boală.

Obiectele (batiste, veselă, șer
vete etc.) folosite de bolnav 
fie dezinfectate prin fierbere, 
camera bine aerisită.

In condițiile unei epidemii 
gripă, este bine să ne ferim 
aglomerație, de surmenaj, să _
risim camera de locuit și biroul 
unde lucrăm, să ne călini orga
nismul prin dușuri reci, să luăm 
vitamina C, fie sub formă de me
dicamente, fie sub formă 
rală : fructe, zarzavaturi și le
gume crude, bine spălate. Să nu 
ne ferim de soare, care prin ra
zele sale ultraviolete distruge 
microbii care provoacă bolile.

Copiii trebuie feriți în mod 
deosebit, deoarece ei fac compli
cații destul de grave : pneumo
nii, bronhopneumonii, otite, sinu- 
zite etc.

In ceea ce privește tratamen
tul, este bine ca el să fie prescris 
de medic — dar pînă la sosirea 
medicului se pot folosi obișnui
tele medicamente anti-gripale: 
aspirină, chinină, piramidon, frec- 
ții alcoolizate, vitamina C., ceaiuri.

Putem spune, în încheiere, că 
epidemia de gripă poate fi mal 
ușor înfrîntă dacă cetățenii îșl 
vor aduce contribuția lor prin 
aplicarea măsurilor de prevenire 

bolii; dovedind și prin aceasta 
înaltă conștiință civică.

Dr. I. PASCARIU

o
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Sfaturi practice
...Dacă spălăm cu lapte rece 

și ștergem apoi ușor cu o cîrpă 
moale mușamaua pe care toc
mai am cumpărat-o, ea își va 
conserva mai bine luciul său.

...Fetele de pe rochia sau că
mașa dumneavoastră provenite 
de pe urma transpirației se scot 
ușor. Pentru aceasta topim o 
bucățică de săpun de rufe în 
foarte puțină apă. Locul pătat 
se moaie în această pastă și se 
clătește bine; după aceea se 
șterge cu o cîrpă uscată pentru 
a nu mai rămîne nici o urmă și 
se calcă pe dos.

...Călcatul pantalonilor devine 
„O jucărie” dacă cunoaștem 
„normele” acestei îndeletniciri. 
Mai mtîi călcăm buzunarele 
pantalonilor. Apoi, cu ajutorul 
unei cîrpe ude și nestoarse scă
dem partea rotunjită a stofei pe 
care o deformează genunchii. 
Dunga pantalonilor se reface în 
felul următor: punem pe o 
seîndură de călcat, pe rînd fie
care parte a pantalonului și for
măm dunga, netezind pe cea 
veche. Aplicăm o cîrpă muiată 
în apă și stoarsă și călcăm cu 
un fier greu, bine încins. După 
ce am călcat pantalonii îi prin
dem de un susținător (de man
șete) și-i lăsăm așa cîteva ore.

...Maioneza nu se va tăia nici
odată dacă înainte de a o bate 
punem o linguriță de muștar.

Sâ învățam să gătim:
în-
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Prăjitură cu vișin?
Se freacă bine împreună 60 gr. de unt 

benușuri, 70 gr. de pesmet; se amestecă cu 
rățate de sîmburi și fierte în sirop, sau cu

cu 80 gr. zahăr, 5 găl- 
un pahur de vișine cu- 

ț—  ----------- r- «.«*<* dulceață de vișine sub
țiată, și cu albușurile bătute spumă. Se fierbe intr-o formă unsă cu 
unt și presărată cu alune în bain-marie. Siropul de vișine fiert cu 
vin se servește separat într-o sosieră. Cînd servim prăjitura, stropim 
cu cîteva linguri din acest sirop fiecare porție.

Ciuperci umplute
Dacă avem cinci persoane la masă ue trebuiesc următoarele can

tități: 1 kg. ciuperci, 200 gr. ceapă, 150 gr. ulei, 100 gr. cașcaval, 
100 gr. vin, 20 gr. pesmet, un ou, o lămîie, piper.

Spălăm ciupercile pentru a le curăța bine de pămînt sau nisip 
și așezăm ciupercile întregi, fără cozi pe o tavă. Punem într-o tigaie 
la rumenit ceapa tocată mărunt. După ce ceapa s-a rumenit puțin, 
punem și cozile de ciuperci tocate și le lăsăm să se prăjească mai 
departe pma ciad scade întreaga zeamă care au lăsat-o. Apoi se dă 
laoparte de pe foc și se adaugă un ou, piper și zeama dc la o lămiie 
sau sare de lămîie, după gust. Amestecăm bine această compoziție și 
umplem cu ea ciupercile. Apoi presarăm cașcavalul peste ciuperci și 
le ținem m cuptor la un foc nu prea iute, timp de circa 20 minute. 
Ciupercile ,e pun pe un platou și turnăm deasupra sosul ce a mai 
rămas in tavă și căruia i-am adăugat vin.


