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Delegația tineretului nostru
la cel de al VI-lea Festival

a plecat spre Moscova
Momente emoționante Solie de pace și munca pașnică

Hora celor cincizeci Onofreiciuc și acordeonul sau
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ÎN BĂTĂLIA RECOLTEI
NECAZUL

unui bob de grîu
STUDENȚII

la recoltat

Pe peronul gării Băneasa s-a încins o horă tinerească. „Ca în ajun de Festival*, spunea cineva. ’ 
„Drum bun, tovarăși! Și nu uitați, trebuie să ne reprezentați cu cinste
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frățioare, dar nu-ml mal aduce 
aminte că iar n-o să pot dormi 
la noapte de bucurie. Iți dai 
seama ? Onofreiciuc și acordeo- 
nul lui pleacă la Moscova.

Onofreiciuc și acordeonul lui 
pleacă la Moscova... Și Onofrei
ciuc. lingă întreaga delegație 
culturală a tineretului nostru, va 
face cunoscut tineretului lumii 
minunata comoară a folclorului 
și artei noastre, farmecul dansu
lui și cîntecul poporului nostru, 
se va strădui și el ca tineretul 
nostru să obțină cît mai frumoase 
succese în întrecerile prietenești 
cu tinerii din celelalte țări.

Mai este puțin ; citeva minute 
și trenul va porni ducînd cu el 
solia tineretului nostru care va 
transmite gîndurile pline de dra
goste și prietenie ale poporului 
nostru față de țara gazdă a Fe
stivalului, față de popoarele 
Uniunii Sovietice care construiesc 
cu succes comunismul, care va 
transmite dorința de solidari
tate a poporului nostru cu toate 
popoarele iubitoare de pace de pe 
glob.

„Guvernul Republicii Populare 
Romine și Comitetul Central ai 
Partidului Muncitoresc Romîn 
sînt încredințați că veți repre
zenta cu cinste patria noastră la 
marea adunare a tinereții de la 
Moscova și veți aduce o contri
buție însemnată la întărirea 
păcii și prieteniei intre popoare". 
Așa se încheie caldul salut adre
sat de guvern și C.C. al P.M.R. 
reprezentanților 
stru la Festivalul de la 
Acestei încrederi sîntem 
că tineretul nostru va 
răspundă cu demnitate.

...Și trenul a pornit.

Alături de tinerii din Capitală 
am fost martorul unui moment 
cu adevărat emoționant partici- 
pînd la plecarea delegației tine
retului nostru la Festivalul 
la Moscova, condusă de tov. 
Trofin, prim secretar al C.C. al 
U.T.M.

Oamenii erau stăpîniți de emo
ție, brațele încărcate cu flori, se 
cinta, se dansa, tinerii se îmbră
țișau, băiatul timid de data a- 
ceasta a găsit curajul să-și să
rute prietena venită să-l conducă, 
si buchețelul ei de flori i-a fost 
tîngaci strecurat în mînă; o 

mama, ștergîndu-și o lacrimă. îi 
dă grijuliu ultimele sfaturi, de
spre mașini, tramvaie, metrou — 
fiindcă știe că la Moscova este 
și metrou — unui tinăr care o 
ascultă absent, privindu-și cu 
dragoste soția și copilul. Despre 
toate acestea reporterul scrie 
fiindcă toate s-au petrecut aevea. 
fiindcă ele fac parte din emoția 
generala.

— Maria, nu uita convenția 
noastră. Zilnic o vedere, o scri
soare... Să ne spui ce s-a petrecut 
de dimineață pînă seara.

Partene Maria, muncitoare la 
F.R.B., incuviin{ă pentru a nu 
știu cita oară. De altfel nici nu 
se. poate altcum. Erau doar tova
rășele ei de muncă (Găitănaru 
Maria, Stan Angela, S. Niculina) 
care-i cereau aceasta.

— Și la întîlnirea tinerilor din 
industria textilă să iei cuvîntul 
și să spui cum muncim noi, cum 
•ăim. Să ie vorbești cît de fru
moasă este viața in căminul din 

«abrica noastră.
Maria le-a promis.

I — Și să-i scrii și lui...
Cite odată și roșul din 

e un răspuns.
Tinerii muncitori din Industria 

noastră socialistă, tinerii țărani 
colectiviști, întovărășiți, tinerii 
țărani cu gospodărie individuală, 
studenți, elevi, cercetători în di
ferite domenii ale științei, care 
s-au distins în muncă, purtînd 
in suflet imaginea scumpei noa
stre patrii, în care poporul no
stru muncitor, sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Romîn iși 
construiește o viață nouă, liberă, 
fericită, o viață socialistă, vor 
vorbi tinerilor de peste hotare 
despre dorința poporului nostru 
de pace șl coexistență pașnică 
între popoarele lumii, despre ho- 
tărîrea sa fermă de a apăra 
pacea.

Acolo, la Moscova vor avea 
)c discuții serioase, despre pro

blemele majore privind soarta ti
neretului lumii, privind coexisten
ța prietenească a tuturor popoa
relor. Poate de aceea și în acest 
„drum bun", în emoția acestei 
scurte despărțiri, se strecoară 
ușor o notă gravă, izvorîtă toc
mai din importanța pe care tine
retul nostru o acordă acestei 
mari sărbători.

Cincizeci de băieți și fete de 
la Combinatul agro-alimentar „30 
Decembrie44 din raionul Vidra, în 
frunte cu secretarul organizației 
lor, Bălăceanu Stere, au venit 
s-o conducă pe Danciu Maria, 
delegată la Festival. Sacul cu 
sfaturi îl descărcaseră, la fel și 
traista cu cerințe. Mai aveau de 
constatat un singur lucru : dacă 
nu a. uitat cumva Danciu, de 
emoție, cum se joacă sîrba.

Și hora pornită de cei cincizeci 
de băieți și fete și un delegat la 
Festival s-a lărgit, a îmbrățișat 
parcă sute de tineri și s-a întins 
pe întregul peron al Gării Bă
neasa.

Retrasă într-un colț, o femeie 
în vîrstă potrivește cu grijă bluza 
unei fete îmbrăcată în eleganta 
uniformă a delegației noastre. 
Intîrzie mult cu mina pe guler. 
Ar vrea să spună ceva și nu 
știe ce. Și a venit tocmai din 
Arad ca să-și conducă fata. Ar 
fi vrut s-o întrebe încă o data 
dacă sculpturile ei au fost în- 
tr-adevăr expuse la Moscova, 
în cadrul Expoziției internațio
nale de artă plastică și dacă sînt 
într-adevăr atît de bune cum a 
auzit ea. Portretul unei scrii
toare de culoare, basorelieful 
„Tineri din Caransebeș", „Ange- 
lica“, (cap de fetiță) creații ale 
sculptoriței Manole Odoc Ga-

de 
V.

ir
briela vor fi văzute șl admirate 
de sute, de mii de țineri de peste 
hotarele patriei noastre. Gabriela 
este emoționată. Este prima ex
poziție internațională la care 
participă. Poate că acesta va fi 
preludiul unei viitoare glorii. I-o 
dorim din tot sufletul.

...Pe băiatul acesta, care-și 
trage acordeonul după el, l-ani 
cunoscut într-o tabgră ostășea
scă. Cînd își spunea numele a- 
răta acordeonul. „Eu sînt sol
datul Onofreiciuc, iar el e acor
deonul meu". Ostașii îl cuno
șteau aproape toți cîți erau în 
tabără și nu era seară în care 
Onofreiciuc să nu-i înveselească 
cu cîte un cîntec. De atunci a 
trecut mai mulf de un an. In 
primăvara aceasta l-am întîlnit 
pe Onofreiciuc la I.M.S.-Cîmpu- 
lung. Terminase armata. Era la 
club cu mai mulți 
o melodie pe care 
apoi multă vreme.

— Cînți mereu
— Cint pentru strungarii mei. 

mi i-a arătat el. Ai în fața ta 
toată secția tineretului. Știi ce 
au făcut ei azi, în ziua schim
bului de onoare organizat în 
cinstea Festivalului ? Au depășit 
norma cu 200 la sută. Pentru ei 
și pentru aceste două sute la 
sută cint cu acum. Și Onofreiciuc 
a întins larg acordeonul. Dar 
despre el, despre faptul că în 
ziua aceea depășise norma cu 
400 la sută, Onofreiciuc nu su- 
flase o vorbă. Lucrul acesta 
l-am aflat de la tinerii Iui.

— II cunoști ? E responsabilul 
nostru — mi-a șoptit un strun
gar foarte tinăr. Responsabilul 
secției tineretului. Dacă scrii de
spre noi să nu uiți să zici așa : 
„Tinerii din brigada lui Onofrci- 
ciUc“. Sună mai bine pvu(; limlas „ala

Acum statea cu inca cițiva de-. nc sa deslipindu-ne cu greu de 
pe peronul stropit fara indul
gență de ploaia măruntă și rece. 

Delegația tineretului nostru a 
dus cu ea spre Moscova — ca
pitala 
cîntec 
rosul 
imens 
cresc 
mîntul patriei noastre.

V. ORGHIDAN

tineri ți cinta 
am fredonat-o

Onofreiciuc. ?

tineretului no- 
Moscova. 
convinși 
ști să-i

,T.T. _ r___  Acoperit
de ghirlande s-a depărtat întîi 
încet, apoi din ce în ce mai re
pede. Am rămas în Gara Bă-

In cinstea „Zilei minerului"
La Ministerul Minelor sosesc primele două decade 614 tone și 

...............  J-------------------------------------jn
ex-

zilnic vești despre realizările pe respectiv 140 tone de cărbune, 
care le obțin minerii din țara rîndurile fruntașilor acestor _
noastră în întîmpinarea „Zilei mi- ploatări au apărut nume noi prin- 
nerului" și a zilei de 23 August, ..................

Din Valea Jiului, de pildă, «-s-4 
anunțat că în luna aceasta frun
tașii întrecerii socialiste sînt mi
nerii de la Petrila și Vulcan, care 
au dat peste planul prevăzut în

tre care ale șefilor de brigăzi 
Traian lovi, Gheorghe Urșan, E- 
manuel Bordea, care zilnic îți 
întrec sarcinile de producție cu 
10-20 Ia sută.Cuvînt și faptă

De la 1 iunie 1957 la uzinele „Electroputere" din Craiova a 
început aplicarea experimentală a sistemului îmbunătățit de sa
larizare. Rezultatele obținute au arătat că sistemul de salarizare 
îmbunătățit cointeresează în modul cel mai direct muncitorii uzi
nelor, care cîștigă mai bine și produc mai mult.

In această perioadă au fost astfel construite mai multe tram
vaie, locomotive de mină, mașini etectrice rotative, aparataj elec
tric etc., lucru ce a dus la realizare;, planului lunar cu ti ei zile 
mai de vreme, la creșterea productivității 
peste plan, la acumulări socialiste peste 
lei.

muncii cu 10,1 la sută 
plan de peste 1.600.000

legați lingă el. In spate, nelip
situl acordeon.

— Eu și acordeonul meu. mi-a 
strîns el mîna bucuros ca mă 
vede. Plec la Moscova frățioare 
și-ar fi nedrept să nu-l iau și pe 
el. Și spunînd acestea și-a adus 
acordeonul în fată, trecînd odată 
cu degetele peste clape.

— Ai mai fost la Moscova ?
— N-am mai fost niciodată

tineretului lumii — un 
voios despre tinerețe, mi- 
fînului cosit și un buchet 

din florile prieteniei ce 
cu atîta dărnicie pe pă-

Citiți in pag. 2-a

Marele miting
de la Ploești

Sosirea delegației
i Moscovade sportivi romtni la

...Utemistul Ion Brînzân, strun
gar la sectorul aparataj-transfor- 
matoare, e și agitator. Faptul că 
unii, care aveau înainte norme 
umflate, acum, cînd s-au stabilit 
norme fundamentate tehnic, se 
tem că nu le vor putea depăși 
ușor, l-a pus pe Brînzan în în
curcătură. Cum avea oare să-i 
lămurească ? A 
cerut sfatul mai 
multor comu
niști și a început 
o serie de con
vorbiri cu oa
menii.

— Și tu crezi 
că ne poți lă
muri numai cu 
vorbe? Demons- 
trează-ne prac
tic. la tu reperul 
corp pentru manivela de ulei. în
cearcă 1 N-o să rămîi sub norma 
nouă, chiar dacă salariul tarifar 
e acum mai mare ? — îi vorbeau 
strungarii Ghiță Popa, Constan
tin Burlan și alții.

— Voi dovedi și în practică 
ceea ce rostesc în vorbe — le-a 
răspuns el.

Și a trecut la lucru. Dorința 
i-a fost îndeplinită. A primit spre 
executare 120 de asemenea repe
re, cu un timp de lucru redus, 
bine motivat tehnic. Ultimele 
succese aparțineau fostului mais
tru Constantin Burlan, care în 3 
zile executa 60 de repere. Ion 
trebuia să facă și mai mult.

Analizînd procesul tehnologic 
stabilit, tînărul strungar ajunse 
la concluzia că poate elimina 2-3 
din cele 5 operații normate, fără 
ca aceasta să dăuneze calității 
produsului.

Rezultatul simplificării ?
In loc de 60 bucăți, obține în 

mai puțin de 3 zile (adică în 20

120 de repere. Calitateade ore) 120 de repere. Calitatea 
a fost excepțională. Cîștigul: 256 
lei.

— Ați văzut, tovarăși ? Nor
mele noi nu numai că pot fi rea
lizate, dar pot fi și depășite...

Nimeni nu s-a mai îndoit de a- 
cest adevăr. Utemistul, agitato- 

'rul, sau — niai simplu — strun
garul Ion Brîn
zan, avea drep
tate. Explicația 
lui i-a Convins 
pe toți.

Și iată un alt 
agitator. Nu I 
Nu un agitator, 
ci un • colectiv 
întreg: brigada 
de tineret,, con
dusă de bobina- 
toarea utemistă 

Alexandrina Buzdugeanu de la 
secția mașini rotative.

— Ascultă, Alexandrino 1 Tu ce 
salariu ai acum ? au întrebat-o 
pe responsabilă tovarășii de 
muncă.

— Eu ? Acum, salariul meu ta
rifar, ca și al celorlalte fete din 
brigadă, în loc de 3-400 lei, va fi 
de circa 800 lei.

— Și crezi că-ți vei îndeplini și 
depăși norma nouă ?

— Da 1 Și nu numai eu o 
spun. Acest răspuns îl veți obți
ne de la fiecare membră a bri
găzii mele.

...Alexandrina Buzdugeanu și 
prietenele sale și-au îndeplinit 
angajamentul. Lucrînd o serie de 
bobine ele au reușit să depășeas
că normele noi cu 25—30 la sută.

Agripina Orghianu, Ioana Dia- 
conu, Aneta Ghițescu și celelalte 
fete au produs mașini rotative 
pentru electrificarea satelor și 
ariilor la un preț de cost consi
derabil redus.

Din munca agita
torilor pentru apli
carea sistemului de 
salarizare îmbu

nătățit

— Citiți tn pag. 3-a reportajulAspect din gara Kiev din Moscova

ION TEOHARIDE
corespondentul „Scînteii tine

retului" pentru regiunea 
Craiova

Gabriela Pleșoianu 
s-a oxigenat! Vestea a 
ocolit cartierul. Mai 
ales că o precedase 
o știre de egală sen
zație ! Gabriela a ră
mas repetentă!! Impe- 
rechiate, comentate pa
ralel sau cronologic, ve
știle au pasionat toate 
vîrstele.

Imperturbabilă, Gaby, 
ieșea zilnic la promena
dă în cartierul Arme
nească, etalîndu-și toa
lete de sezon care-i 
confirmau emanciparea. 
Trecuse prin urmare din 
nou... în clasa a Vil-a.

Anii o cereau pe băn
cile clasei a VlII-a sau 
chiar a IX-a... Dar, cîți 
de dar nu există într-o 
viață de om! Prin ur
mare, unul din acești 
dar, justifica :... Gaby. 
după spusele tăticului, 
mămichii și a încă trei 
tanti, e „drăguță", a- 
parte ca gen și are tem
perament...*

Sînt un bob de 
grîu 1 M-am născut și 
am crescut împreună 
cu frații mei gemeni 
pa una din 
gospodăriei 
de stat 
Vale" din 
Titu.

Ce mîndru mă sim
țeam acum vreo 2 
săptămîni cînd mai 
aveam încă anumite 
gînduri!...

Mă vedeam într-o 
magazie curată și ră
coroasă, apoi luînd 
drumul spre moară și 
în sfîrșit, mă vedeam 
și eu capabil de a fo
losi direct omului.

Dar acum, cînd 
m-am „copt" la min
te, observ că totul a 
fost un vis. că m-am 
născut fără noroc. 
Am așteptat și aștept 
și acum, în arșița de 
nesuportat a soarelui, 
de simt cum îmi cra
pă cămașa-n spate, 
fără ca cineva din a- 
neastă gospodărie să 
te intereseze și să mă 
ducă la locul potrivit.

Am auzit prin ve
cini vorbindu-se că 
de la gospodărio au 
venit în sfîrșit oame
nii să stringă recolta 
de pe cîmp. Cu cită 
nerăbdare îi așteptam 
...Cîte speranțe nu 
îmi puneam în forțele 
lor... Dar nu am aș
teptat mult și i-am 
văzut. S-au apropiat

tarlalele 
agricole 

..Coste, ti 
raionul

de lanul unde locu
iesc, l-au măsurat cu 
privirea de la o mar
gine la alta și au ră
mas pasivi. Am 
tras cu urechea să 
aud ce s-a întâmplat. 
, Plecaseră Ia război 
fără arme", dar nu 
era vina lor, ci a con
ducerii gospodăriei 
care chiar în acel mo
ment trimisese să 
cumpere seceri.

Au așteptat ei vre-o 
2 ore pînă au venit 
■ecerile; au muncit 
apoi vreo 2 ore și au 
plecat fără să ajungă 
și pînă la mine. Of 
— ce ghinion 1

Cît invidiam pe cei
lalți frați ai mei care 
erau plimbați cu că
ruțe și mașini spre 
aria de treer. Dar Ze
firul în șoaptă mi-a 
spus că nici aceștia 
nu sînt prea fericiți. 
După ce in sfirșits-a 
reparat batoza și a 

început să uruic s-au 
trezit oamenii că n-au 
furci. Furci sînt, dar 
stau în magazia fără 
cozi. Le-au dus la 
tîmplărie și a doua zi 
au apărut și furcile, 
dar o altă nenorocire: 
s-a stricat batoza și 
alta nu mai e. Este o 
combină care tine loc 
do batoză dar funcțio
nează foarte defec
tuos. Mai sînt și ci* 
teva batoze însă... în 
curs de reparație.

Dar acestea nu sînt 
singurele lipsuri care 
reliefează neglijența 
cu care au privit și 
privesc cei din condu
cerea gospodăriei 
campania recoltării 
păioaselor. Sînt ma
șini agricole care atît 
de bine au fost pre
gătite pentru recoltat, 
îneît șplin tarile și șu
ruburile au fost înlo
cuite cu sfori și sir- 
me. Acestea lucrează 
cîte 2—-3 ure pe zi.

Din această cauză 
cei veniți la recoltat 
sînt trimiși de Ia 
treerat, la secerat, de 
la secerat la strîn9 
pae, ș a.m.d.

...Văd că m-am în
tins la vorbă și soa
rele ăsta mă frige de 
nu mai stă cămașa pe 
mine. Parca văd că 
la prima adiere de 
vînt voi fi scuturat și. trece, 
mi se va pierde urma 
pe aici. Dar* sînt eu 
de vină ? N-ar fi mai 
bine să-i scuture cei 
în drept pe vinovății 
din această gospodă
rie ?

Un bob de grîu 
pentru conformitate

N-.ȘTEFAN

DELE6AȚIA PARLAMENTARĂ
a Uniunii Birmane
a plecat spre patrie

lata-ne vreo 60 de studenți de 
la Facultatea de filologie din 
București incărcați în două cami
oane care fug de zor prin Bără
ganul prăfuit și ars de soare. La
nurile de grîu rîd la noi cu dinți 
de aur.

Seara ajungem laG.A.S. Ivănești. 
Am «osii chiar la timp, toate ma- 
șinile-unelte sînt puse la punct 
pentru a ieși pe cîmp. Dimineața, 
secerătorile încep să zbîrnîie prin 
lanuri, iar noi în urma lor adu
năm snopi. „Să nu lăsăm niciun 
spic* — ne spune Vali Grigorescu, 
veselă și exuberantă.

De dimineață și pînă seara Geta 
Naidin și Elinița Petrov lucrează 
pe secerători. Curajul lor antre
nează și pe mecanici și unul din 
ei, Costel Ștefan, devine fruntaș 
pe G.A.S., încă din primele zile. 
„Vai fetelor, cum înțeapă spicele 
astea !u — spuneau unele fete.

— Știți ce să faceți ? Moletiere 
din baticurile de rezervă. Dar cu 
soarele ce ne facem ? A ! Dar tu 
nu ai pălărie. Angelico? Uite, ți-o 
dau pe a mea.

Dar pe combină numai băie.'ii 
să lucreze ? — s-au întrebat fe
tele.

A doua zi puteai vedea strălu- 
cindu-le pălăriile ca niște floarea- 
soarelui. Așa că a trebuit să mer
gem și noi, băieții, la snopi.

Oricît de lungă ar fi ziua, totuși 
----- , iar serile petrecute pe 
balconul fostului conac al genera
lului Cristian au fost și ele inte
resante. Unii cu versuri, alții cu 
anecdote, melodii etc.

Zilele au trecut, lată-ne înapoi 
în București. Sîntem arși de soare, 
bronzați.

Poate Unii cred că de la ștrand. 
Acum plecăm unii la mare, alții 
la munte, alții acasă, iar la toam
nă ne vom întîlni iar în bibliote
cile noastre. Mergeți cu bine bă
ieți ! Să ne vedem cu bine la 
toamnă ! La revedere „șoareci de 
bibliotecă u(cum ne zic mulți în 
glumă).

— Nu-i adevărat — replică „în
țepată* Geta Naidin.

URSU COSTICA 
student anul II, Facul

tatea de filologie

Duminică dimineața a părăsit Capitala delegația parlamentară 
a Uniunii Birmane în frunte cu Thakin Thein Maung, deputat de 
Maubin de Sud, membru al Camerei Naționalităților, care ne-a vizi
tat țara la invitația Marii Adunări Naționale a R.P.R. După R.P. Ro- 
mînă, parlamentarii birmani vor vizita Republica Populară Chineză.

Pe aeroportul Băneasa erau prezenți: Tiță Fior ea, vicepreședinte 
al Marii Adunări Naționale, C. Paraschivescu-Bălăceanu și FUip 
Geltz, membri în Prezidiul Marii Adunări Naționale, A. Măinășan, 
adjunct al ministrului Afacerilor Externe, Mihail Cruceanu, președin
tele Comisiei de politică externă a Marii Adunări Naționale, A. Vlă- 
doiu, președintele Sfatului Popular al Capitalei, Barbu Solomon, 
Elena Iordăchescu-Lascu, Ladislau Banyai, I. Dobre, Gr. Geamănu, 
preot Al. Ionescu, Elena Livezeanu, ing. D. Praporgescu și Gh. Vi- 
drașcu, deputați în Marea Adunare Națională, T. Cristureanu, vice
președinte al Camerei de Comerț a R.P.R., ziariști, precum și nu
meroși cetățeni din Capitală.

Au fost de față Ke Bo-nian, ambasadorul R.P. Chineze la Bucu
rești și alți membri ai Ambasadei.

Tiță Florea, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale a R.P.R., 
a rostit o scurtă cuvîntare, exprimîndu-și convingerea că vizita par
lamentarilor birmani în țara noastră va contribui la strîngerea legă
turilor de prietenie între R.P.R. și Uniunea Birmană care au sta
bilit relații diplomatice și economice încă de la începutul anului 
1956. în încheiere, vorbitorul a urat drum bun parlamentarilor 
birmani și i-a rugat să transmită popoarelor lor salutul frățesc al 
poporului romîn.

A răspuns Thakin Thein Maung, conducătorul delegației, care a 
mulțumit pentru călduroasa primire făcută în cursul vizitei în Ro- 
mînia.

La întreprinderea „Tehnonietal" 
din Capitală a fost realizat un 
aparat electronic care permite 
utilizarea oscilațiilor de înaltă 
frecvență pentru a determina 
concentrarea diferitelor soluții 
chimice folosite în procesele teh
nologice. In foto: Ing. Cornel Ra
dulescu făcînd verificarea noului 

aparat electronic.
Foto: AGERPRES

(Agerpres).

Gabriela
s-a oxigenat!

Grave considerente 
pentru . care părinții, 
după nu puține insis
tențe, au reușit să o 
facă figurantă la Teatrul 
Tineretului. Victorie I

„Ah!, e în mediu ar 
tistic, exclama fericită 
mămica. Are viitor. Ci
neva o va lansa. Pe 
urmă gloria, talentul, o 
ajung din urmă, vin de 
la sine..* (??)

Gaby, furată de o 
lume nouă, preocupată 
cu auto-domnișorareo 
grabnică, a înscris în 
catalog calificativele in
dolenței, neștiinței, nu
lității...

...Și Gaby P. a rămas 
repetentă ! înf ringere !

Eroina a întors gra
țios și ostentant spatele 
listei care-i anunța re- 
petenția!

Mămica a umezit ba
tista cu o lacrimă, ușu- 
rîndu-și sufletul de un 
oftat I

Tăticu, cu o furie care 
pune pe gînduri, a a- 
postrofat... profesorii și 
directoarea școlii (!!) Cu 
o grabă demnă de o 
cauză mai bună i-a ca
lificat incapabili, imbe
cili etc.

Părintele, de profesie 
inginer onorabil, soco-

tea o imposibilitate, o 
nedreptate... repetenția 
unei fete de familie 
bună, de intelectual, 
care-și petrece o însem
nată cantitate de timp 
in „mediu artistic*

...Cartierul comentea
ză oxigenarea Gabrielei. 
Cițiva puști — gata de 
șotii — au hotarît sa 
facă rost de ceva film 
ca s-o fotografieze. A- 
poi, pe fiecare stîlp al 
străzii lor, o vor expune 
— pentru popularitate — 
sfișiind anonimatul re- 
petențiilor.

Uimește seninătatea 
cu care părinții i-au dat. 
libertatea și banii pen
tru a se oxigena. Stima
ți părinți ai Gabrielei 
ne uimiți! Oare cum 
se acordă mica expe
riență școlară din acest 
an cu întregul complex 
de măsuri educative 
„asigurate* Gabrielei ? !

V. LAZAROV

Cocktail cu prilejul 
sărbătorii naționale 

a R P. Polone

Cu prilejul sărbătorii naționale 
Republicii Populare Polone —a 1 . ..... . ,r____ _____ _

Ziua eliberării — Stanislaw Ro- 
gulski, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al R. P. Polone, a oferit 
luni după amiază un cocktail Ia 
restaurantul Pescăruș.

La cocktail au luat parte tova
rășii : Gheorghe Apostcl, Emil 
Bodnăraș, Nicolae Ceaușescu, A- 
lexandru Drăghici. Alexandru Mo- 
ghioroș, Dumitru Coliu, Vladimir 
Gheorghiu, Avram Bunaciu, Au
rel Măinășan, Alexa Augustin, len 
Cozma, Ion Gheorghe, Ion Pas, 
Ghizela Vass, V. Cristache, Șt. 
Voicu. I. Mineu, acad. M. Rafea, 
general-colonel hcob Teclu, V. 
Steriopol, Gogu Radulescu, M. 
Macavei, O. Livezeanu, Al. Buican, 
conducători ai instituțiilor cen
trale și ai organizațiilor obștești, 
oameni de știință, artă și cultură, 
reprezentanți ai presei romîne și 
străine.

Au luat parte șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diplo
matic.



*

Sa discutam despre

TINEREȚE- EDUCAȚIE- RĂSPUNDERI

Nimicuri importante
Oricui te adresai la fabrica 

„Simo Geza" din Tg. Mureș, îți 
vorbea în termeni elogioși despre 
Otvos Lajos.

\ Secretarul comitetului U.T.M. 
Szekeiy Andrăs spunea :

— Vrei să cunoști cea mai ac
tivă organizație de secție ? Mergi 
la tapițerie. Acolo îl vei găsi pe 
Otvos Lajos. Vrednic secretar. 
Piin de inițiativă, sîrguincios, ac
tiv.

Ce să mai spun de maistrul 
Tordai Jeno? Dacă puneai la în
doială vrednicia lui Otvos, ți-o 
spunea fără înconjur:

— Cum ? N-ai încredere în 
La jcsi ? Este cel mai vrednic ute- 
mist. Puțini îs ca el.

Prieteni, cunoscuți, toți vedeau 
•în Otvos pe tînărul „Ideal".

Cînd cineva greșea, cum s-a 
întîmplat cu Valics Kăroly, tova
rășul Hegediis îl mustra:

— îl vezi pe Lajcsi ? E cinstit, 
bun prieten, harnic în muncă. E 
tinăr ca și tine. De ce nu poți fi 
ca el ?

Nimănui însă, absolut nimă
nui, nu i-a trecut prin minte să 
fie mai atent la unele „mici" 
ieșiri pe care Lajcsi le avea la 
început din cînd în cînd, apoi 
din ce în ce mai des.

Uneori înjura.
— A glumit! ziceau prietenii. 

Băiatul e nervos cîteodată. Tre
buie să-1 înțelegem.

Și în ochii lor continua să ră- 
mînă același tînăr ideal.

Alteori își bîrfea prietenii. Pro
ducea intrigă, discuții, certuri; 
cei jigniți se supărau, dar priete
nii îi țineau parte lui Lajcsi, care 
se pricepea de minune să iasă din 
încurcătură, 
tul.

— Eu am 
bine aminte, 
ceva.

Incidentele mărunte se uită. 
Reputația lui Lajcsi a rămas in
tactă.

...Intr-o zi, în secție s-a iscat o 
ceartă. Tolas Ilona l-a 
zis" pe Lajcsi într-o 
oarecare, 
rioritatea

Faptul 
vederea,

— S-au jucat probabil. Și-a- 
poi... îi privește...

De la o vreme, Otvos, prinzînd 
curaj, a început să-și bată joc de 
tovarășii săi. Le spunea cuvinte 
jignitoare. A devenit grosolan. 
Ca secretar U.T.M. își demonstra 
autoritatea țipînd și amenințîn- 
du-și tovarășii.

O fată a lipsit odată de la cer
cul politic. A doua zi Otvos a in-

Făcea pe nevinova-

spus asta ? Adu-ți 
A fost vorba de alt-

„contra- 
problemă 

Acesta i-a arătat supe- 
trăgîndu-i o palmă, 

în sine a fost trecut cu

un ton ironic, plin recunoscut în „micile lui glume" 
adevăratul său caracter grosolan. 
Pe lîngă Lajcsi din fabrică fă
ceați cunoștință și cu Lajcsi de 
acasă, care-și înjura tatăl, își 
cheltuiește în chefuri banii cîști- 
gați în fabrică, trăiește ca un 
trîntor pe seama părinților. Voi, 
utemiștii de la tapițerie, îi erați 
prieteni. Era secretarul vostru. 
L-ați ales. Cum de nu l-ați cu
noscut ? Cum de nu i-ați venit în 
ajutor ? Și voi sînteți vinovați că 
la adăpostul încrederii voastre 
nelimitate a putut să ajungă a- 
tît de departe.

Lajcsi nu mai e secretar. Ați 
ales un alt tovarăș în locul lui.

Dar Lajcsi e prietenul, tova
rășul vostru și nu trebuie să-i în
toarceți spatele. Acum 
ca orîcînd are nevoie 
nia voastră. El trebuie 
drumul cel bun.

SOTO 
Tg. Mureș

terpelat-o pe 
de emfază:

— Vrei să 
Dacă vrei, mă rog...

Cîte odată, clipele sînt mai bo
gate în învățăminte decît anii 
întregi. Abia după cutremur îți dai 
seama cît de șubredă ți-a fost 
casa.

Cu intensitatea și viteza unui 
cutremur a apărut la ordinea zi
lei și „cazul Otvos.

...Lucrau în tura de după-amia- 
ză. Seara, după terminarea lu
crului Nagy lulia, Otvos și Ko- 
bori lănos au plecat împreună 
spre casă. Pe drum Lajcsi o tot 
necăjea pe lulia că un băiat din 
secție, Farcădi Jani, ar fi tare ne
căjit că s-a măritat, că băiatul 
suferă.

Intriga era pusă la cale. A 
doua zi, Lajcsi a și răspindit în 
secție „vestea" că Jani ar fi con
dus-o acasă pe lulia, că ar fi să
rutat-o...

lulia era căsătorită. Era în joc 
onoarea familiei sale. A încercat 
să explice tovarășilor săi că 
Lajcsi minte. Că totul e o glumă 
proastă, o născocire. L-a rugat 
și pe Lajcsi:

— Spune-le care-i adevărul!
Lajcsi era între două alterna

tive: ori va recunoaște că de fapt 
mințise și atunci se ducea pe apa 
sîmbetei „prestigiul" său ; ori va 
nega adevărul și atunci într-un 
fel sau altul va ieși învingător.

O înfruntă pe Iulhi:
— Pe cine credeți ?
Cei din jur se priveau unii pe 

alții căutînd parcă să afle adevă
rul. lulia n-a mai putut suporta:

— Mincinosule!
Lajcsi, roșu de mînie, a lovit-o 

cu putere pe lulia. Apoi a trîn- 
tit-o la pămînt, continuînd s-o 
lovească cu pumnii. „Viteazul" 
voia să-și recîștige stima pier
dută cu prețul unei victorii fizi
ce asupra unei femei.

Nu a reușit. L-au condamnat 
toți. Chiar și prietenii cei mai a- 
propiați. Și-au dat seama că a- 
devărul era de partea Iuliei. Și-au 
dat seama că lui Otvos i-au per
mis prea multe.

Au început să-și aducă aminte 
și de banii de cotizații cheltuiți 
de OtvSs și de jignirile aduse to
varășilor săi. Cît de puțin îl cu
noșteau înainte! Parcă fuseseră 
legați la ochi. Lajcsi a avut o 
purtare huliganică, a fost minci
nos, fățarnic, egoist.

Da, acesta e Lajcsi, prietenul, 
tovarășul vostru de muncă... Dacă 
nu vă mulțumeați cu aparențele, 
dacă nu l-ați fi răsfățat și nu 
i-ați fi „căutat în coarne" ați fi

zbori din U.T.M. ?

mai mult 
de priete- 
readus pe

Imagine pitorească din Timișoara
GEZA

FOST

Pofta-i 
bună, 

dar fără
șicane

ANUNȚURI
Institutul de artă teatrală și ci

nematografică „l. L. Caragiale*1 
organizează în zilele de 10, 11 și 
12 august consultații pentru can
didații la concursul de admitere 
în anul I. Sînt invitați a se pre
zenta la aceste consultații în spe
cial membrii cercurilor amatoare 
de teatru sindicale și a căminelor 
culturale sătești.

Consultațiile sînt urmate de 
cursuri de pregătire la materiile 
de specialitate, cursuri ce se vor 
desfășura între 10 și 31 August, 
sub îndrumarea pedagogilor Insti
tutului.

Pentru candidații din provincie 
se asigură cazare și masă contra 
cost.

Donație
Eu, Mihai Ionescu, 

donez întreprinderii 
regionale de electri
citate București un 
cocoș de rasă, fiind 
încredințat că viito
rul lui stăpîn va 
transforma carcasa 
ceasului electric de 
la podul Grand în
tr-o elegantă cușcă 
de păsări.

PLIVIT...

Ținind 
în decurs 
bine de un an coco
șul donat a cîntat 
cu o punctualitate 
exemplară, sînt con
vins că el nu va în
șela pe trecători

Orîcîte volume de botanică ați 
răsfoi, vă asigur că nicăieri nu veți 
întîlni numele noii plante descope
rită de.. I.T.B. Cum arată? Nu vă 
spun. Vă invit însă să faceți o plim
bare pe șoseaua ce leagă cartierul 
Progresul de comuna Jilava. Pe 
cîmpia aceasta în toamna anului 
trecut l.T.B.-ul a semănat de-a val
ma, alături de gnu... linii de tram
vai. Griul a încolțit, a crescut, s-a 
copt. Fierul dimpotrivă s-a adîncit 
în pămînt, s-a acoperit de rugină.

— N-a crescut fiindcă nu a fost plivit la timp. A 
glumit de necaz un muncitor în timp ce parcurgea 
cei cîțiva kilometri ce despart Combinatul de cauciuc 
Jilava, de capătul liniei tramvaiului 17.

— Intr-un fel ai dreptate, i-a răspuns un tovarăș 
de-at său. Numai că șinele trebuiau plantate pe șosea 
și cit privește plivitul indiferenței totale față de ne
voile oamenilor muncii a celor care tărăgănează pre
lungirea liniilor de tramvai mt-I tirziu

Tradiționala urare 
«ste afișată și la 
cantina Fabricii „In
dustria lînii" din 
Timișoara. Și poate 
ar fi citită cu plă- 
eere d« 
dacă...

— nu 
zilnic la

muncitori

ar aștepta 
mese a-

proape 30 
pînă li 
mîncarea.

de 
se

minute
aduce

pe

nici acum.

— ar exista 
mese și nu în ma
gazie pahare și căni.

— vesela ar 
spălată bine.

fi

EPIGRAME

Conservatorul de Muzică „Ci- 
prian Porumbescu" din București 
str. Lipscani nr. 20, organizează 
în zilele de sîmbătă 10, luni 12 
și marți 13 august 1957, consul
tații pentru candidații care do
resc să ia parte la examenele de 
admitere.

Sînt invitați la aceste consul
tații în special membrii echipelor 
artistice de amatori sindicale și 
U.T.M.

Consultațiile vor fi urmate de 
cursuri de pregătire în vederea 
examenului de admitere, care se 
va ține începînd de la 1 septem 
brie 1957.

înscrierile pentru examenele de 
admitere încep la 1 august 1957.

Unii taxatori de la I.T.B. 
nu dau restul

Dai din umeri că n-ai rest
Detest ale tale gesturi.
Toți din muncă-și fac un rost 
Numai tu ți-l faci din... resturi.
Controlorul Mărgineanu din 

sectorul mecanic I, Uzina mecanică 
Cugir, are o atitudine brutală față 
de tovarășii săi.

In zadar încerci voinice
Scut din vorbă să-mpletești,

Nimeni nu te contrazice
Fruntaș în... bruscare ești.

După scrisorile trimise de:

M. RAVINA — funcționar, 
IOSIF AUREL — mecanic 
ajustor, MIHAI DIACO- 
NESCU — elev și N. BO
LOVAN —

Cronica filmului„Till Buhoglindă

Cocktail cu prilejul 
sărbătorii naționale a Belgiei

însărcinatul cu afaceri al Bel
giei la București, dl. Jean Leroy, 
a oferit duminică după-amiază 
un cocktail cu ocazia sărbătorii 
.naționale a Belgiei, Ziua inde
pendenței.

Au luat parte: Alexandru Mo- 
ghioroș, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Marcel Po
pescu, ministrul Comerțului, 
acad. Mihail Ralea, președintele 
I.R.R.C.S., Alexandru Lăzăreanu, 
adjunct al ministrului Afacerilor 
Externe, ing. Anton Vlădoiu, pre
ședintele Sfatului Popular al Ca
pitalei, Valentin Steriopol, ad-

junct al ministrului Comerțului, 
C. Paraschivescu-Balăceanu, mem
bru în Prezidiul Marii Adunări 
Naționale, Caius Franțescu, șeful 
Protocolului Ministerului Afa
cerilor Externe, Traian Micu di
rector în Ministerul Afaceri
lor Externe, funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor 
Externe și alții.

Au participat șefii unor amba
sade și misiuni diplomatice acre
ditați la București și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

Cocktailul s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

Delegația tineretului nostru 
la cel de al VI-lea Festival 

a plecat spre Moscova

g Cine s-a gîndit la posibili- 
gf tatea ecranizării lui „Till Buh-
g oglindă" a căpătat fără în-
H doială amețeli. Cum să cu-
g prinzi într-un film toate sau
g măcar cele mai multe din a-
ș venturile atît de numeroase
= ale celebrului erou ? Desigur
= au existat și au circulat și pe
= la noi pe vremuri un fel de
g rezumate ale peripețiilor lui
ș Till dar acestea trunchiau nu
= numai cantitativ epopeea iste-
5 țului tînăr ci deformau și
= chipul lui, peisajul social în
s mijlocul căruia evoluează el.
se In asemenea surogate Till a-
g părea ca un fel de măscărici
șf nu tocmai prost, bun doar de
g ațîțat hazul copiilor, întreaga
= semnificație profund progre
ss sista, de eliberare socială și
g națională a aventurilor lui Till
g fiind eliminată. Iată că acum
g avem prilejul de a vedea un
s film în care Till Buhoglindă,
g celebrul Ulenspiegel a fost
= repus în drepturi și apare, in
ii spirat după capodopera litera
li turii universale a lui Charles
g de Coster, ca un adevărat și
g demn fiu al poporului din ți-
s nuturile Flandrei; ca un erou
g renumit nu numai pentru
= hazul și vioiciunea lui ci în
s primul rînd pentru atașamentul
g său față de cauza eliberării
ș Țărilor de Jos de sub întune-
g cata dublă asuprire a inchizi-
ș ției catolice în alianță cu feu-
== dalismul cotropitor spaniol. Nu
g încape îndoială că colectivul
îs de scenariu și regie format din
g Gerard Philipe, Rene Barjavel
g și Joris Ivens au depășit impe-

dimentele despre care vorbeam

la început și au știut să aleagă 
și să combine din noianul de 
fapte ale legendei asemenea în- 
tîmplări îneît să scoată la i- 
veală nu un Till profesionist 
al glumei pentru glumă, ci un 
Till luptător.

Dar acest colectiv de creație 
mixt n-a dat rezultate fericite 
pe toate planurile. în creiona
rea eroului principal de către 
Gerard Philipe supără puțin 
un accent meridional, puțin 
deplasat față de concepția 
obișnuită asupra eroului și po
porului care i-a dat naștere. 
Aceasta ca să nu mai insistăm 
asupra faptului că vioiciunea 
protagonistului poartă tiranica 
amprentă a lui Fanfan la 
Tulipe care — trebuie să o 
spunem — era mai spiritual și 
mai simpatic.

Lăsînd de o parte aceste con
siderente putem arăta că avem 
de-a face cu un film bun to
tuși, un film care se vizionează 
cu plăcere, nu lipsit de anumite 
merite. Deși în general culoa
rea nu excelează, sînt mo
mente cînd ea este foarte bine 
„preparată" și vrem să ne 
oprim mai ales asupra scene
lor de la chermeza populară 
în care totul, decorurile, acce
soriile, compoziția cadrului, și 
în mod special culoarea fun
dalului, a pămîntului este de 
o consistență pestriță amintind 
astfel de atmosfera unor ta
blouri ale pictorilor flamanzi. 
(Mă gîndesc în primul rînd la 
„Lupta între Postul Paștelui și 
Carnaval** și „Ospățul de nun
tă** ale lui Breughel bătrînui). 
In aceste secvențe se poate

O scenă din film
remarca de asemenea apariția 
actorului Jean Carnet ce mi se 
pare că a reușit un Lamme 
apropiat de spiritul locuitorilor 
Țărilor de Jos.

Un alt merit al filmului, pe 
care vrem să-1 subliniem, ne 
obligă să revenim la o idee 
enunțată mai sus și anume a- 
supra faptului că Till n-a fost 
înfățișat aici ca un bufon ci 
ca un luptător, un patriot în
flăcărat. Intr-adevăr Till este 
un luptător dar nu unul obiș
nuit, armele lui în bătălie nu 
sînt acelea ale oricărui soldat. 
Foarte rar folosește Till sabia 
sau pușca și chiar atunci cînd 
apelează la ele le mînuiește 
ca un civil (despoaie de pildă, 
într-un ritm diabolic, cu focuri 
de archebuză un soldat spa
niol de coif, platoșă,
etc.). Dar arsenalul lui Buh- 
oglindă este pe cît de variat 
pe atît de nostim. El și tova
rășii lui folosesc în luptă perne, 
fulgi, paie, ciomege, frînghii 
etc. Pe de o parte se sugerează 
astfel ideea ca Till și poporul 
său urăsc într-atît pe dușman

arme

îneît nu-1 consideră un ad
versar cara să merite a i se 
răspunde cavalerește cu ace
leași arme cu care atacă. Ei 
își manifestă disprețul față de 
cotropitor prin aceea că îl 
combat cu cele mai casnice 
mijloace, cu cele mai injurioase 
aș spune. Cînd lovesc un spa
niol, par a spune: „Într-atît 
vă socotim nedemni îneît vă 
putem bate măr nu numai cu 
arme de temut ci cu orice ne 
cade în mînă“. Pe de altă 
parte se scoate în evidență 
caracterul de masă al rezis
tenței împotriva ocupanților, 
faptul că la alungarea lor con
tribuie toți cetățenii: gospo
dari liniștiți, femei bătrîne, 
copii. Invadatorii sînt urmăriți 
peste tot și înfrînți cu arme 
civile ; furia poporului este pu
ternică, poporul răsculat de 
neînvins. Această furie care u- 
nește oameni cît se poate de 
pașnici, distruge trupele de eli
tă ale inamicului formate din 
militari de carieră cu multe 
victorii Ia activ, deoarece po
porul este însuflețit de avînt 
patriotic, de năzuința sfîntă de

Premierea formațiilor 
de artiști amatori 

din cooperația 
meșteșugărească

La Teatrul de Operă și Balet 
al R.P.R., a avut loc luni seara 
festivitatea înmînării premiilor 
celor mai bune echipe participan
te la faza finală a primului con
curs pe țară al formațiilor artis
tice de amatori din cooperația 
meșteșugărească care s-a desfă
șurat în București între 15-20 iu
lie.

Un număr de 27 de formații dc 
dansuri, cor, teatru, orchestrele și 
brigăzi artistice de agitație au 
fost distinse cu premii, iar nume
roase alte formațiuni artistice au 
primit mențiuni. Au fost acordat 
de asemenea premii pentru bună 
interpretare.

După înmînarea premiilor for
mațiile artistice au prezentat un 
frumos program.

illIllllllilIllllilIiniHlilIIIIIIIIIIIIIHIIIilIM

a-și apăra credința, pămîntul J
natal, căminele și munca rod- g
nică.

Relativ la acest aspect tre- H
buie arătat că evadările spre g
domeniul grotescului, ale irea- s
lului sînt bine găsite deoarece g
se leagă de chipul de erou g
năzdrăvan al lui Till iar apoi g
servesc tocmai tendințelor de- g
spre care vorbeam mai sus. ee
Sub povara rîsului cu care ș
spectatorii întîmpină isprăvile g
lui Till, dușmanul este ridicu- ș
lizat, desființat. Intr-adevăr, o- ș
mul ducelui de Alba încearcă g
să-1 omoare pe Wilhelm de O- g
rania cu o armă clasică — un ș
pistol — iar Till îi smulge din g
mînă nobilul instrument de uci- H
dere cu ajutorul unui prăpădit =
de bici împrumutat ad hoc de la g
un văcar. Spaniolii au sănii =
căptușite cu blănuri și cai g
focoși dar flamanzii îi ajung =
din urmă patinînd pe gheață. ș
Istețul Lamme călătorește con- s
fortabil pe un cufăr căruia i-a g
pus drept pînză de vînt o e|
manta nu întîmplător roșie. g
Spaniolii vor să pună mîna pe ș
Till și să-1 ucidă iar acesta s
sboară de sub nasul lor fiind g
catapultat de un ingenios și a
simplu mecanism închipuit g
de el.

Hotărît lucru, în ciuda lipsu- = 
rilor despre care vorbeam, a g 
unui retorism nu atît supărător = 
cît de prisos — toate ideile ș 
servite prompt și solemn de ș
diferite personaje sînt mai g
bine ilustrate de faptele mai ș
puțin solemne ale celor mai g
atrăgătoare scene — „Till Buh- =
oglindă** e un film care place g
și are de ce.

B. DUMITRESCU i

INFORMAȚII
Miercuri 24 iulie la orele 18,30 

va avea loc în aula Academiei 
R.P.R., sub auspiciile Comitetului 
național pentru organizarea come
morării lui N. Grigorescu, o șe
dință consacrată evocării vieții și 
operei marelui nostru pictor.

ir
Dl. Ludwig Metzger, deputat din 

Republioa Federală Germană, care 
se află în țara noastră, împreună 
cu soția, au făcut luni 22 iulie a.c. 
ora 10 dim. o vizită la Comisia de 
Politică Externă a Marii Adunări 
Naționale, unde au fost primiți de 
președintele Comisiei, tov. M. Cru- 
ceanu și de deputății Filip Geltz, 
Barbu Solomon și Elena Livezeanu 
cu care au avut un cordial schimb 
de vederi.

Oaspetele și d-na Metzger au 
vizitat apoi incinta și biblioteca 
Marii Adunări Naționale.

★
în scopul mai bunei deserviri 

a cetățenilor care călătoresc spre 
și de la stațiunile de pe litoralul 
Mării Negre, Departamentul Cai
lor Ferate a hotărît să introducă, 
începînd de joi 25 Iulie a.c. regi
mul de rezervare a locurilor și la 
trenurile accelerate nr. 813 (ple
care din stația București-Obor la 
ora 6 și sosire la Constanța la 
ora 9,58) și nr. 808 (plecare din 
Constanța la ora 20,12 și sosire 
în stația București-Nord la ora 
0,28).

★
Printr-un Decret al Prezidiului 

Marii Adunări Naționale a R.P.R., 
tovarășul Victor Dumitriu a 
fost numit trimis extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Popu
lare Romîne în Argentina.

(Agerpres)

Marele miting de la Ploești
PLOEȘTI. Prima oprire a tre

nului ce duce solii tineretului 
nostru spre Moscova. Cu mult 
înainte, mii de tineri din fabricile, 
uzinele și rafinăriile marelui nos
tru oraș petrolifer, pionieri și elevi 
ai școlilor proîesionale, viitorii pe
troliști de mîine, au venit în gară 
cu flori, drapele și lozinci pentru 
a întîmpină și a ura drum bun 
reprezentanților lor la cel de-al 
VÎ-lea Festival Mondial.

Zeci de tineri și tinere cu bra
țele încărcate de flori așteaptă 
emoționați sosirea trenului, la- 
tă-ie plimbîndu-se de-a lun
gul peronului pe soțiile lui Vir
gil Niculescu, Petre Vasile, Chîvu 
Gheorghe. Doar tovarășii lor de 
viață vor trece cu trenul special 
pe aici, în drum spre Moscova. 
Intr-un colț o bătrînică mărunțică 
la trup stoarce din ochii săi blînzi 
cîteva lacrimi. Tinerii se sezisea- 
ză și o asaltează cu întrebări:

— Ce e măicuță ? De ce plîngi? 
Bătrîna a privit în jur și apoi 
șoptit:

—- Amîndouă pleacă.«
— Cine ? Unde ?
— Am două fete și pleacă a- 

mîndouă la Moscova, la Festival!
Am aflat apoi o mulțime de a- 

mănunte: bătrîna, pe numele ei 
Vasilica Nae, fostă muncitoa
re (acum pensionară) pînă nu de 
mult la Fabrica textilă „Doro
banțul" din Ploești, are două 
fete ce au muncit și ele îna
inte în aceeași fabrică. Acum, 
Georgeta e studentă în anul 111 
la medicină, iar Constanța e stu
dentă în anul V la drept, amîn- 
doua la București. Cele două su
rori, Georgeta și Constanța Nae, 
amîndouă evidențiate la învățătu
ră, au fost propuse de colegii lor 
să-i reprezinte Ia cel de-al VI-lea 
Festival. Bătrîna n-a știut însă 
să răspundă de ce plînge: de 
bucurie că fiicele ei au primii a- 
ceastă înaltă prețuire din partea 
colegilor, sau de dorul lor. A- 
proape o lună de zile fără ele...

E ora 17,56. Trenul cu delegați 
se oprește în fața peronului, pri
mit de uralele entuziaste ale ce
lor peste 2.000 de tineri ploeșteni. 
La ferestrele înțesate de capete 
voioase apar sute de batiste de 
mătase roșii, galbene, albastre.

a

CU PRIVIRE LA LITERATURA 
ȘTIINȚIFICO-FANTASTICA

Scrisoarea unui cititor

Din tren coboară zeci de delegați 
și în primul rînd, bineînțeles, 
„băștinașii". Fanfarele aflate pe 
peron cîntă un marș mobilizator, 
pionierii oferă fiori și prind la gî- 
tul delegaților cravatele lor roșii, 
îmbrățișări, sărutări.

Tovarășul Florea Ristache, pri
mul secretar al Comitetului regio
nal U.T.M. Ploești, adresează de
legaților cuvinte de salut in 
numele harnicului tineret 
regiunii. Cu justificată mind 
el aduce la cunoștința solilor țăru 
noastre la cel de-al VI-lea Festi
val Mondial realizările obținute 
de tinerii ploeștenl în cinstea a- 
cestei sărbători a tinereții ; 18
sonde forate peste plan de tinerii 
de la schelele petrolifere printre 
care și cei de la Berea ce-și au re
prezentantul lor aici printre dele
gați. Este vorba de Alexandru 
Marcu, brigadier de foraj; aproa
pe 2.000.000 kg. fier vechi adunat 
de tineri și trimis oțelăriilor; eco
nomii de peste 5.000.000 lei; 
peste 4.000 de tineri au sprijinit 
strînsul recoltei și multe altele.

Pe peron, în mijlocul unui grup 
de tovarăși, cu brațele încărcate 
de flori stă și strungarul Virgil 
Niculescu, delegatul tinerilor de 
la uzinele „1 Mai". El și întregul 
tineret al uzinei au făcut economii 
echivalente cu prețul de cost al 
unei turle de foraj pentru 3.200 
m. adîncime, al unui granic pen
tru foraj la mare adîncime și 
pompă triplex, depășindu-și v 
mult angajamentele luate.

După cîteva cuvinte de mulții- 
mire din partea delegaților, rostite 
de tovarășul Miron Olteanu, pe 
peron se încing hore și sîrbe, iar 
un grup numoros de tineri au por
nit o „Periniță" — joc îndrăgit la 
noi, cunoscut tinerilor din multe 
țări.
, Timp de 37 de minute, atît cît 

tineretul ploeștean a stat împre
ună cu solii tineretului din în
treaga țară, s-au legat noi cu
noștințe, prietenii. întreaga întîi- 
nire din gara Ploești s-a transfor
mat într-o adevărată manifestare 
a dorinței de pace ?i prietenie cu 
tineretul din întreaga lume. Lo
zincile scandate, melodiile cîntate, 
jocurile, au demonstrat tinerețea 
fericită pe care o trăim, dragostea 
de pace și prietenie a tineretului 
nostru.

...Dar sirena locomotivei a dat 
semnalul de plecare. Se cît 
imnul F.M.T.D., se string mîb 
„Drum bun", „rămas bun tova
răși !“. Solii tineretului nostru au 
plecat mai departe spre Moscova. 
Duc cu ei o caldă amintire și de 
la primirea făcută la Ploești.

GH. ANGELESCU 
N. PUIU

Tovarășe redactor,
Ca și alți cititori, am urmărit 

cu multă atenție discuția pe care 
a deschis-o „Scînteia tineretului" 
pe tema literaturii științifico-fan- 
tastice și mi-a plăcut bogăția de 
idei din articole ca și combati
vitatea „adversarilor** pînă acum 
aproape cu toții autori. Cu bu
curie am constatat că și „Con
temporanul** a intervenit în dis
cuție. In sfîrșit s-a terminat cu 
ignorarea acestei literaturi, atît 
de iubite și de necesare. „Punc
tele de vedere** arată că această 
literatură prezintă multiple pro
bleme și că cei care o scriu sînt 
frămîntați de problematica uma
nă și științifică pe care trebuie 
să o cuprindă, de problemele 
realizării ei artistice, de limitele 
pînă la care trebuie să meargă 
fantezia, de rolul convenției etc. 
Singura intervenție care mi s-a 
părut dintr-un anumit punct de 
vedere mai puțin fericită a fost 
aceea a tovarășului V. Vîntu din 

„Contempora
nul**, care 
afara unor idei 
deosebit de va
loroase pe care 
le aduce, mi se 
pare că a adoptat o atitudine 
nejustificat de negativă, atît față 
de ultimele creații de la noi, cît 
și față de înseși „punctele de 
vedere** de pînă acum, care au 
exprimat, după mine, multe pă
reri judicioase.

Dacă spun „nejustificat de ne
gativă" nu înseamnă ca nu sînt 
conștient că lucrările apărute 
mai au slăbiciuni serioase. M-am 
întrebat uneori de ce în colecția 
„Povestiri științifico-fantastice*' 
au apărut lucrări foarte slabe, 
ca „URANIU**, „A 12-a VA-

Mii și mii de tineri își cum
pără ficeste cărți de string pen
tru a avea întreaga colecție) și 
prin ele sînt atrași spre citit, în- 
vățați să fie îndrăzneți, antre
nați spre cunoștințe științifice. 
Cu cît calitatea lor se va ridica, 
vor fi mai folositoare. După pă
rerea mea, Editura Tineretului 
ar trebui să folosească colecția 
ca o pepinieră, din care să a- 
leagă ce-i mai bun și să publice 
în volum.

Mi-a plăcut mult povestirea 
din trecutul preistoric al omenirii 
„In Valea marelui fluviu" de F. 
Aderca, apărută acum un an. E 
o carte cît se poate de izbutită 
din punct de vedere al atracti- 
vității și a atmosferei pe care o 
creează. De aceea s-a și epuizat 
destul de repede. Calități au și 
cărțile „Ultimul văl", „Drum 
printre aștri' și „Cearta furtu
nilor" publicate recent.

De aceea cred că trebuie să 
încurajăm

(CISEMATOfellAFE)

realizările de pînă 
acum, să le dez
voltăm, pornind 
de la cerințele 
cititorilor și de 
la posibilitățile 
noastre reale.

Cred că Editura Tineretului are 
un cuvînt greu de spus în a- 
ceastă privință.

Pe ce trebuie să cadă accentul 
în literatura științifico-fantastică? 
Aceasta pare să fie problema 
care i-a frămîntat mai mult pe 
scriitorii care și-au spus cuvîntul 
pînă acum în discuție. Căreia, 
însă, cred că nu i s-a dat încă 
cel mai potrivit răspuns. După 
părerea mea, ca și în literatura de 
aventuri, accentul trebuie să cadă 
pe acțiune. Bineînțeles că pur- 

va n. xa-<* t - tătorii ei trebuie să fie eroi vii,
RIANWsau ,’,O INTÎMPLARE «“‘«itici iar conținutul să ex- 
OBIȘNUITĂ". M-am întrebat Pnm? Perșpcctwele știmței, una- 
de ce în „MAREA EXPERIEN- ?a..,ei Aventura e deci un
ȚĂ“ nu se face nici cea mai mI’.loc, de baza al ?cesle> Il}era- 
palidă încercare de a se creiona tun’ dar ° aventura care sa nu 
vreun erou, totul fiind sufocat semene cu cea “In „Colecția 
de tehnicism. Dar tot în colec- celor 15 lei“ de altădată. In cele 
ție au apărut povestiri frumoase, mai reușite din cărțile originale 
interesante, care au fascinat pe apârute înă acumi aventura nicl 
cititori. Nu sînt de pilda de a- w v .
cord cu tovarășul Max Solomon nu seaman*> după parerea mea, 
care a criticat nimicitor „AS- cu a?a ceva. Tocmai de aceea 
TRIDA", una din cele mai bune cred că e bine să stimulăm rea- 

aIî?rrU,e„,xVi-ra?,^ P'T\Ut lizări,e de P™ ““">•

în

PATRIA, I. C. FRIMU (sală și 
grădină), GH. DOJA, MOȘILOR 
(sală . și grădină), 1 MAI (sa
lă și grădină) ; Noapte de 
carnaval ; REPUBLICA, ELENA 
PAVEL (sală și grădină), ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE, 
23 AUGUST (sală și grădină) : O 
dată în viață ; MAGHERU, BUCU
REȘTI, GRADINA PROGRESUL, 
FLACARA, N. BALCESCU (sală și 
grădină) : Till Buhoglindă ; V. A- 
LECSANDRI : Giuseppe Verdi; LU
MINA : Trenul merge spre răsăr 
CENTRAL, CULTURAL : Dragoste 
de mamă ; DOINA: O carieră 
ratată ; MAXIM GORKI: Tranda
firii lui Allah ; TINERETULUI : 
Vocație ; TIMPURI NOI: Frederich 
Schiller ; ALEX. POPOV, VASILE 
ROAITA : Intre două femei ; GRI- 
VIȚA: înălțimi; UNIREA (sală și 
grădină), ARTA (sală și grădină); 
Din nou împreună ; C. DAVID : 
Parada Iui Chariot (seria Il-a) 
ALEX. SAHIA (sală și grădină i 
Pasărea Furtunii; complectare £ 
Scurtă Istorie; T. VLADIMI < 
RESCU : Uraganul; DONCA SIMO 
(sală și grădină) : Floarea de pia
tră ; MUNCA: Jocul cu viața J 
MIORIȚA, ILIE PINTILIE (sală șî 
grădină) : Infernul îngerilor; LP 
BERTAȚII, OLGA BANCIC (sală 
șî grădină) ; Stan șî Bran studenți 
la Oxford ; POPULAR f încotro ? 
M. EMINESCU H Dacă toți tinerii 
din lume;

(TIMPUL

M-am

„GHIDUL DIN LUNĂ“„‘.,SA- 
HARIANA", „METEORITUL 
DE AUR**.

Prof. IOAN CHERA 
Sibiu

Institutul Meteorologic Central 
anunță pentru zilele de 24, 25 și 
26 iulie următorul timp probabil :

IN BUCUREȘTI : Vreme relativ 
călduroasă, cu cer mai mult senin. 
Vînt potrivit. Temperatura la înce
put staționară, apoi în creștere u- 
șoară.

TN TARA : Vremea rămîne insta
bilă în nordul țării, cu ploi sub 
formă de averse însoțite de descăr
cări electrice. Tn sudul țării timp 
relativ călduros, cu cer mai mult 
senin, cu averse izolate, mai ales 
în regiunile de munte. Vînt potri
vit Temperatura la început stațio
nară. apoi în creștere ușoară. Mi
nimele vor fi cuprinse noaptea in
tre piu** 10 și plus 23 grade, tar 
maximele ziua între plus 22 și 
plus 33 grade.



o partid
și guvernamentală a U.R.S.S. 

va vizita R. D. Germană

O aniversare importantă 
in istoria poporului egiptean

Sărbătoarea Poloniei Populare
MOSCOVA 22 (Agerpres). — 

TASS transmite: La invitația 
Comitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania șl a 
guvernului Republicii Democrate 

i Germane o delegație de partid și

I

guvernamentală a U.R.S.S., în 
frunte cu Nikita Hrușciov șl Ni“ 
kola! Bulganin, va vizita R. D. 
Germană în cursul lunii august a 
anului curent.

Ședința festivă de la Varșovia
22 (Agerpres). — 
avut loc la Varșo- 
festivă consacrată

VARȘOVIA 
La 21 iulie a 
via o ședință , 
sărbătorii naționale a poporului 
polonez — Ziua renașterii Polo
niei. In sala Congreselor a Pala
tului Culturii și Științei s-au a- 
dunat muncitori ain fabricile și 
uzinele din capitala Republicii 
Populare Polone, constructori, oa
meni de știință, de cultură și de 
artă, reprezentanți ai organizații
lor obștești.

Ședința a fost deschisă de 
Wtadislaiv Gomulka care a salutat 
cordial pe cei prezenți și îndeo- 
lebi pe președintele R. D. Viet
nam, Ho Și Min.

Ziua de 22 iulie, a spus Wla- 
dislaw Gomulka, a intrat pe veci 
in istoria poporului nostru. Acum 
13 ani, pe pămîntul eliberat de 
către armata sovietică și armata 
poloneză a fost constituit Comi
tetul polonez de eliberare națio
nală și a fost dai publicității

nifestul istoric din iulie. In viata 
țării noastre au avut loc schim
bări calitative. Puterea a trecut 
în mîinile poporului condus de 
clasa muncitoare. S-a deschis o 
pagină nouă, sotialistă, in istoria 
statului polonez.

W. Go-mulka a subliniat că în 
ultimii 13 ani poporul polonez a 
dobîndit succese uriașe în con
struirea vieții noi. Cu toate lipsu
rile și greșelile din perioada tre
cută, a spus Gomulka, puterea 
populară, clasa muncitoare și în
tregul popor au dreptul să se 
mîndrească cu realizările lor. 
Partidul nostru — Partidul Mun
citoresc Unit Polonez — sub a 
cărui conducere poporul a mers 
înainte este îndreptățit și el să 
afirme cu tot simțul răspunderii 
că și-a îndeplinit datoria față de 
clasa muncitoare, față de poporul 
polonez, față de principiile inter
naționalismului proletar.

W. Gomulka a

cercurile imperialiste au nutrit și 
continuă să nutrească speranțe în 
reinstaurarea rînduielilor burgheze 
în Polonia. Clasa muncitoare po
loneză, a declarat Gomulka, nu va 
restitui niciodată capitaliștilor uzi
nele și fabricile. Țăranii polonezi 
nu vpr înapoia niciodată moșieri
lor pămîntul. Nu există și nu 
poate exista o revenire la trecut. 
Polonia merge consecvent spre so
cialism. Pe drumul socialismului 
merg astăzi milioane de fii și 
fiioe ale Poloniei Populare.

Raportul cu privire la cea de-a 
13-a aniversare a Renașterii na
ționale a fost prezentat de Jozef 
Cyrankiewicz, președintele Consi
liului de Miniștri al R.P. Polone.

Cuvîntarea președintelui R.D. 
Vietnam, Ho Și Min care a trans
mis din partea poporului viet
namez un salut cordial oamenilor

subliniat că

Parada militară de la
naționale a 
spus el, gîn-

VARȘOVIA 22 (Corespondentul 
Agerpres transmite) : Poporul po
lonez a sărbătorit la 22 iulie Îm
plinirea a 13 ani de la eliberarea 
țâra sale de sub jugul fascist. .---------------------

Această zi — Ziua renașterii Po- asupra fascismului, către soldații 
loniei a fost sărbătorita în în- și ofițerii armatei poloneze, către 
treaga (ară prin mari serbări și poporul polonez care a luptat 
manifestații populare. pentru eliberarea sa națională.

In piețele Varșoviei s-au des- De 13 ani pășim pe un drum 
fășurat pînă noaptea tîrziu festă- greu, dar unicul drum just și îl 
vități populare la care au parti- vom urma cu tot mai multă tu- 
cipat sute de mii de locuitori, credere ptnă la J *■—’« - 
Serbări populare au avut loc de murei cauze a 
asemenea In toate localitățile Po- - construirea 
loniei. țara noastră.

Anul acesta parada militară și M. Spyhalski 
cea mai mare festivitate au avut .talul popular r_________ ___
loc la Poznan. Străzile și piețele re.j ,ța țn putință pentru a con- 
vachiului ora, erau frumos pa- solida pacea 
voazate. Pancartele ilustrau suc- Totuși, a arătat M. Spyhalski, 
cesele in muncă ale poporului atît timp cît există o primejdie

versări a sărbătorii 
Renașterii Poloniei, a _ 
durile noastre se îndreaptă către 
toți cei ce au luptat pentru inde
pendența Poloniei, pentru victoria

victoria finală a 
poporului nostru 
socialismului în

căa subliniat 
polonez face tot

polonez în lupta pentru construi- pentru inviolabilitatea frontierelor 
rea socialismului. noastre și pentru independența

La ora 10,30 în tribuna cen- neastră din partea forțelor mili- 
trală au urcat Wladislaw Gomul- țarismului și revizionismului ger- 
ka, prim secretar al C.C. al man, atît timp cît continuă mili- 
P.M.U.P.. A. Zawadsky, președin- tarizarea Germaniei occidentale, 
tele Consiliului de stat, J. Cyran- atît timp cît există pericolul 
kiewicz, președintele Consiliului creării to Geraiania occidentală , 
™ c. preșe-

ibri ai
de Miniștri, Ho Și Min, A , . .
dintele R.D. Vietnam, membri ai ««enalului atomic al Pactului at- 
Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., lantic, nu trebuie să ne slăbim 
conducători ai altor partide poli- vigilenta și hotărirea de • ne a-

2 ■»«••■ 
armatei poloneze. La celelalte tri- Atît tunP cît există această pn- 
bune se aflau fruntași în muncă, mejdie, atît timp oît lumea este 
oameni de seamă din țară. La pa- împărțită în blocuri opuse, pentru 
radă an asistat șefii — 
și legațiilor, precum 
militari ai diferitelor 
ditați în Polonia.

In apropierea pieței s-au aliniat într-o mare forță armata noastră 
trupele pregătite de paradă. Ge- și armatele Uniunii Sovietice și 
neralul colonel M. Spyhalski, mi- ale statelor europene de democra- 
nistrul Apărării naționale, care a ție populară, tratat care se bucură 
primit parada, a trecut în revistă de sprijinul Republicii Populare 
unitățile militare, a salutat pe Chineze.
soldați și ofițeri, felicitîndu-i cU In încheiere, ministrul Apărării 
prilejul sărbătorii naționale a Re- Naționale a felicitat pe soldații și 
nașterii. El s-a urcat apoi la tri- ofițerii armatei poloneze, pe oa- 
bună și a rostit o cuvîntare. menii muncii din Poznan și în-

Cu prilejul celei de-a 13-a ani- tregul popor polonez cu prilejul

ambasadelor 
și atașații 
state acre-

asigurarea independenței și inte- 
grității Poloniei este necesar Tra
tatul de la Varșovia care unește

Ho Și Min vizitează R. P. Polonă
VARȘOVIA 21 (Agerpres). — 

Agenția P.A.P. anunță că preșe
dintele R.D. Vietnam. Ho Și Min 
a sosit duminicg la Varșovia. La 
aeroport președintele R.D. Viet
nam a fost primit de președintele 
Consiliului de Stat al R.P. Polone, 
Zavadski, de J. Cirankiewicz, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
de Wladislar Gomulka, prim se
cretar al C.C. al P.M.U.P., precum 
și de numeroși alți membri ai gu* 
vernului și ai Comitetului 
al P.M.U.P.

Președintele Ho Și Min 
ședințele Consiliului de

Central

și P^. 
stat al

R.P. Polone, Zavadski au ținut 
scurte ouyîntări.

(Agerpres). — 
P.A.P. transmite : /n după-antiaza 
zile’i de 21 iulie fio Șr Min, pre
ședintele R. D. Vietnam și per
soanele care îl însoțesc, a vizitat 
pe conducătorii guvernului polo
nez și, ai P.M.U.P.

Vizita s-a desfășurat într-o at
mosferă de cordialitate și priete
nie. '

Apoi, A. Zawadski, președintele 
Consiliului de Stat al R. Pi Polo
ne, a făcut o vizită de răspuns 
președintelui Ho Și Min la reșe
dința sa de la palatul Belvedere.

Ordinea de zi provizorie a sesiunii Adunării 
Generale O.N.U.

NEW YORK 22 (Agerpres). 
După cum transmite agenția 

____ _ _  ___  _............ France Presse potrivit regulamen- 
muncii din Varșovia și întregului I tului O.N.U., care prevede ca or- 
popor polonez a fost primită cu I dinea de zi provizorie a sesiunii 
aplauze furtunoase.............................. Adunării Generale a O.N.U. să

fie comunicată cu două luni îna
inte de începerea sesiunii, secre
tarul general al O.N.U. a dat pu
blicității la 22 iulie ordinea de zi 
provizorie a celei de-a 12-a sesi
uni a Adunării Generale a Orga
nizației Națiunilor Unite, care va 
începe la New York la 16 sep-

Vedere pe Nil

popor polonez a fost primită cu j 
avlauze furtunoase.

Poznan
sărbătorii naționale și a rostit 
urări în cinstea păcii în întreaga 
lume, a prieteniei și frăției țărilor 
socialiste.

Au răsunat salvele de salut ale 
artileriei, orchestra a intonat imnul 
de stat al R.P. Polone, a început 
parada militară.

Parada militară de la Poznan a 
demonstrat forța și puterea arma
tei populare poloneze, capacitatea 
ei de a apăra frontierele Repu
blicii Populare Polone, devotamen
tul ei față de principiile Tratatu
lui de la Varșovia — bastionul de 
nădejde al țărilor lagărului so
cialist.

Parăzi militare au avut loc și 
în alte orașe din R.P. Polonă. Fe
stivitățile cu prilejul celei de-a 
13-a aniversări a Renașterii națio
nale a Poloniei s-au desfășurat în 
întreaga țară sub semnul întăririi 
unității și coeziunii întregului 
popor polonez în lupta pentru 
construirea socialismului, au de
monstrat coeziunea poporului 
muncitor în jurul Partidului Mun
citoresc Unit Polonez, forța con
ducătoare și călăuzitoare a po
porului polonez.

tembrie. Printre cele 59 de pro
bleme înscrise pe ordinea de zi 
a sesiunii figurează alegerea se
cretarului general al Organiza
ției — al cărui mandat expiră a- 
cum — problema dezarmării și 
reducerii armamentelor nucleare 
și convenționale, problema Cipru
lui, problema Algeriei, problema 
teritoriului Togo etc. Regulamen
tul Organizației prevede dreptul 
•-de a se mai introduce chestiuni 
pe ordinea de zi și de acum îna
inte.

Recepția de la 
ambasada R. P. Polone 

din Moscova
MOSCOVA 22 (Agerpres). — 

TASS transmite: Tadeusz Gede, 
ambasadorul Republicii Populare 
Polone în U.R.S.S. a oferit o re
cepție cu prilejul sărbătorii na
ționale — Ziua renașterii Polo
niei.

La recepție au luat parte: Ni
kolai Bulganin, Otto Kuusinen, 
Nikita Hrușciov, Mihail Pervuhin, 
miniștri ai U.R.S.S., reprezen
tanți ai organizațiilor obștești 
din Moscova, ziariști sovietici și 
străini. Printre oaspeți se aflau 
membri ai corpului diplomatic. .

In timpul recepției Tadeusz 
Gede și Nikolai Bulganin au rostit 
cuvîntări.

Sportivii romîni 
au sosit la Moscova

MOSCOVA 22. — Corespon
dentul Agerpres transmite: in di
mineața zilei de 21 iulie in piața 
gării Kiev din Moscova domnea 
o mare animație. Tineri și tinere 
din raionul Sverdlovsk, cu brațele 
încărcate de flori, purtînd drape
le alb-albastre ale clubului spor
tiv „Burevestnic" iși făceau loc 
printre mulțime spre peronul gă
rii, în întîmpinarea primului lot 
de sportivi romîni sosiți la Mos
cova pentru a participa Ia cea 
de-a 3-a ediție a Jocurilor Sporti
ve Internaționale ale Tineretului.

La ora 10 trenul și-a făcut in
trarea in gară. Locomotiva era 
împodobită cu stema R.P.R. și 
drapele rominești. La fereastra 
unui vagon se aflau portretele to
varășilor Gheorghe Gheorghiu' 
Dej, Petru Groza șl Chivu Stoica. 
Fanfara a intonat un marș.

In gară a avut loc un miting. 
M. Pesliak, vicepreședintele Co
mitetului Olimpic al U.R.S.S.,

— —
Doi elevi romîni 
premiaji la Tokio

I. Zamislov, secretar al comitetu
lui raional al Comsomoluiui din 
raionul Sverdlovsk, au salutat 
călduros în numele tineretului so
vietic sosirea sportivilor romîni 
și le-a urat cit mai multe succe
se in viitoarele competiții. Din 
partea tineretului roniîn a luat 
cuvintul Elena Jlanu, căpitanul 
echipei de handbal — campioană 
mondială — care în cuvinte emo
ționante a transmis moscoviților 
un frățesc și fierbinte salut. Tov. 
Manole Bodnăraș, președintele 
Comitetului de Cultura Fizică și 
Sport de pe lingă Consiliul de 
Miniștri ai R.P.R., conducătorul 
delegației, a rostit cuvinte de 
mulțumire pentru primirea deose
bit de caldă făcută sportivilor ro
mîni. r

Egiptul. Uriașe monumente, ci
clopice statui ațin calea la tot pa
sul căutînd parcă cu ostentație 
să-ți amintească de un trecut pe 
cît de îndepărtat pe atît de măreț 
și de vigoarea unei civilizații care, 
deși de mult apusă după orizontul 
istoriei, uimește contemporaneita
tea prin strălucirea ei. Nisipul 
deșertului și pulberea secolelor 
s-au așternut peste multe din ves
tigiile acestui trecut. Timpul a 
frînt parcă istoria în două, lăsînd 
undeva departe Egiptul piramide
lor și scoțînd în lumina prezentu
lui, un alt Egipt așezat ca o floa
re la butoniera Africii.

Aproape 2.500 de ani de nevol
nicie despart trecutul măreț al E- 
giptului faraonilor de prezent și 
explică tăria și avîntul cu care 
poporul egiptean a rupt lanțurile, 
pentru a păși din nou în istorie, 
liber și egal cu celelalte popoare.

începutul a fost făcut acum 
cinci ani...

Colonialismul vechi, britanic și 
cel nou, american se bateau pen
tru a acapara Egiptul. Fiecare 
căuta să atragă de partea sa pe 

•! regele Faruk, pentru a-și supune 
Egiptul și pentru a obține astfel 
„cheia(i dominației asupra Orien
tului arab. Poporul egiptean a 
fost omis din aceste socoteli ; dar 
tocmai el a fost acela care și-a 

i spus cuvintul. S-a întîmplat 
aceasta la 23 iulie 1952, cînd 
un grup de ofițeri aparținînd or
ganizației patriotice „Ofițerii li
beri" a preluat puterea și a for
mat noul guvern. Trei zile mai tîr

ziu, regele Faruk a abdicat, iar 
peste un an, la 18 iunie 1953, E* 
giptul s-a proclamat republică, ru- 
pînd definitiv cu trecutul de de
pendență și înjosire.

De atunci au trecut cinci ani. A- 
ceasta perioadă a schimbat multe 
lucruri și a dat de fapt naștere 
noului Egipt, Egiptului de astăzi 
care a frînt trufia Albionului și 
nu s-a lăsat încătușat de „doctrina 
Eisenhower", care și-a cunoscut 
bine dușmanii și și-a găsit priete
nii.

Printre prietenii Egiptului se a- 
flă și poporul nostru. în momente 
grele pentru poporul egiptean, a- 
tunci cînd agresorii imperialiști 
l-au atacat pentru a-i pune din nou 
cătușele, țara noastră și-a arătat 
fără rezerve simpatia față de cauza 
dreaptă a Egiptului, acordîndu-i 
sprijinul său politic prin declara
țiile guvernului romîn și prin in
tervențiile. delegației R.P.R. la 
O.N.U. Medicamentele rominești 
au alinat multe suferințe provoca
te de furia otțrbă a agresorilor, doi 
piloți romîni, plecați voluntar în 
acele zile grele, conduc și azi na
vele prin Canalul de Suez.

Legăturile prietenești dintre ță
rile noastre au devenit din ce în 
ce mai strînse și continua să se 
dezvolte mereu. La începutul a- 
cestui an, legația Egiptului la 
București și cea a R.P.R. la Cairo 
au fost ridicate la rangul de am

basade. Un acord economic de 
lungă durată între țările noastre 
reglementează schimburile comer
ciale reciproc avantajoase și un a- 
cord cultural romîno-egiptean, 
semnat în aprilie a acestui an va 
contribui la o mai bună cunoaște
re reciprocă a popoarelor noastre. 
La aceasta contribuie și vizita în 
țara noastră a unei delegații de 
scriitori egipteni care a avut loc în 
septembrie 1956 și vizita genera
lului Abdel Fattah el Bindary — 
guvernatorul orașului Cairo. înee- 
pînd din anul școlar viitor printre 
studenții facultăților noastre se 
vor afla și studenți egipteni.

în momentul de față poporul e- 
giptean luptă pentru lichidarea 
moștenirii nefaste lăsate de domi
nația colonială de-a lungul se
colelor. Este o luptă grea, ti
tanică, căreia numai voința na
țională uriașă ce animă populația 
Egiptului îi va putea face față. 
La aceasta contribuie și înțeleaptă 
politică de neutralitate activă pe 
care o duce guvernul egiptean, 
condus de Gamal Abdel Nasser, 
politică ce a sporit mult prestigiul 
Egiptului pe arena internațională.

...Au trecut numai cinci ani de 
la data istorică de 23 iulie 1952, 
dar ei au marcat trecerea de la 
vechiul la noul Egipt, care-și pri
vește cu încredere viitorul. Po
porul nostru urează din inimă po
porului egiptean ca acest viitor .să 
fie cît mai prosper și mai luminos.

Deschiderea lucrărilor Adunării Naționale 
a Egiptului

TOKIO 22 (Agerpres). — Liga 
U.N.E.S.C.O. pentru educația ar
tistică din Japonia a organizat Ia 
Tokio o expoziție internațională 
de artă pentru școlari la care au 
participat 61 de țări printre care 
India, Indonezia, Egipt, Norvegia, 
Suedia, Marea Britanie, Franța, “ ■ •. - po_

Un
S.U.A., Grecia, U.R.S.S.. R.P. 
lonă, R. Cehoslovacă, R. P. 
gară și R. P. Romînă.

Printre lucrările premiate 
numără și acelea aparținînd

Miluță Marin.

se 
, , , ele

vilor romîni Viorica Cristescu și

Noutăți de la gazde
In Moscova se vor afla în zilele 

Festivalului peste 30.000 de oas
peți de peste hotare. Prietenii so
siți din peste o sută de țări, tre
buie întîmpinați cu flori. De ase-- 
menea, în camerele oaspeților gaz
dele doresc să fie abundență de

• ÎNSEMNĂRI • COMENTARII • ȘTIRI • ÎNSEMNĂRI • COMENTARII • ȘTIRI • INSEI® ARI •
O misiune delicată «Fișe

Terminologia delicată, fină ca 
aceea a unor domnișoare de pen
sion, folosită de agențiile ameri
cane de presă e de-a dreptul miș
cătoare. Cum să nu te emoționezi 
cînd în loc să se vorbească, de 
pildă, despre indignarea firească a 
americanilor și de intervenția 
promptă a ambasadei S.U.A. la 
Ankara în problema industrializării 
Turciei, se întrebuințează un lim
baj sublimat, eteric, adormitor ca 
hașișul. Medjilisul a luat hotărîrea 
să creeze un minister al industriei, 
subsolului și energiei electrice a- 
vînd ca sarcină supravegherea și 
accelerarea ritmului industrializă
rii în Turcia. După cum se vede 
acest decret este direct îndreptat 
împotriva S.U.A. și constituie o 
gravă încercare de imixtiune în 
treburile interne ale Americii. In
dustrializarea unui stat înapoiat 
economicește, la totala discreție a 
trusturilor americane reprezintă o

americane și deci o încercare de 
amestec și de tulburare a socote
lilor monopoliștilor. Era normal ca 
în această împrejurare ambasado
rul S.U.A. la Ankara să tune și 
să fulgere împotriva unei atît de 
grosolane încălcări a suveranității 
S.U.A. Și totuși delicat și preve
nitor dl. Waren a arătat că am
basada S.U.A. este „extrem de in
dispusă" și că în această situație 
va fi obligat, cu inima îndurerată 
firește, să restrîngă sumele acor
date în cadrul „ajutorului ameri
can" pentru Turcia, deoarece exi-

O telegramă a agenției „United 
Press*4 anunță în termeni dellcați, 
aproape tandri, că Departamentul 
de stat „a încercat să modereze 
entuziasmul studenților americani 
care doresc să participe la cel 
de-al Vl-lea Festival Mondial al 
Tineretului".

Prin „încercarea de moderare" 
trebuie însă înțeles că tinerilor 
americani le este interzis să 
meargă la Festivalul de la Mos
cova pentru că unor anumite 
cercuri oficiale americane le face

CAIRO 22 (Agerpres). — în 
după-amiaza de 22 iulie Aduna
rea Națională a Egiptului s-a 
întrunit pentru a asculta dis
cursul de deschidere a sesiunii 
rostit de președintele Nasser. Ci
tind postul de radio Cairo agen
ția France Presse informează că 
pe străzile principale ale capita
lei egiptene s-au adunat încă în 
cursul dimineții sute de mii de 
oameni care așteptau trecerea 
președintelui Nasser și a mem
brilor guvernului spre sediul A- 
dunării Naționale. Pe tot drumul

spre palatul Adunării Naționale 
președintele Nasser a fost viu o- 
vaționat de populația care a 
scandat fără încetare lozinci de 
salut.

Postul de radio Cairo salută 
într-un comentariu deschiderea 
lucrărilor Adunării Naționale a 
Egiptului. „In această zi istorică 
— se spune în comentariul postu
lui de radio — guvernul popular 
își îndeplinește una din principa
lele sale promisiuni — restabili
rea unei vieți parlamentare sănă
toase și democratice".

Avancronica
Festivalului 

flori. Pentru a se satisface marile 
nevoi de flori, în parcuri, pe bule
varde și în curțile din Moscova au 
font plantați 100.000 trandafiri.

Încă în miezul iernii grădinarii 
Moscovei au socotit să planteze 
8.000.000 flori: trandafiri, gladio- 
le, gherghine, călțunași, garoafe 
etc. Lucru ce s-a și realizat.

Toate cartierele din Moscova au 
sere și grădinării îngrijite de către 
elevi și gospodine. Numai într-una 
din aceste plantații din raionul 
Lenin s-au cultivat 2.000 de flori.

în aceste zile, odată cu trenu
rile care aduc delegațiile la Festi
val au început să sosească în tre
nuri speciale, din sudul Uniunii 
Sovietice palmieri și alte plante 
exotice.

Concert festiv
Delegația tineretului bulgar s-a 

pregătit temeinic în vederea par
ticipării la Festivalul de la Mos
cova. încheierea pregătirilor a 
avut loc la 19 iulie, în sala Operei 
Populare din Sofia. Cu acest pri
lej a avut loc un concert festiv dat 
de participanții bulgari la Festiva
lul Mondial al Tineretului. Con
certul s-a bucurat de prezența con
ducătorilor Partidului Comunist 
Bulgar și ai guvernului.

Nurperele programului au foșt 
susținute de colectivul coregrafic 
al ansamblului „Vladimir Maiakov- 
ski*, corul popular de fete din o- 
rașul Haskov, corul de fete din So
fia, orchestra simfonică a pionieri
lor, tineri soliști renumiți. Concer
tul s-a bucurat de un mare succes. 
La 21 iulie delegația bulgară de 
tineret, alcătuită din 1.200 per
soane a plecat cu un tren special 
la Moscova.

Un cont blocat

sit la Moscova delegația guver
namentală a Republicii Federale 
Germane pentru a participa la 
tratativele dintre delegațiile gu
vernamentale ale U.R.S.S, și R.F. 
Germane in problemele dezvol
tării relațiilor dintre cele două 
țări. Delegația este condusă de 
R. Lahr, ambasador cu misiune 
specială.

VARȘOVIA. După cum anunța 
agenția poloneză de presă, ser
viciul de securitate al Ministeru
lui Afacerilor Interne al Polo
niei a arestat pe Heinz Weschka, 
agent al serviciului de spionaj 
militar american, care a fost tri
mis în Polonia de către centrul 
de spionaj vest-berlinez cu scopul 
de a culege informații de spionaj. 
Ancheta continuă.

PARIS. Ziarul „L’Humanite" a- 
nunță că în noaptea de 21 spre 
22 iulie, în orașul Nîmes (depar
tamentul Gard) elemente fasciste 
au aruncat o grenadă asupra se
diului Partidului Comunist Fran
cez. Clădirea a suferit avarii 
serioase.

LAS VEGAS—(statul Nevada). 
Agențiile de presă americane a- 
nunță că explozia atomică ce ur
ma să aibe loc luni dimineața pe 
terenul de experimentare din de- 
șerturile statului Nevada a lost 
amînată.

BERLIN. Răspunzînd invitației 
C.C. al P.S.U.G., la 21 iulie a so
sit la Berlin o delegație a Parti
dului Comunist din Austria. Din 
delegație fac parte : J. Koplenig, 
președintele partidului (conducă
torul delegației), K. Altmann, 
membru în Biroul Politic al C.C. 
al P.C. din Austria, H. Fritz, se
cretar al C.C., și R. Duboky, 
membru al C.C.

STOCKHOLM. La 22 iulie au 
sosit la Stockholm venind de la 
Helsinki, Edvard Kardelj și A- 
leksander Rankovici, vicepreședinți 
ai Vecei Executive Federative, 
Jovan Veselinov, președinte al 
Scupșcinei Populare a Serbiei, și 
O. Kreacici, subsecretar de stat 
pentru Apărarea Națională al 
R.P.F. Iugoslavia, împreună cu 
'soțiile.

DJAKARTA. Citind ultimele re
zultate din patru mari circumscrip
ții electorale din insula Java, zia
rul „Harian Rakjat" arată că 
Partidul Comunist din Indonezia 
a obținut peste 1.790.000 de voturi 
în alegerile pentru Adunarea lo
cală.

BELGRAD. La 21 iulie a sosit 
la Belgrad o delegație agricolă 
chineză condusă de ministrul A- 
griculturii al R. P. Chineze Liau 
Lu-jen.

MOSCOVA. La 21 iulie a so-

b u n e“
mai multă plăcere o întilnire a 
tinerilor americani cu cei din alte 
țări pe fronturile de luptă, decît 
una prietenească și pașnică, pe 
stadioane și estradei

Departamentul de Stat nu este 
însă chiar atît de hain ia inimă. 
El anunță cu politețe că „tinerii 
care doresc să participe sînt li
beri s-o facă dacă../4 Jar dacă 
ăsta e buclucaș rău. Fiindcă vi
zele se dau numai celor cu „fișe 
bune"; care să-i îndreptățească 
ia obținerea pașapoartelor. Pro* 
babil că prin „fișe bune" se în
țeleg cei ce au un bun stat de 
servicii și de plată în prea mur
darele secțiuni ale domnului 
Hoover, cei ce au primit certifi
cate de bună purtare de la dis
cipolii răposatului McCarthy. E 
clar că așa stau lucrurile pentru 
că numeroși tineri care au vrut 
să meargă la Festival nu au pri
mit drept răspuns decît (o, sfîntă 
gingășie 1) „descurajare". Cu 
alte cuvinte au fost refuzați din 
lipsă de „fișe bune".

Un delict
în Berlinul de vest autoritățile 

au interzis recent lipirea pe străzi 
a unor afișe. Ce reprezentau ele? 
Ațîțări la război, îndemnau tine
retul la imoralități ? Nu — nici 
una, nici alta. Afișele reprezentau 
un om mutilat la cîteva ore după 
lansarea primei bombe atomice 
asupra orașului Hiroșima. Textul 
care însoțea afișul avea următo
rul cuprins: „Trebuie oare ca așa 
ceva să se întîmple și aici ? Să 
fie interzise bombele atomice".

După cum se vede, în Berli
nul de vest protestul împotriva 
armelor atomice constituie un de
lict, în timp ce propaganda des
chisă a nazismului, după cum se 
știe — constituie un merit.

culoare 
de pro- 
provin- 
mi i de

PERMISE

stă primejdia ca ele să fie folo
site „pentru investiții industriale 
nerentabile". Bineînțeles că această 
„nerentabilitate" este privită din 
unghiul de vedere al monopoliști
lor americani. Mărinimos din fire 
dl. Waren și-a arogat „misiunea 
delicată" (mereu limbajul ăsta 
candid) de a-1 informa pe premie
rul turc, Menderes, că în Turcia 
există destui oameni politici „care 
văd lucrurile de o manieră mai 
realistă și nu se consacră unor pro
iecte inutile". E drept că misiu
nea e delicată, dar dl. Waren și-o 
îndeplinește cu rutină.

Premiile festivalului cinematografic 
de la Karlovy-Vari

vălul nopții**, realizat de cuno
scutul cineast Raj Kapur. Ju
riul a acordat marele premiu a- 
cestui film pentru latura sa pro
fund umană.

Premiul special al juriului a 
fost decernat filmului chinez, 
„Sacrificiu de anul nou“.

Premiul pentru cel mai bun do
cumentar a fost cîștigat de fil
mul francez „Noapte și ceață**. 
Premiile pentru realizări artistice 
individuale au fost decernate 
filmului francez „Vrăjitoarele din 
Salem“ ale cărui roluri principale 
sînt deținute de Yves Montand 
și Simonne Signoret, regizorului ■ 
polonez A. Munk (filmul „Un i 
om pe șină"), regizorului iugo- | 
slav V. Pogacici (filmul „Cei | 
mari și cei mici"), actriței bul-

Cel de-al zecelea festival cinema
tografic internațional de la Kar- 
lovy-Vari a luat sfîrșit prin de
cernarea premiilor.

Marele premiu al festivalului a
evidentă lovitură dată intereselorfost acordat filmului indian „Sub

Sensul „reformelor" franchiste
Guvernul franchist se află în 

plină campanie propagandistica. 
Colaboratorii lui Franco și Cau
dillo însuși țin cuvîntări, scriu 
articole, fac multă zarvă. încear
că să creeze impresia că în Spa
nia s-ar adopta chipurile „refor- 
nie“ pentru îmbunătățirea nivelu
lui de viață Chiar și o seamă de 
ziare din Occident, amintind de 
largile manifestații de protest ale 
populației din Madrid, Barcelona 
și alte orașe ale țării, precum și 
de marile greve muncitorești din 
nordul țării iau poziție. Recent, 
corespondentul din Madrid al 
ziarului britanic „Manchester 
Guardian" scria : „Ținînd seama 
de aceste manifestații, regimul 
franchist care a văzut că-i fuge 
pămîntul de sub picioare, caută sa 
se mențină la cîrma țării anun- 
țînd o nouă orientare pe care se 
străduiește s-o facă cît mai con
vingătoare. Această nouă politică 
prin care Franco caută să cîștige

bunăvoința opiniei publice este 
mai degrabă o politică a vorbelor 
răsunătoare..."

Au avut loc însă și unele fap
te, care au scos în evidență sen
sul „reformelor" mult trîmbițate. 
Presa pariziană anunță că auto
ritățile spaniole au interzis edi
tarea revistei „SIGLO", organul 
organizației tineretului catolic. 
Motivul? A publicat o știre des
pre interviul acordat de generalul 
Franco unei agenții de informații 
americane. In această știre se 
arăta printre altele că „condițiile 
economice în care trăiește clasa 
muncitoare și păturile de mijloc 
ale populației din Spania lasă 
mult de dorit". Revista cere o 
mai echitabilă „repartizare a bo
gățiilor și ridicarea nivelului de 
trai al populației". In știre se 
scotea în evidență „criza condu
cerii țării și criza sistemului".

gare S. Arnoudova (filmul „In 
fața lumii") și scenaristului ja
ponez T. Yasoumin (filmul 
„Omul diavolului"). Premiul de
cernat de critica cinematografica 
cehoslovacă a fost cîștigat de 
filmul francez „Acela care va 
muri mîine" realizat de Jules 
Dassin.

Alte trei premii au fost decer 
nate filmului ungar „Profesorul 
Annibal", filmului sovietic „înăl
țimi" și filmului „Lissy" prezen
tat de R.D. Germană.

i Se pare că guvernanții Uniu- 
i nii sud-africane încearcă cu tot 

dinadinsul să atingă culmea 
I rasismului. După cum cunoaște 
| opinia publică, guvernul Uniu- 
[ nii sud-africane a emis de-a 
i lungul anilor o seamă de legi 
I rasiste feroce. Recent a fost 

adoptată o nouă lege cu ca
racter rasist, care de asemenea 
a stîrnit o puternică împotri
vire în rîndul populației de 
culoare. S-a decretat introdu- 

V cerea unor așa-zise „permise" 
• pe care trebuie să le poarte 
j asupra lor toate femeile de 
| culoare. Aceste „permise" fac 

•I cu putință exercitarea de către 
j poliția sud-africană a unui con- 
i trol riguros asupra oricărei de- 
I plasări de persoane.

Numeroase femei de 
i au organizat mitinguri 

test. La Standerton, în 
I cia Transvaal cîteva 

femei au participat la o ase
menea demonstrație. Ele au 
cerut să se renunțe la aplica
rea acestei legi rasiste. Poliția 
a intervenit. A urmat o cioc
nire. Mai multe femei au fost 
rănite. Peste 1.000 de partici
pante la miting au fost are
state. In momentul de față ele 
sînt judecate.

După seria perchezițiilor efec
tuate la domiciliul unor membri ai 
Comitetului vest-german de pre
gătirea Festivalului, autoritățile 
din R.F. Germană au născocit o 
piedică nouă împotriva plecării re
prezentanților tineretului vest-ger
man la Moscova. După cum a- 
nunță ziarul „Frankfurter-Allge- 
meine“, poliția vest-germană a 
blocat contul curent al profesoru
lui Aufhauser, membru al Comite
tului vest-german de pregătirea 
Festivalului, la Banca de stat ba
vareză din Miinchen. Cercurile 
ziaristice informează că acest cont 
reprezintă fondul bănesc strîns în 
R.F. Germană pentru plecarea ti
neretului vest-german la Festiva
lul de la Moscova.

Autoritățile occidentale împiedică 
repatrierea copiilor maghiari

BUDAPESTA 21 (Agerpres).— 
M.T.I. transmite: Direcția națio
nală a Uniunii pionierilor din 
Ungaria a adresat o scrisoare 
următoarelor reprezentanțe diplo
matice străine de la Budapesta : 
Legațiilor Statelor Unite, Argen
tinei, Belgiei, Franței, Olandei, 
Israelului, Angliei și Irlandei de 
nord, Italiei. Turciei; Biroului 
pentru Afaceri Externe al R. F. 
Germane, și Crucii Roșii interna
ționale.

In scrisoare se spune : „Consta
tăm cu regret că autoritățile occi
dentale împiedică prin măsuri de

Ministrul R P R. în Israel a prezentat 
Președintelui Statului Israel scrisorile 

de acreditare
TEL AVIV. La 19 iulie a.c., mi- 

nistrul R.P.R. în Israel, dr. 
Petru Mânu a prezentat președin
telui statului Israel, Itzhak Ben- 
Zvi, scrisorile de acreditare. Au 
fost de față, ministrul Afacerilor

Externe al Israelului, Golda Meir. 
precum și funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe. 
Au participat de asemenea, mem
bri al legației R.P.R. din Israel.

intimidare, prin refuzul de a acor
da serviciu și prin utilizarea unor 
metode care merg pînă la închi
soare, înapoierea tinerilor ungari 
în patrie. în ședința sa din 8 iu
lie, Direcția generală a Uniunii 
pionierilor a exprimat indignarea 
și protestul conducătorilor ungari 
ai acestei Uniuni a miilor de pro
fesori și sutelor de părinți, față de 
atitudinea autorităților statelor oc
cidentale, care calcă în picioare 
orice sentiment uman și nu țin 
seama de drepturile omidui. Con
ducătorii Uniunii pionierilor, care 
depun o activitate intensă pentru 
a asigura tineretului o viață feri
cită și liberă, privesc cu indignare 
cum copii și tineri induși în eroa
re și trăind în condiții îngrozitoa* 
re în diferite țări apusene, așteap
tă ajutorul care să le permită îna
poierea în patrie. Direcția Națio» 
nală a Uniunii pionierilor din Un
garia cere autorităților din țările 
occidentale să înceteze măsurile 
care împiedică înapoierea tinerilor 
ungari în țară și să le acorde tot 
ajutorul necesar în vederea repa
trierii lor".



NTRKCEREA CELOR 130©*— 
victorie a sportului de masă

luat sfîrșit Spartachiada de vară. S-au în- 
at întrecerile finale ale acestei grandioase com- 
ții de masă care a adus la București aproape 

00 de băieți și fete însetați de afirmare spor- 
ă și care ne-au îneîntat timp de patru zile cu 

epuizabilul lor entuziasm.
Patru zile la rînd atletismul, înotul, handbalul, 

voleiul, ciclismul, trînta și oină au trăit zile de 
sărbătoare. Nici pe Stadionul Tineretului nici pe 
„Dinamo“ n-au căzut recorduri republicane și to
tuși organizatorii (acești oameni care n-au precu
pețit nimic pentru ca totul să fie admirabil) pot fi 
pe deplin mulțumiți de strădaniile lor. Sutele de 
sportivi veniți în Capitala țării la această a doua 
Spartachiadă a tineretului n-au adus cu ei stră
lucite „cărți de vizită**. Dar performanțele lor, 
privite în perspectivă și avînd în vedere că foarte 
mulți dintre ei abia cu cîteva luni în urmă au cu
noscut ce înseamnă o competiție sportivă, promit, 
promit mult! Vorbind despre rezultate, trebuie să 
subliniem că în centrul atenției — revelația între
cerilor — a produs-o Elod Kineses, elev al școlii 
Bolyai din Tg. Mureș. Băiatul acesta a scos (în 
serii) performanța de 11,5 secunde în proba de 100 
m. juniori. Timpul respectiv ni-1 recomandă pe 
Elod cu stăruință. Tînărul atlet a reușit ca Ia 15 
ani să se apropie la numai 2/10 de secundă de 
recordul republican de juniori (cat. II) și asta 
după numai cîteva luni de practicare a atletismu
lui. Elod Kineses ne-a dat doar o mică „mostră** 
din talentul său. Așteptăm pentru viitorul apro
piat performanțe republicane de la atletul din Tg. 
Mureș, m

Atletismul ne-a mal oferit și alte surprize plă
cute. La 1.000 m. juniori, Gh. Corșatea, elev al 
Școlii profesionale de ucenici transporturi-căi fe
rate, a realizat 2 : 40,00. Nu peste mult timp Gh. 
Corșatea va fi mecanic de locomotivă. Speranța 
noastră este că pînă atunci, viitorul mecanic de 
locomotivă nu va uita de Spartachiada de vară, 
de posibilitățile reale pe care le are în proba de

1.000 m. și va persevera pentru a ne oferi perfor
manțe de și mai mare valoare.

La natație, o impresie strălucită ne-au produs-o 
fetele. Caterina Maria Ballo (Cluj) și Gertrud Ra- 
jinski, campioane ale Spartachiadei la 100 m. liber 
senioare și junioare, au stat în centrul atenției 
spectatorilor.

Dar parcă mai puține emoții au produs celor din 
tribune întîlnirile de volei ? In fiecare zi, pe tere
nurile de volei de pe Stadionul Tineretului, în tri
bune și alături, erau ciorchini de oameni. Ei au 
fost răsplătiți mai ales de palpitanta finală dintre 
echipele de volei masculine ale regiunii Stalin și 
orașului București, joc care s-a desfășurat la un 
înalt nivel.

Dar și la handbal ca și la ciclism, la trîntă ca 
și la oină, concurenții au luptat cu atît entuziasm 
pentru victorie îneît ar fl aproape imposibil să 
descriem pasiunea cu care finaliștii Spartachiadei 
și-au disputat întîietatea. Și astfel regiunile au fost 
reprezentate cu cinste.

Incepînd de ieri seară, oaspeții Bucureștiului au 
luat drumul caselor lor. întorși în regiuni, fina
liștii Spartachiadei au datoria să lupte cu înflăcă
rare, cu același entuziasm cu care s-au întrecut în 
Capitala țării, pentru propagarea sportului în rîn- 
durile largi ale tineretului.

întorși acasă dragi finaliștl, povestiți prietenilor 
și tovarășilor voștri de muncă despre frumoasele 
clipe petrecute în Capitală, despre întrecerile voas
tre sportive din București. Prieteniile legate în 
orașul finalelor nu trebuie uitate; ele se cer în
tărite și amintirea lor să vă însuflețească în acti
vitatea voastră de pionieri ai sportului de masă în 
r'ndurile tineretului.

Peste un an, cînd cea de-a treia ediție a Spar
tachiadei își va invita oaspeții, spre a-și măsura 
din nou forțele pe stadioanele bucureștene, aștep
tăm să vă revedem, dar mai ales să cunoaștem 
alte sute și sute de tineri sportivi cărora Sparta
chiada, datorită și vouă, le va deschide drum spre 
afirmare.

întrecerile de natațle ale Spartachiadei s-au bucurat de mult interes datorită spectaculozității lor, 
iată de pildă un start la 100 m. liber...

Dîrzenie
In zilele Spartachiadei am cu

noscut zeci de tineri. Unii preo
cupați de posibilitățile viitorilor 
adversari, alții urmărind cu per
severență punctajul obținut de re
giunea lor, iar alții „plodind" ore 
întregi, cu sete în priviri, desfă
șurarea întrecerilor la volei, oină, 
atletism, handbal, etc. Elod Kine
ses face sport de citeva luni. Ele
na Babeș și alți zeci, la fel. Oare 
aceste citeva luni de sport nu-i 
suficient pentru a explica intere
sul deosebit cu care au savurai 
ei orice întrecere ? Această par
ticipare Ia întrecere în calitate de 
concurenți și de spectatori entu
ziaști, nu e un motiv serios de a 
sttrni pasiuni sportive atîtor ti
neri tn care vigoarea și sănătatea 
clocotesc ?

Neki Alexandru e din Oradea și 
are 17 ani. Pînă anul acesta nu 
s-a urcat încă pe bicicletă. I-am 
urmărit cursa cu prilejul întrece
rii cicliste. Pedallnd suplu dar 
apăsat, el reușește să con
ducă plutonul de cicliști pînă la 
aproximativ 4 km. de sosire. 
Apoi un „ghinion", obișnuit în 
ciclism, l-a oprit pe neașteptate 
din iureșul său spre linia de so
sire : i s-a spart un cauciuc. Re
zervă nu avea. Pînă la start mai 
era cale destul de lungă. Nu 
mi-am putut da seama ce senti
ment a încercat Neki. I-am admi
rat însă dirzenia cu care a con
tinuat cursa — pe geantă — am
biția care i-a dat putere să ajun
gă la sosire pe locul opt — loc 
de cinste — față de condițiile 
tehnice tn care a concurat. E un 
exemplu mai mult decît grăitor, 
care ilustrează dîrzenia concu- 
renților.

Pescarii au cîștigat campionatul 
de mare fond

SULINA 22 (Agerpres). — 
prin telefon:

Campionatul de mare fond pe 
Dunăre, una dintre cele mai mari 
competiții de acest gen din lume, 
a luat sfîrșit luni, odată cu des
fășurarea ultimei etape Tulcea- 
Sullna (72 km). Un remarcabil 
succes a obținut în proba de caiac 
echipajul asociației Flamura ro
șie alcătuit din pescarii Kozlov 
și Butîlkin, care au cîștigat toate 
cele 13 etape ale campionatului și 
totodată titlul de campioni de

In citeva rînduri
• In continuarea turneului pe 

care-1 întreprinde în țara noastră, 
echipa selecționată a Armatei Si
riene a jucat duminică la Oradea 
cu echipa locală Progresul. Me
ciul a luat sfîrșit cu scorul de 
2—1 (0—0) în favoarea fotbaliști
lor romîni. Pentru învingători au 
înscris Pop și Kiss, iar echipa 
siriană a marcat prin Iusuf.

a Pe stadionul „Vasil Levski" 
din Sofia, în fața a 50.000 de 
spectatori s-a disputat duminică 
întilnirea internațională de fotbal 
dintre echipele reprezentative ale 
R.P. Bulgaria și Uniunii Sovietice 
Fotbaliștii sovietici au jucat exce
lent, obținind o victorie clară cu 
scorul de 4—0 (2—0). Punctele 
au fost înscrise de Strelțov (2) 
llin și Isaev.

In aceeași zi la Moscova s-au 
intîlnit reprezentativele secunde 
ale celor două țări. Și aici vic
toria a revenit fotbaliștilor sovie
tici cu scorul de 2—1 (0—0).

• Meciul de tir dintre echipele 
de juniori ale R. F. Germane și 
R.P. Romîne, deslășurat la Ha- 
novra, s-a încheiat cu un rezultat 
de egalitate: 1—1. Cea de a doua 
probă, armă liberă calibru redus 
3x40 desfășurată duminică, a fost 
cîștigată de juniorii germani cu 
4584—4531 puncte. La individual 
primul loc a fost ocupat de Peter 
Klinger (R.F.G.) cu 1.155 puncte 
urmat de Ion Văcaru (R.P.R.) cu 
1151 puncte.

• Urmează să sosească In 
țară echipa de box a aso
ciației Traktor, din R. D, Ger

mare fond aî R.P.R. pe anul 
1957. Pe echipe, victoria finală 
a revenit reprezentanților asocia
ției Flamura Roșie.

La canoe echipajul C.S.A. I. 
alcătuit din membri ai cluburilor 
C.C.A. și C.S. Marina Constanța 
a terminat pe locul întîi cu re
zultatul de 41h.l5’20”. Pe locul 
secund s-a clasat echipa asocia
ției Flamura Roșie.

In clasamentul combinat caiac- 
canoe, victoria a revenit asocia
ției Flamura Roșie cu 180h.09'34”, 

mană. Cu acest prilej boxerii ger
mani întorc vizita făcută recent 
In țara prietenă de echipa asocia
ției Voința. Echipa Traktor va 
susține două întîlniri prietenești 
cu boxerii de Ia Voința, la 25 
Iulie, la Ploești șl Ia 28 iulie, Ia 
Constanța.

• In seara zilei de 20 iulie la 
Belgrad a luat sfîrșit campiona
tul mondial feminin de handbal 
redus. Titlul de campioană a fost 
cucerit de echipa R. Cehoslovace 
care în meciul final a Învins re
prezentativa R.P. Ungare cu sco
rul de 7—1 (3—1). Intrecînd 
echipa Germaniei cu 9—6 (4—4
selecționata R.P.F. Iugoslavia a 
ocupat locul trei. Pentru locurile 
5—6 s-au Întrecut echipele Dane
marcei și Austriei, victoria reve
nind handbalistelor daneze cu 
scorul de 10—6 (3—3). Pe locu
rile următoare s-au clasat echi
pele R.P. Polone, Suediei și R.P. 
Romîne.

•

Numeroși spectatori, prezenți duminică dimineața pe malurile lacului Herăstrău, au putut ad
mira întrecerile din cadrul unui concurs moto-nautic (pentru prima oară în țara noastră) la care 
și-au dat din plin contribuția un grup de sportivi polonezi.

In fotografia noastră: unul dintre „pescărușii" cu motor „zburînd" deasupra lacului.
.. _...........     e.,._____ s_______________________ __ Fotografii de N. SCARLET

După cinci luni 
de atletism

Kineses Elod a început atletis
mul pe zăpadă ; s-a întîmplat în 
luna martie a acestui an, cînd pe 
stadionul din Tîrgu-Mureș, pe 
stratul subțire al zăpezii, el a ve
nit să privească pe cei cîțiva at- 
leți care îndrăzniseră să înfrunte 
frigul. A venit aici pentru a-și în
cepe antrenamentele. I-a privit a- 
tent cum iau starturile, sprinturile 
și un sîmbure de invidie i-a încol
țit în suflet, văzîndu-le stăruința 
cu care se pregăteau, perseve
rența cu care atleții își urmăreau 
timpurile realizate pe 100 de me
tri. A fost poate momentul psiho
logic al începutului activității at
letice a lui Kineses. Pînă atunci o 
urmărise cu oarecare ironie pe sora 
lui care se antrena și ea la atle
tism. Dar după această timpurie 
ieșire pe stadion, Kineses Elod s-a 
hotărît: va începe și el să se an
treneze la 100 de metri. Poate... 
cine știe ? Regulat, elevul de 15 
ani se amesteca printre atleții care 
se antrenau. Inițial, performanțele 
lui nu se dovedeau a fi prea pro
mițătoare.

Acest lucru nu l-a pus însă ni
ciodată ambiția sub semn de în
trebare. Stadionul îi devenise 
drag, colegii de antrenament prie
teni, iar sportul frate. Dar stimu
lentul cel mai important al activi
tății lui sportive l-a constituit sora 
lui. în urma unor remarcabile re
zultate atletice fusese selecționată 
în lotul de juniori al R.P.R.

★
Iată-1 pe Kineses la startul pro

bei de 100 m. plat. Ușoara emoție 
ce i se întipărise pe față era com
plectată de încordarea inerentă 
luării startului. La pocnetul pisto
lului, el a țîșnit ca o săgeată, ală
turi de ceilalți concurenți, spre li
nia de sosire. Era o plăcere să-i 
urmărești pașii iuți și elastici, le
gănările unduite ale trupului, chi
pul crispat de efort. La cîteva mi
nute după sosire cronometrorii 
i-au anunțat victoria.

Bravo, tinere care abia acum 5 
luni ai pășit pentru prima oară 
pe pista unui stadion I

Campioni ai Spartachiadei
ATLETISM

1.000 m. seniori — L. Stoss Ivan — Timișoara 2,40,0; 1.000 m. 
juniori — Gheorghe Corșatea — București 2,41,8; 500 m. plat ju
nioare — Victoria Popovici — Bacău 1,25,4 ; 500 m. plat senioare 
— Stela Chlnole — București 1,24,5; Înălțime seniori — Alexandru 
Bî|eu — Craiova 1,74 : Lungime Junioare : Margareta Mlltiadis — 
Galați 4,77; Greutate-seniori: Ion Boatcă — București 12,82; 
Greutate-senioare : Mariana Tlcu — reg. București 9,58; Lunglme- 
juniorl: Axente Mircea — București 6,12 ; Inălțime-senioare: Vo- 
roneanu Rodica — Bacău 1,38; 100 m. plat seniori: Rossi Livlu — 
București 11,5; 100 m. plat-senioare Georgeta Palade — București 
13.0; 80 m. plat-junioare Valentina Smărăndoiu — București 10,8; 
100 m. plat-juniori: Kineses Elod — R.A.M. 11,5.

NATAȚIE
100 m. liber junioare: Gertrud Rajinskl (Stalin) 1,26,3; Senioare: 

Maria Ballo (Cluj) 1,27,1; Juniori: Dorel DInescu (Reg. Bucu
rești) 1,11,2; Seniori: Roit Graser (Stalin) 1,08,8.

OINĂ ■
TRINTA

Cat. 57 kg. Marin Popa (Craiova) ; Categ. 62 kg.: Real Seif O- 
mer (Constanța); Categ. 67 kg. Ionel Stepan (Constanța); Categ. 
73 kg. lordache Enache (Galați); Categ. 79 kg. Emil Culda (Cluj); 
Categ. peste 79 kg. Aurel Popescu (Pitești).

CICLISM
Biciclete oraș băieți: Victor Volosin (Orașul București) Biciclete 

oraș fete: Ecaterina Girlea — lași; Biciclete semicurse băieți: 
Constantin Mușetescu (Orașul București); Biciclete semi-curse fete: 
Ingebor Schmidt (Stalin). H

CLASAMENT GENERAL: Oraș București 353 puncte; Reg. 
Stalin 256,5 puncte ; Reg. Timișoara 240,5 puncte.

Regiunea Cluj.

Doi tineri 
dintre 

cei mulți

Drumul unei echipe campioane
Cu luni in urmi, in comuna 

Chinești — raionul Dej (reg. 
Cluj) sportul era destul de 
modest apreciat. Din cind in 
cînd, cîțiva tineri ce se întîl- 
neau întimplător pe maidan, 
băteau timp de citeva ore o 
minge improvizată, după care 
se îndreptau spre casele lor. 
Apelurile pentru Spartachiada 
de vară adresate tineretului au 
ajuns și la urechile celor din 
Chinești. „Noi cu ce partici
păm ?“ — s-au întrebat utemi- 
știi. „Cit ne pricepem noi in 
sport... e greu să incercăm a 
ne măsura puterile in vreo ra
mură sportivă" — spuneau unii, 
învățătorul din comună, Fren- 
jiu loan n-a fost insă de a- 
ceeași părere. „Să-nvăfăm oi
nă", le-a propus el flăcăilor în- 
tr-una din zile. „E jocul nostru 
național și poate că in scurtul 
timp ce ne mal rămine pină la 
Spartachiadă vom reuși să fa
cem ceva". Fără discuție că au 
existat și îndoieli. Cert este că 
maidanul satului, transformat 
printr-o expresă metamorfoză 
In teren de sport, a început să

1. TROFIN MARIA, căpitanul e- 
chipel de volei a reprezentativei 
orașului București e mulțumită ; 
are și de ce: fetele bucureștene 
au obținut doar titlul de cea mai 
bună echipă feminină de volei a 
Spartachiadei.

2. Start la 100 m. plat-seniori, 
proba cîștigată de LIV IU ROSSI 
(în medalion).Din nou

După meciul de rugbi dintre 
echipa noastră și reprezentativa 
Franței, disputat cu puțin timp în 
urmă, rezultatul întîlnirii de hand* 
bal dintre echipele reprezentative 
ale R.P.R. și R.F.G. constituie a 
doua mare dezamăgire înregistrată 
de amatorii de sport, într-un răs
timp destul de scurt. Și în această 
întîlnire, ca și în cea cu rugbiștii 
francezi, ne-a scăpat printre degete 
o victorie de mare prestigiu, în 
ultimele minute ale jocului. Și ia- 
tă-ne învinși într-un joc de handbal 
in care victoria ne-a surîs timp de 
peste 50 de minute din cele 60. 
Totuși, spectatorii au părăsit tri- 
bunele stadionului Dinamo oare
cum consolați în urma jocului fur
nizat de echipa noastră de hand
bal. Dincolo de înfrîngerea sufe
rită duminică — de altfel la o di' 
ferență destul de mică, 18—15, — 
handbaliștii noștri au dovedit pe 
teren că sînt în aceiași clasă cu 
campionii mondiali. Ei au opus 
oaspeților un joc viril, cu faze 
bine concepute și precis conduse 
spre poartă, cu șuturi surprinză
toare și schimburi derutante de 
locuri. In felul acesta campionii 
mondiali n-au fost lăsați să „ră- 
sufle** nici o clipă, cu excepția 
ultimelor minute, cînd posesori ai 
unei mai bune pregătiri fizice au 
putut întoarce rezultatul jocului 
în favoarea lor, cu toate că în 
majoritatea timpului scorul ne-a 
fost favorabil. Fără scăderea rit
mului de joc, manifestată în ulti
mele minute ale întîlnirii, hand
balul nostru și-ar fi înscris în pal
mares o victorie de mare presti
giu.

Jucătorii germani au justificat 
așteptările și reputația de care se 
bucură pe plan mondial, la hand
bal. Ei au știut să atace simplu, 
pe poartă și uimitor de rapid. In 
fața porții campionii mondiali au 
dovedit multă fantezie în schim
burile de mingi și mai ales o pri
cepere deosebită în demarcaj. Din 
acest punct de vedere oaspeții 
ne-au fost superiori. Căci, spre 
deosebire de jucătorii noștri, că
rora le trebuia un timp relativ 
mai îndelungat spre a-și asigura

De la stingă: 0. Mlhuț (din echipa Chineștl-CIuj locul I — 
oină; Pop Horia (înălțime juniori loc. 1) Reg. Hunedoara; 
Resch Uta (înălțime junioare loc. 1) Timișoara; Biba Arpad 
(greutate juniori loc. I) Reg. Autonomă Maghiară șl Elod 

Kineses (100 m. plat Juniori loc. I Tg. Mureș). * 

atragă din ce în ce mai mult 
tinerii.

Serile șl duminecile nu mal 
erau petrecute In pălăvrăgeli 
fără rost pe la colțuri. Maida
nul, transformat in teren de 
sport. începuse să devină cău
tat, să constituie un punct de 
atracție pentru tinerii țărani 
ce se întorceau de la munca 
cimpului. Iar cind prin sat a 
inceput să se șușotească pre
cum că și cei trei dascăli vin 
la cimp și „bat mingea cu bă
țul", opoziția unor părinți, cer
tați cu o atare „pierdere de 
timp" nu s-a mai manifestat. 
Zi de zi, oină cucerea simpatii 
In comuna Chinești. Prichindeii 
ișl găsiseră șl ei un maidan 

cum vă-unde să bată mingea, cum vă
zuseră la cei mai mari. Fe
tele din sat dădeau duminica 
tîrcoale să vadă cum băieții 
joacă mingea> iar mamele gri-

De ce-i supărată Elena Babeș.

ju-
12
îi 
ei 

nu

Micuța Elena Babeș 
din Cluj se părea că 
e în al șaptelea cer 
cînd i s-a înminat di
ploma ji premiul pen
tru locul III obținut 
la 100 metri liber 
nioare. Și ta cei 
anișori pe care 
numără, starea 
părea justificată 
numai de pe urma 
rarisimului eveniment 
din viață — e la 
prima premiere — ci 
de însăși satisfacția 

de a-și vedea nu
mele înscris în cartea 
de onoare a învingă
torilor Spartachiadei 
de vară.

„O singură supă
rare am — ne-a măr
turisit micuța cîștigă- 
toare — frățiorul 
meu, concurent și el 
la notație, la aceeași 
probă ca și mine, a 
reușit să se claseze 
doar pe locul VIU. 
cu toate că e mai 
mare ca mine".condiția fizică...

poziții favorabile de șut, jucăto- i-a reușit înaintării în formă de
rii germani, prin pase înainte, 
foarte puternice și rapide, prin 
utilizarea cu succes a aripilor și 
prin aportul excelentului realiza
tor Robert Rill, au reușit să ter
mine 80 la sută din acțiunile lor 
prin introducerea mingii în plasă. 
Le -am admirat perfecta pregătire 
tehnică, pregătire care i-a ajutat 
foarte mult în acțiunile de atac și 
în schimbarea mingii cu precizie 
și adresă de la om la om, în pli
nă viteză. Credem totuși că sar
cina șuterilor germani, a fost oare
cum ușurată de forma slabă a 
portarului nostru Sidea căruia de 
data asta i-au lipsit reflexele ca
racteristice.

Dintre jucătorii noștri am re
marcat întreaga înaintare, relevin- 
du-se m mod deosebit Bulgaru, 
Sauer și Thelman. Cît privește a- 
pararea ea s-a comportat la nive
lul obișnuit, fără să realizeze un 
joc deosebit, cum considerăm că

Otto Thelman (R.P.R.) și Rohe (R.F.G.) văzuți de
NEAGU RADULESCU J

Cu- 
cam- 

de

julii se mulțumeau acum să le 
recomande copiilor grija de a 
nu veni acasă cu capetele 
sparte.

Acestea au fost primele în
ceputuri ale oinel în satul Chî- 
nești. Primele începuturi sînt 
greu de închipuit astăzi cînd 
echipa de oină a acestui sat 
are la activ o „performanță** 
unică în istoria satului: 
cerirea titlului de echipă 
pioană a Spartachiadei 
vară a tineretului.

Privindu-i în tribunele 
dionului Dinamo, cum își 
diază mîndri medaliile și di
plomele, în treninguri noi, ele-. 
gante de veritabili sportivi 
— fără să vrei gîndurile îți 
S.. I — i <4 AM A «4 _ 4«. 1

sta- 
stu-

Iată, deci, că sînt 
cazuri cînd bucuria 
victoriei poate fi um
brită de o dezamă
gire. Nu-i nimic, E- 
lena Babeș, la vii
toarea Spartachiadă, 
poate că fratele tău 
va ocupa un loc mal 
bun, in măsură să vă 
bucure pe amîndoi. 
Deocamdată, insă, el 
se bucură numai 
pentru tine.

zile mari. *
Deși învinsă, echipa noastră a 

dovedit o maturitate care o aduce 
pe primul plan în handbalul mon
dial. Puși in fafț Mnui examen 
greu, jucătorii romîni au reușit o 
comportare foarte bună, în fața 
exigențilbr reprezentanți ai țării de 
baștină a handbalului. Sufocarea 
din ultimele minute i-a privat de 
o victorie, pe care, judecind după 
maniera cu care au jucat 50 de 
minute, o meritau. Cu un portar 
mai atent și inspirat, precum și 
cu o condiție fizică în măsură să 
permită menținerea aceluiași ritm 
de joc pînă la sfîrșitul partidei, 
am fi putut trăi satisfacția unei 
mari victorii.

Se cuvine a sublinia în încheie
re elanul cu care au luptat majo
ritatea echipierilor noștri precum 
și arbitrajul competent al suede
zului Bertil TFestblad.

E. PITULESCU
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