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noastră

UNGHENI (prin telefon de 
trimișii noștri).

Perinița se risipise pe peron iar 
turalele umpleau văzduhul cînd un 
fluierat prelung vesti momentul în 
care ne-am luat rămas bun de la 
tinerii ploeșteni. Ne stăruie în 
minte clipele emoționante petrecute 
în tovărășia băieților și fetelor din 
regiunea „aurului negru". Un ghe- 
motpc de om, un puști cu cravată 
roșie prinsă la gît, ne asaltase: 
„Nene, Iolanda Balaș este aci" ? O 
bătrînică cu brațele pline de ga
roafe căuta printre delegați pe cele 
două fete ale ei, Constanța și 
Georgeta. Un punct de atracție pe 
peron l-a constituit apariția lui 
Ionel Budișteanu și a orchestrei 
sale de muzică populară. O peri- 
niță a prins în vîrtejul ei zeci de 
tineri cînd... pornim din nou la 
drum. Din fuga trenului observam 
modestele gări comunale — săr
bătoresc pavoazate. Un răpăit de 
tobe: și clinchetul vesel de trom
pete ne-a vestit salutul pionierilor 
în gara N. Danciu. Buzăul ne în
timpină cu cîntece și urale; o fan
fară sublinia atmosfera de veselie, 
îl ascultam vorbind pe Ion Tonia, 
secretarul Comitetului orășenesc 
U-T.M. Buzău, care în limbajul 
cifrelor ne aduce mesajul tineretu
lui din orașul și raionul Buzău a- 
dresat Festivalului: trei sonde fo
rate înainte de termen, 6 vagoane 

fier vechi colectat, 1.400 tineri 
și-au convins familiile să intre în 
formele socialiste ale agriculturii. 
Răspunde tov. Costică Alecu din 
partea conducerii delegației R.P.R. 
la Festival, care-i asigură pe cei 
prezenți că solii tineretului romîn 
vor reprezenta cu cinste la Mos
cova tînăra generație a patriei 
noastre. între timp, pe peron au 
loc intilniri pe care reporterii s-au 
simțit obligați să le înregistreze. 
Una din delegate, Dinu Cristița, 
activistă U.T.M. la Buzău, strînge 
la piept fetița care a venit să o în- 
tîmpine. Mămica este teribil de e- 
moționată dar prichindica n-are 
trac. Din nou perinița (recunoa
ștem de acum pe veterani) apoi 
imnul F.M.T.D. și trenul delegației

Proletari din toate țările, uniți-vă!
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Gheorghe Apostol 
participă la Sesiunea 
Comitetului Executiv 

al F. S. M.
Marți dimineața a părăsit Ca

pitala plecînd spre Moscova tova
rășul Gheorghe Apostol, președin
tele Consiliului Central al Sindi
catelor din R.P. Romînă, pentru 
a participa la sesiunea Comitetu
lui Executiv al Federației Sindi
cale Mondiale.

La plecare, la aeroportul Bă- 
neasa, tovarășul Gheorghe Apos
tol a fost condus de tovarășii 
Emil Bodnăraș, Nicolae Ceau- 
șescu, Alexandru Moghioroș, pre
cum și de membri ai Prezidiului 
Consiliului Central al Sindicate
lor.

Totodată a plecat spre Mos
cova pentru a participa la sesiu
nea Comitetului Executiv al 
F.S.M. și tov. Elena Teodorescu, 
secretar al Federației Sindicale 
Mondiale.

CAMPANIA DE RECOLTASE
ȘI TREIERIȘ E IN TOI

Grîul pîrîie în Ian...

...Și trenul a plecat din Ploești.
te urnește. In mulțime distingem 
un grup compact de pionieri care 
flutură batiste albe. Strigătele lor 
vesele reușesc să acopere chiar și 
cîntecele fanfarei. S-a întunecat.

La orele 21,30 ajungem la Foc. 
șani. Sute de tineri cu steaguri, o 
unitate de pionieri ne-au așteptat 
cîteva ore. Lozinci, flori, cîntece 
nelipsita periniță. Plecăm cu com
partimentul umplut de mireasma 
florilor proaspete pe care le-am 
primit.

Ora este tirzie, însă și la Tecuci 
tinerii ne întimpină. Intr-un fel 
se repetă caldele manifestații de 
simpatie de pe întregul parcurs, 
dar pretutindeni primirea are un 
parfum deosebit, caracteristic. Dis. 
cutăm de la ferestre, ni se trans-.

mit calde mesaje pentru eroicul 
tineret sovietic, pentru prietenii 
din lumea întreagă, ce vin la ma
rea sărbătoare a tineretului. Tot 
drumul am petrecut privind nesfîr- 
șita panoramă a sărilor înveșmîn- 
tate sărbătorește. In legănarea tre
nului încercăm, învingînd obo
seala, să înșirăm pe hîrtie un suc
cint film al călătoriei. în zori de 
zi ajungem în gara Socola. Străba
tem ultimii km. pe teritoriul pa
triei noastre dragi. La revedere, 
prieteni! Peste cîteva clipe po
posim pe pămîntul sovietic. Sîntem 
la Ungheni.

23 iulie
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Ne-am cunoscut la Festival
August 1953... Soarele picura 

aur încins din înalturi, peste 
steaguri și fețele tinerilor de pre
tutindeni veniți la Festivalul de 
la București. Zarea nesfîrșită a- 
ducea cu sine cîntecele impetuoa
se ale prieteniei și păcii. Un cer 
sticlos, de peruzea era decor na
tural flamurilor care tălăzuiau în 
vînt, armonizîndu-se cu legăna
rea ușoară a melodiilor ce răsu
nau in toate limbile pămîntului. 
Tinerețea nestăvilită izbucnea din 
piepturile tuturor, asemenea vul
canilor în plină erupție. De pre
tutindeni se auzeau cuvintele 
care-i unesc pe toți tinerii, îm- 
pletindu-se într-o uriașă simfonie : 
Paix et amitie ! Peace and Fri
endship I Beke es baratsag ! Mir 
i drujba ! Pace și prietenie !

Iți amintești, prietene Syd, de 
ziua în care am vizitat împreună 
Galeria Națională unde tu ai ad
mirat, alături de pînzele lui Rem
brandt și ale compatriotului tău, 
Turner, pe acelea ale lui Grigo- 
rescu și Băncilă ? Despre plimbă
rile noastre prin parcurile bucu- 
reștene, despre întîlnirile priete
nești cu alte delegații străine, 
despre schimburile de insigne ? 
Pe atunci îmi spuneai cît de fru
mos este la noi și cît de mult ai 
dori să trăiești aici. Am în față 
scrisoarea ta:
...„Poporul romîn a făcut tot ce 
l-a stat în putință, spre a ne oferi 
prilejul petrecerii unor zile 
cute, spre a ne face fericiți, 
buie să vă mărturisesc că 
vom uita niciodată"...

Am cunoscut atunci și o 
Era foarte tinără. Nu împlinise 
încă 17 primăveri. Se numea Shei
la. Mă adresez și ție, Sheila, a- 
semenea lui Syd. Iți amintești de 
minunatele grădini ale Bucureș- 
tiului, de bulevardele largi, îm
brăcate sărbătorește, de mulți
mea tălăzuind pe străzi, cînd tu 
exclamai „marvellous'* — minu
nat ? Dar, de seara în care am a- 
sistat la spectacolul de gală, dat 
de ansamblul tineretului din Glas
gow? îl văd parcă fi acum pe Jim
mie Cullen — tînărul muncitor și 
talentatul dirijor scoțian — sub 
bagheta căruia prindeau aripi cîn
tecele

Voi ați plecat cu toții, dragi 
prieteni englezi pe care v-am

însoțit de-a lungul Festivalului, 
ca interpret : fi Syd, fi Sheila, 
fi Paul, fi Martin... De d,încolo 
de apa albastră a mării mi-ați 
scris... Amintirile Festivalului de 
atunci le păstrați mereu în inimă. 
Mi-a.ți scris despre popularitatea 
pe care a cîștigat-o țara mea la

Evocare

voi. Am primit albume frumoase 
cu imagini din București, editate 
de Asociația de prietenie romîno- 
britanică din Londra. în scriso
rile tale, Sheila, mi-ai vorbit cu 
atîta . pasiune ..și maturitate -des
pre „Mama** de Gorki, despre 
„Studenții** de Trifonov, despre o- 
pere ale lui Sadoveanu traduse 
în englezește, ori despre „Pen
tru fericirea poporului** de A. __ .._
Baranga și N. Moraru. Mi-ai cerului adînc. 
trimis cîteva poezii de By
ron • și Shelley, ' apoi ‘ niște ver-

suri ale unui tînăr comunist care 
condamna războiul din Malaya, 
iar eu ți-am trimis poezii de E- 
minescu, în traducere engleză.

Cerul limpede și adînc al țării 
mele a străjuit bogăția culturilor 
naționale, seninătatea și optimis
mul vostru...

Vă văd, parcă, în iureșul vese
liei, pe străzile Moscovei, la cel 
de-al VI-lea Festival. Acolo va 
bate inima tineretului lumii mai 
tare ca oricînd, ca una singură, u- 
riașă.

Veți întîlni acolo, printre cei
lalți tineri din lume, și pe solii 
gîndurilor și sentimentelor de 
prietenie și pace ai poporului 
meu...

Și. voi, dragi prieteni englezi, 
alături de întreagă generația tî- 
nară luptați pentru izbînda vi
sului nostru comun, pentru 
stindardul păcii și prieteniei să 
înalțe mereu pe azurul nepătat
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Filme noi în cinstea
Festivalului

Fe
ll

ci-

în cinstea celui de-al VI-lea 
stivai Mondial al Tineretului 
Studenților de la Moscova, la 
nematograful „Republica** din Ca
pitala vor rula în premieră, înce- 
pînd de la 2 august, o serie de 
filme pentru ecran lat (cinema
scop).

Este vorba de producțiile cine
matografice sovietice în culori 
„Melodiile festivalului** ți „Toam
na la Leningrad", precum și de 
filmul polonez în culori „Peisaje 
din Silezia".

Deși e înnourat și Măgura 
Codlei abia poate fi zărită prin 
ceața plumburie, totuși ziua 
astăzi poate fi considerată o 
frumoasă. De o săptămînă, zi 
zi tot plouă. Ba în ziua de 
iulie, cînd cei de la Hălchiu 
scris în „evidența" 
naturale 41 cm. cubi de ploaie pe 
metrul patrat, a fost un adevărat 
potop. însoțită de vînt, ploaia a 
culcat la pămînt și a învîrtejit 
griul înalt crescut pe lanurile în
tinse ale gospodăriei de stat de 
aici. Astăzi însă, dacă mergi prin
tre spice, auzi cum pîrîie paiele 
uscate.

Griul, pîinea bogată a acestui 
an, s-a copt. Pîrîie paiele și spi
cele grele și parcă strigă tuturor 
celor ce trebue să Ie audă : ne-am 
copt, ce mai așteptați ?

Inginerul Iuliu Arnăutu, șeful 
serviciului plan-prpducție al gos
podăriei, stă aplecat deasupra bi
roului și scrie. Scrie de zor fel de 
fel de adrese, scrisori, rugăminți 
către serviciul agricol regional, 
Trustul Gostat, sfatul raional de 
la Codlea, sfatul comunal Hălchiu, 
comitetul regional U.T.M., tutu
ror celor care, crede el, îl vor pu
tea ajuta să iasă din impas. Care 
impas ? Secerișul ! Căldura și 
ploile ultimelor zile, alternînd la 
mici intervaluri, au făcut ca toa
te culturile să se coacă concomi
tent, iar gospodăria nu poate face
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PRIETENII BULGARI
SPRE MOSCOVAIN DRUM

GIURGIU (De la coresponden
tul nostru). — Primul tren intră 
în gară. Fanfara marinarilor în
chină un imn de bun sosit pe 
pămîntul țării noastre. Sute de 
batiste flutură în vînt, noian de 
buchete de flori primesc prietenii 
bulgari de la tinerii romîni sosiți 
în întîmpinare. Oaspeții coboară 
pe peron. îmbrățișări, schimb de 
daruri, de cuvinte calde șl... hora 
mare. In timp ce se încinge jocul, 
mă strecor cu greu prin mulțime. 
Intru în legătură cu Veselin Ni- 
colof, reporter la ziarul „Narod- 
na Mladej". Notez primele in
formații.

Delegația bulgară din acest 
tren este formată din 400 de ti
neri care vor reprezenta la Mos
cova cultura națională a poporu
lui lor. Violeta Krîsteva și Vir
ginia Kirsnova sînt două fete 
vesele din „Corul fetelor din 
Sofia". Dirijorul corului, Boncio 
Bocef îmi explică — prin inter-.

Cu GRIGORESCU
plă- 
Tre- 
nu-1

fata.

altceva decît să stea și să pri
vească. Și aceasta din mai multe 
motive. Mai întîi s-ar putea vorbi 
de planul de dotație cu mașini — 
pe baza căruia s-a fixat și planul 
de salarii — dotații ce nu s-au 
respectat. Cele două combine stau 
pe hîrtie, dar în lan nu e nimic. 
Și griul pîrîie... Trustul Gostat a 
promis că le va trimite oameni 
pentru ajutor la recoltare. Au pro
mis, dar n-au trimis. Comitetul 
raional U.T.M. Codlea a organizat 
aici o tabără de elevi care să 
sprijine recoltarea. Au trimis doar 
20 de elevi care nu pot fi folosiți 
în nici un caz la seceră. Așa că 
lucrează și ei la porumbul hibrid. 
Comitetul orășenesc U.T.M. Stalin 
a luat de asemenea hotărîrea de 
a trimite utemiști din oraș — care 
se află în apropiere, dar hotărî
rea e hotărîre și oameni la recol
tare nu sînt. Și griul pîrîie în 
lan...

Pentru strîngerea recoltei de la 
G.A.S. Hălchiu este nevoie de bra
țe de muncă. Trebue să se intre 
în lanurile de grîu cu toate cele 
4 secerători-legători, 
cu seceri și coase și aceasta cît 
mai curînd.

Nu are însă cine să
că. E drept că au ieșit și oamenii 
de la sectorul zootehnic, și cei din 
birouri, dar nu este suficient. Co
mitetul raional U.T.M. Codlea și 
comitetul orășenesc U.T.M. Stalin 
vor trebui să sprijine această gos
podărie cît mai neîntîrziat trimi- 
țînd elevi și studenți, tineri mun
citori din fabrici, care sînt dornici 
să dea o mină tovărășească de a- 
jutor la strîngerea pîinii de pe o- 
goare. Să audă și tovarășii de la 
comitetul regional U.T.M. că pîrîie 
grîul în lan !

Trebue subliniat însă că tova
rășii inginer Iuliu Arnăutu pre
cum și directorul Gospodăriei, tov. 
Gheorghe Samara, au o mare par
te din vină că au ajuns într-o ase
menea situație. Trebuiau să se în
grijească din timp, cum au făcut 
alte gospodării — Stupini sau 
Hărman, care nu au început încă 
recoltarea dar âu asigurate bra
țele de muncă necesare — și să 
nu umble după oameni acum, în 
ceasul al 1^-lea cînd grîul pîrîie 
în lan. 1

10 cositori,

le mînuias-

Combina condusă de mecanizatorul Constantin Cherescu de 
la S.M.T.-Călugăreni, regiunea București, strînge în fiecare zi 
zeci de tone de boabe de pe ogoarele gospodăriilor colective 
și întovărășirilor din raza S.M.T.-uIui.

Pentru ca din recolta bogată să nu se piardă nici un bob, 
pentru ca mașina să lucreze cu maximum de randament, 
Constantin Cherescu, împreună cu agronomul de sector Gheor- 
ghe Mircea explică unui grup de colectiviști modul de deser 
vire al combinei. Foto; AGERPRES

Aria tineretului
Nu departe de Deva, în comuna 

Peștișul Mare, sînt tineri plini de 
inițiativă. Organizația U.T.M., al 
cărei secretar este tovarășul Raita 
Adam, sub îndrumarea și cu spri
jinul direct al organizației de par
tid, a pus de curînd bazele „ariei 
tineretului**.

După un plan bine chibzuit ei 
au pornit la treabă: au curățat 
terenul, au înjghebat un post de 
cruce roșie, au confecționat lozinci 
cu caracter mobilizator. Mîndria 
mare a tineretului este însă că au 
electrificat aria de sub patronajul 
lor, cu ajutorul tovarășului Ciso- 
nadi Ignat, electrician, care lu
crează la Combinatul Siderurgic

din Hunedoara și care este din a- 
cest sat. Aria are și o bibliotecă 
volantă și o gazetă unde vor apare 
articole.

Delegatul batozei și responsabi
lul ariei este Hărău Aurel secre
tarul comitetului U.T.M. pe co
mună.

S-au evidențiat în această muncă 
utemiștii Buda Alexandru, Zudor 
Suzana, Kapeț Alexandru și alții*

Aria este bine pusă la punct și 
„bucuroasă** și-a primit de-acum 
primii oaspeți sosiți cu carele pline 
de snopi, încă de sîmbătă seara.

D. AURELIAN

mediul interpretului — progra
mul bogat ce-1 vor prezenta ti
nerii bulgari la Festival. O pu
ternică strîngere de mîini cu 
tînărul Ramis Covacy. El este 
tocmai din Tirana și este student 
la Conservatorul de muzică din 
Sofia. Ca solo bariton, crede că 
va avea succes la Moscova, 
/daria Bohacek, o tînără artistă 
din orașul Russe tine să-mi amin
tească de succesul pe care l-a 
avut la Opera din Cluj, cînd 
ne-a vizitat tara.

Cunoștințele se Înmulțesc. No
tez în carnețel nume după nume, 
in timp ce, bulgari și romîni 
încing jocul national bulgar 
„Răceni{a“.

*
Cînd sosește trenul cu spor

tivii bulgari entuziasmul e con
taminant. Abia mai prididesc cu 
însemnările. Notez neîntrerupt: 
„Peter Stancov — box — al 
doilea la campionatele europene, 
la categoria sa, Nicola Filipov, 

recenta cursă Sofia—București, 
Nicola Stancev, campion olimpic 
la lupte și alții".

După ce trenul se pune tn miș
care, conducătorii lotului de spor, 
tivi bulgari mă invită într-un 
confortabil compartiment. In 
drum spre București însă, ne 
asaltează sportivii. Cei mai cu
rioși sînt jucătorii de tenis de 
masă. Triplul campion al Bulga
riei, Mihail Konaneșev întreabă:

.,Zeller a plecat la Moscova ? 
Dar Toma Reiter ? Avem adver
sari serioși în romîni 1 Dacă sînt 
în formă bună ? Da. anul acesta, 
într-un turneu, l-am întrecut pe 
Dolinar. Foarte tînăra campioană 
a Bulgariei la săritura în lun
gime, Paulina Țolikofer îmi vor
bește despre ascensiunea ei îp 
sport. Cu recordul Bulgariei pe 
care îl define din 1951 (5,84 m.) 
crede că va ocupa unul dintre 
primele locuri.

Dar cum să vorbești însă de
spre atîtea cîntece, cite au ră
sunat de-a lungul drumului, cum 
să descrii într-un simplu reportaj, 
toată gama de sentimente, de 
bucurii, care se îndreaptă spre 
Moscova, odată cu solii tineretului 
bulgar ?

■IN...■■HI......primul dintre cicliștii, bulgari la

printre OPERELE SALE
Marea expoziție de la Muzeul de 

Artă al R.P.R. cu operele pictoru
lui nostru național, Nicolae Grigo- 
rescu, organizată cu prilejul împli
nirii a cincizeci de ani de la moar
tea sa (21 iulie 1907) constituie un 
fericit prilej de a descifra omul 
prim opera sa și opera prin om.

Chiar dacă nu i-am cunoaște bio
grafia, încă opera sa ne-ar povesti 
multe despre țelurile creatoare ale 
acestui pictor, care și ca iconar și 
ca pictor istoric în țară, și mai a- 
poi în străinătate, ca pictor pus pe 
temeinice căutări s-a străduit să-și 
dobîndească cele mai iscusite mij
loace picturale pentru a oglindi 
ceea ce avea la inimă. In mai 
fiece lucrare a sa, simți că omul a- 
vea ceva de spus și căuta să o 
spună prin opere cît mai temeini
ce, pline de viață, culoare, miș
care, pline de adevăr adînc. Ob
servi cum treptat Grigorescu a a- 
juns la o desăvîrșire a meșteșugu
lui și la o viziune proprie, în care

N. GRIGORESCU

sînt oglindite unele dintre cele mai 
caracteristice imagini ale naturii și 
ale oamenilor patriei sale, care tră
iesc în sînul ei. Cunoscîndu-i bio
grafia, înțelegi și mai bine cu cită 
trudă și< abnegație și-a realizat el 
vocația de artist, înlăturîrid atîtea 
piedici și ferindu-se de a practica 
o artă învechită, depărtată de suflul 
vieții, de realitatea celor mulți.

S-a născut la 15 mai 1838, tn 
comuna Pitarul din Dîmbovița, ca 
fiu al unor țărani nevoiași. La cinci 
ani, pierzîndu-și tatăl, este adus la 
București împreună cu ceilalți frați 
și mama îi întreține lucrînd cu 
acul. Nu are parte de multă învă
țătură. Doar două clase primare și 
doi ani de ucenicie la un iconar. 
Era sărac, nu avea putință să în
vețe de la vreun meșter mai iscu
sit, venit pe la noi. Școli de artă 
temeinic organizate nu existau pe 
atunci în țările noastre. Un pictor 
ca el nu putea, pentru început, 
să-și cîștige traiul decît ca iconar. 
La doisprezece ani, pictează ico
nițe și le vinde la Obor. La pai
sprezece ,face icoane la biserica 
din Băicoi, apoi la alte biserici și 
mînăstiri, încheindu-și activitatea 
de pictor bisericesc la Agapia în 
1860, deci cînd avea douăzeci și 
doi de ani. S-a format mai mult 
singur, văzînd și ce făceau alții, 
cercetînd și unele gravuri cu ope
rele maeștrilor Renașterii. Mai ales 
la Agapia, unde face pictură mu
rală și icoane pe lemn, el ajunge 
la o măestrie cu totul neașteptată 
pentru un tînăr, care avusese par
te de așa puțină pregătire. Cu ta
lentul său, cu munca fără preget, 
cu necurmata adîncire a lucrului 
ce-1 îndeplinea, tînărul Grigorescu 
face unii sfinți sau pe prunc ca 
un adevărat pictor realist. In ex
poziție, putem vedea epitaful de 
la mînăstirea Zamfira și se va a-

duce prima sa operă semnată și 
datată, o icoană din 1853, pictată 
la Băicoi..

Plecînd în 1861 în Franța, cua- 
futorul lui Mihail Kogălniceanu 
care văzîndu-i lucrările de la A- 
gapia, îi acordă mult dorita bursă, 
Grigorescu știe curînd să-și aleagă 
adevăratul drum. Nu pictura bi
sericească și nici pictura academi
că. depărtate de viață pot satisface 
pe acest fiu de țărani iubitor de 
natură, iubitor de oameni vii, care 
își au un rost temeinic pe lume. 
După cîteva luni, petrecute în a- 
țelierul unui pictor învechit, Gri
gorescu se stabilește în satul Bar- 
bizon, unde o întreagă falangă de 
pictori înnoiau pictura, redînd di
rect, în,aer liber, frumusețile și a- 
devărul naturii, scene de muncă 
de la sate, aspecte ale pădurii de la 
Fontainebleau. In contact cu ei, 
Grigorescu își desăvîrșește mește
șugul, dar fără a-i imita.

Tablourile de la Barbizon aduc 
viziuni cu totul originale ca și cele 
făcute mai tîrziu în alte vecină
tăți ale Parisului sau în nordul 
Franței, în Bretania și Normandia. 
Opera pictorului se îmbogățește vă
zînd cu ochii. Peisaje falnice, por
trete de-un adînc realism, scene 
din viața zilnică, fie de la munca 
ogoarelor, fie de prin diferite gos
podării, sînt viguros construite și 
au un colorit viu, sugestiv, plin de 
frăgezime. încă de la Agapia, se 
dovedise mare colorist, iar în Fran
ța își îmbogățește paleta, nuanțea
ză mai iscusit variațiunile atmos
fera și reflexele luminii, pentru a 
construi mai viguros compoziții,

CH. ANGELESCU

Discuție despre inovații
ȘI RAȚIONALIZĂRI

Entuziaștii...
Început de februarie. La fabrica 

de piese de schimb pentru indu
stria textilă „Encsel Mauriciu" din 
Tîrgu-Mureș, era zarvă mare. în 
ateliere, pe săli, în birouri un 
suflu nou, prevestitor de fapte 
deosebite, străbatea atmosfera.

— Să pornim o întrecere a ti
nerilor inovatori. Acesta să fie 
„darul" nostru pentru Festivalul 
Tineretului și Studenților de la 
Moscova.

A .doua zi presa anunța o nouă 
inițiativă. Ea s-a extins în întreaga 
regiune.

Au trecut 5 luni
Sala consiliului sindical local 

fremăta de tinerețe, de voie bună. 
De odată liniște. începe consfă
tuirea. Se prezintă referatele. 
Scurte, dar pline de conținut.

Maistrul Branics Lajos vorbește 
în numele tinerilor de la fabrica 
inițiatoare despre „Organizarea 
concursului de inovații".

Cu aceeași atenție este ascultată 
expunerea „Cum am devenit ino
vator", a tînărului textilist Szabo

In cinstea Festivalului 
succesul tinerilor Hunedoreni

Barna de la fabrica „Gheorghe 
Dozsa" din Sft. Gheorghe.

în cuvinte simple, pornite din 
inimă, Barna își destăinuia dra
gostea pentru meserie.

Prețioase sînt îndrumările cu- 
E rinse în comunicarea „Contri- 

uția mișcării inovatorilor la ridi
carea nivelului profesional al ute- 
xniștilor și tinerilor". îl prezintă 
inginerul Ioan Precup.

loan Antal vorbește celor pre
zenți despre experiența sa de ino
vator. El are ce împărtăși. Celo 
peste 70 de inovații realizate în 
decurs de 2 ani sînt rodul unei 
munci neobosite.

Se prezintă rezultatele întrecerii 
pe întreaga regiune. Tovarășul 
Geza Boda — secretar al comite
tului regional — analizează te
meinic desfășurarea mișcării tine
rilor inovatori.

în numai cinci luni numărul ti
nerilor inovatori a crescut cu încă 
236. Comparativ cu situația exis
tentă la 1 februarie numărul lor 
a crescut de aproape 4 ori.

Cîștigătoarea întrecerii? Organi
zația U.T.M. de la termocentrala 
„Steatia Roșie" din Sîngiorgiu de 
Pădure. Ea a primit steagul de or
ganizație U.T.M. fruntașă, instituit 
de comitetul regional U.T.M. 
colaborare cu filiala A.S.I.T.

în

PETRU COMARNESCU

Tn întreprinderile industriale din regiunea Hunedoara lucrează 
un mare număr de tineri; mulți dintre ei sînt organizați în 1540 
de brigăzi de tineret. Aceste brigăzi întimpină Festivalul Tineretu
lui și Studenților de la Moscova cu realizări deosebite.

In Valea Jiului, angajamentul brigăzilor de tineret de a da pa
triei pînă la Festival 23.000 tone cărbune peste plan a fost realizat 
încă de la începutul acestei luni.

Tinerii care deservesc fabrica de aglomerare a minereurilor din 
cadrul combinatului siderurgic Hunedoara au asigurat furnalelor 
In perioada 1 mai-—21 iulie încă 17.700 tone de minereu aglomerat 
realizat peste plan, iar la oțelăria Martin a combinatului, brigă
zile de tineret au elaborat aproape 300 șarje rapide.

Aplicind inițiativa tinerilor de la uzinele „Progresul" Brăila, bri
găzile de tineret din 8 întreprinderi, au făcut economii în valoare 
de 1.738.000 lei.

Cuptoarele Martin de la Combinatul siderurgic Hunedoara au 
primit anul acesta peste 1000 tone de fier vechi colectat de tinerii 
din regiune.

Chemarea tinerilor de la fabri
ca „Encsel Mauriciu" a găsit ecou 
în 25 de întreprinderi.

Din cele 357 inovații prezentate 
de către tineri, au fost acceptate 
277. Din acestea 139 au fost deja 
aplicate. Economiile rezultate de 
pe urma aplicării acestor inovații 
însumează 443.239 lei.

Prin aplicarea celor 84 de ino
vații aflate încă în studiu, pînă 
la sfîrșitul acestui an se realizea
ză economii ce depășesc cu mult 
un milion lei.

Cum au fost posibile aceste 
zultate ?

De la bun început comitetul 
gional U.T.M. în colaborare 
filiala regională ASIT a dat

re-

de bază U.T.M. și cercurilor 
ASIT din întreprinderi. S-a des
fășurat în numeroase întreprin
deri o susținută muncă de propa
gandă în sprijinul cunoașterii 
punctelor prevăzute în chemarea 
la întrecere. Astfel, în sprijinul 
acestei acțiuni s-au ținut 71 de 
conferințe tehnice.

O mare importanță în desfășu
rarea întrecerii au avut cele 19 
colțuri ale tinerilor inovatori. Aici 
s-au publicat sfaturi ale inovato
rilor vîrstnici, s-a criticat birocra
tismul unor cabinete tehnice față 
de inovațiile realizate de tineri, 
atitudinea unor ingineri și tehni
cieni care nu ajută pe tineri la re
zolvarea unor probleme tehnice 
mai dificile (scheme, calcule). In 
scurtă vreme aceste colțuri au 
devenit tribune ale tinerilor ino
vatori, un mijloc de popularizare 
a rezultatelor.

Cei de la „Encsel Mauriciu" au 
făcut panoul tînărului inovator 
în care au fost popularizate săptă- 
mînal rezultatele obținute pe bază 
de grafic.

Urmarea ? Din cei 228 de tineri 
cîți există în fabrică, 72 au par
ticipat activ la mișcarea de ino
vații, făcînd 51 de propuneri.

90 la sută din numărul total 
al inovațiilor este realizat de 
tinerii muncitori.

Lipsuri și greutăți
Consfătuirea privind mișcarea 

tinerilor inovatori din Regiunea 
Autonomă Maghiară a reliefat și 
unele lipsuri. Organizațiile U.T.M. 
de la atelierele C.F.R. Tg. Mu
reș (secretar U.T.M. Mircea Băr- 
dășan) ca șl cabinetul tehnic (res
ponsabil Lazslo Barezi) nu au 
făcut nimic pentru popularizarea 
acestei întreceri. O situație ase
mănătoare a existat și la fabrica 
de

re- 
cu 

.... _______ ____ în
drumări concrete organizațiilor

conserve din Mureșeni (secre-
M. MUNTEANU
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Copiii noștri au nevoie
de amîndoi părinții

scris so-

am

în

Acum șase ani lucram în ora
șul Focșani. Aici am cunoscut-o 
pe Elvira Crăciun. Era o fată 
vioaie, prietenoasă și după cîte
va luni, simțind că o iubesc, i-am 
mărturisit că vreau să mă căsă
toresc cu ea.

Ne-am căsătorit și curînd
devenit părinții a două fetițe, Ta
tiana și Lenuța. Anii care au tre
cut ne-au apropiat mai mult și am 
avut tot timpul credința că îmi 
cunosc soția așa cum mă cunosc 
pe mine. O întîmplare petrecută 
în primăvara acestui an mi-a do
vedit însă că m-am înșelat.

Ne hotărîsem amîndoi ca
luna aprilie să plecăm în comuna 
Drăgușeni unde să devenim co
lectiviști. Am făcut o cerere pe 
care am semnat-o amîndoi și pes
te cîtva timp, cererea ne-a fost 
aprobată. Urma acum ca eu să mă 
duc la Drăgușeni și să aranjez 
locuința. Am găsit o locuință fru
moasă și destul de încăpătoare. 
Curtea, grădina, totul era plin de 
soare și aer curat și mă gîndeam 
tot timpul ce bine or să se simtă 
aici fetițele noastre. M-am întors 
la vechea gazdă în oraș să-mi 
iau familia. Ml-amintesc cîtă 
bucurie aveam în suflet. Dar deo
dată toată această bucurie s-a 
spulberat. Soția mea și fetițele nu 
erau nicăieri. Fosta gazdă mi-a 
spus că au plecat la Tecuci, ora
șul din care era soția mea, la pă
rinți. M-am dus la Tecuci chiar 
în ziua aceea să văd ce s-a în- 
tîmplat. Aici m-au întîmpinat so
crii mei care spre uimirea mea 
mi-au spus că ei nu-și dau fata 
la muncă cu țăranii, că „n-au 
crescut-o să-mi bat eu joc de ea". 
Soția nu era acasă ci doar fe
tițele. Credeam că este totuși vor
ba de vreo neînțelegere și aștep
tam să vină soția din oraș și să 
plecăm. Dar cînd a venit mi-a 
spus că nu mai merge scuzîndu-se 
că n-o lasă părinții. La această 
explicație am rămas înmărmurit. 
De șase ani era soția mea, de 
șase ani părinții ei n-o mai aveau 
în grijă! Am rămas în Tecuci 
două zile chinuit de întrebări :

Ce s-a întîmplat? De ce a- 
ceastă schimbare ? Doar amîndoi 
hotărîsem ce aveam să facem. 
Am încercat să ies cu ea undeva 
în oraș, pe stradă, să putem dis
cuta în voie dar mamă-sa n-a lă
sat-o de parcă, n-ar fi fost vorba 
de soția mea. Pînă la urmă am 
plecat singur. La gospodărie lu
cram ca contabil și dacă n-aș fi 
fost in starea in care eram, m-aș 
fi simțit cum nu se poate mai

bine. în acest timp i-am 
ției mele nenumărate scrisori ru- 
gînd-o să-și dea seama ce face, 
să ia fetițele și' să vină la mine, 
că o aștept. Dar n-am primit nici 
măcar un răspuns. Atunci am 
plecat iarăși la Tecuci. Și din nou 
părinții ei mi-au spus aceleași cu
vinte iar ea era acum cu totul de 
partea lor. Convins că nu mai pot 
face nimic mi-am luat fetița cea 
mare, Tatiana, de patru ani și 
m-am întors la Drăgușeni. Aceas
ta s-a întîmplat în luna iunie. De 
atunci am rămas despărțiți și .noi 
și fetițele. Eu muncesc la gospo
dăria colectivă, iar ea a intrat fe
meie de serviciu la un dispensar mare-i greșeala pe care-o faci 
din Tecuci. Cînd am fost ultima acum.
dată în Tecuci am găsit fetița care ROMAN T. VASILE
a rămas la ea îmbrăcată cu haine coniuna Drăgușeni
rupte și nespălată în timp ce ma- 
mă-sa se plimba nepăsătoare prin 
oraș cu diferiți „prieteni". De a- 
ceea a rămas ea în oraș ? A pre
ferat să stea despărțită de băr
batul ei și să-și despartă copiii 
pentru motivul că la țară n-ar 
putea să se plimbe cu cine vrea ? 
îmi priveam copilul gol și mur
dar și capul îmi vîjîia de du
rere. Adusesem cu mine și pe cea
laltă fetiță și cînd s-au văzut a- 
mîndouă au început să plîngă cu 
hohote. In ziua aceea am cum
părat fetiței celei mici rochiță, că
mașă și fundiță și am îmbrăcat-o 
frumos. Apoi am venit acasă aș- 
teptîhdu-mi soția, fiindcă este to
tuși soția mea. Dar ea afiînd că 
am venit în Tecuci a stat fugară 
tot timpul cît am rămas acolo 
fără să vină să-și vadă nici mă
car fetița de care era despărțită 
Mîhnit am luat-o pe Tatiana și 
m-am întors la Drăgușeni. Cum 
mai plîngeau fetițele cînd le-am 
despărțit iarăși!

— Tăticule, mă întrebau ele cu 
obrăjorii plini de lacrimi de ce nu 
vine mămica ? De ce nu vine, tă
ticule, ce i-ai făcut ? Mă uitam la 
ele și simțeam cum mi se strîngea 
inima în piept și mă înecam fără 
să pot să le spun un cuvînt. Mi-e- 
ra groază numai la gîndul că fe
tițele și-ar putea închipui ca nu 
stau lîngă mama lor din cauza 
mea. E groaznic gîndul acesta.

Dragă redacție, familia mea tî- 
nără e gata să se distrugă pentru 
că soția mea are sufletul gol, e 
ușuratică, și-a făcut din „dis
tracții" un ideal .uitîndu-și obliga
țiile de mamă și soție. Mereu mă 
gîndesc ce pot să fac căci m-aș 
despărți de ea în mod legal dar 
nu mă lasă acești doi copilași. Eu 
mi-aș găsi altă soție, ea alt soț,

dar mamă și tată la copii nu 
găsim. Dacă soția mea ar cu
noaște cit de plăcut e să mun
cești între colectiviști, cît de mare 
e mulțumirea pe care o simți după 
o zi de muncă cinstită și folosi
toare, s-ar condamna singură pen
tru viața ei meschină și seacă și, 
s-ar reîntoarce la familia ei.

Nu-i încă tîrziu. Gîndește-te 
mai mult Elvira la răspunderea 
pe care o ai în societate ca soție 
și mamă.

Muncind cinstit împreună și 
crescîndu-ne fetițele fără să fie 
chinuite, ai să-ți dai seama cît de

La fabrica de prefabricate „Progresul4* din Capitală, se fac che- 
soane speciale pentru tavane, panouri, grinzi, plăci pentru garduri, 
scări etc. în atelierul de fierărie pentru prefabricatele din beton 
lucrează oj brigadă condusă de tov. Constantin Iliescu.

In trimestrul II, prin folosirea unor deșeuri de fier, fierarii beto- 
nișți din această brigadă au depășit planul cu 21 % și au realizat 
o economie de aproape 10.000 lei.

Utemista Tudor Stana lucrînd la chesoane speciale pentru tavan.

noi pîn«la Ploești
Cîntecul spune că 

parte. Eu cred însă 
rul a locuit undeva lîngă Plo
ești și nici de cum la Moreni. 
De la noi pînă la Ploești însă, 
fie că iubești sau nu, tot o 
jumătate de zi faci pe drum. 
Și ce drum...

Cînd te gîndești că pînă 
la gara Mofeni trebuie să 
escaladezi lemnele aruncate 
la întîmplare de ocolul silvic, 
apoi să frămînți temeinic no
roiul din gară» ca pînă la ur-

nuri de- 
că auto-

stai în ploaie să aștepți 
căci de sală de aștep- 

nici nu poate fi vorba, 
trece pofta ?
Filipeștii de Pădure tre

să schimbi trenul, li 
dacă vine,

Crede(i că autorul 
tecului s-a deplasat eu auto
busele R.A.T.A. ? E imposibil. 
Cînd te grăbești, decît să iei 
autobusul 
jos sau în 
cu trenul.

mai bine mergi pe 
cel mai fericit caz

Cu GRIGORESCU
printre OPERELE SALE

mă să 
trenul, 
tare 
nu-ți

La 
buie
schimbi imediat 
daca nu, aștepți. Muncitorii de 
aci au cerut să se pună tren 
direct Moreni-Ploești, dar ser
viciul exploatării feroviare 
Ploești a răspuns scurt Și pre
cis : „Condițiile tehnice de ex
ploatare nu sînt favorabilei

Corespondent 
I. MARINESCU

de cine aparținem ?

ROMANSTIIN.TJFl^O-PANir.ASVtC pe ȘTEFAN Și RADU NOR

...Nu există în librării volu
mele I și II din opere-Moliere, 
volumul 
volumul 
volumul 
volumul
lumele I,III,IV și V din opere- 
V. Hugo?

E.S.P.L.A, să-și spună cuvîn-

I opere-Shakespeare,
I

I din opere-Balzac, 
I Opere-Fielding, vo-

opere-Thackeray,

...Fabrica de baterii EL-BA 
din Timișoara nu furnizează 
cantități suficiente de pile e- 
lectrice de 1,5 volți, atît de ne
cesare pentru aparatele de ra
dio care funcționează cu ba
terii ?

cers M i ci
Multe dintre formațiiile bănuite de noi a fi stînci, se dove

desc la o cercetare mai atentă, colonii de animale minuscule.
Niciodată și nicăieri nu am întîlnit o asemenea diversitate de 

forme și culori I Uneori curiozitatea ne face să oprim nava, dar 
după cîteva minute sîntem nevoiți să o pornim iar la drum. O 
cercetare mai amănunțită a faunei și florei acestei lumi feerice 
ar dura nu zile și săptămîni, ci ani, ani îndelungați.

Acum jungla a rămas în urmă, dar ceea ce ne e dat să pri
vim e și mai uimitor.

Prin fața cupolei străvezii a încăperii superioare trec, într-un 
șir neîntrerupt, creațiile fantastice ale civilizației submarine.

în jurul neobișnuitei noastre călăuze s-au strîns, pe la 2.500 
metri, sute de ocenini. Curiozitatea pare să fie un simțămînt cu 
adevărat universal. S-a format un adevărat cortegiu, care ne des
chide calea. Privindu-i de aproape, ne dăm sema că acvaticii sînt 
mai mici decît ni i-am închipuit după desenul schițat pe cub și 
după dimensiunile carcaselor cu care urcă la suprafață. Pielea 
lor are un luciu metalic, cu nuanțe schimbătoare ; pe ea se află, 
din loc în loc, surse organice de lumină. înoată în grupuri mari 
și mișcările lor sînt armonioase, ca ale unor balerini. Dar armonia 
ansamblului nu exclude originalitatea poziției, atitudinii fiecăruia. 
Nimic nu-ți sugerează ideea unei turme, totul dimpotrivă pe aceea 
a unui dans artistic, plin de grație și prospețime.

Desigur, aceasta e o încercare de a exprima cu atribute pămîn- 
tești o realitate din altă lume și trebuie socotită, tocmai de 
aceea, destul de departe de realitate.

Acum cunoaștem originea semnalelor misterioase care ne-au 
intrigat atîta vreme. Determinatorul arată că ne aflăm chiar în 
regiunea din care provin. Dar cine le emite ? Niște instalații 
anume construite sau însăși făpturile submarine ?

— Ce v-a adus în halul ăsta ?
— ...a fost tare 11
— Meciul ? ?
— Nu 1 Terenul I

Echipa noastră de fotbal din 
satul Vasile Boaită, raionul 
Liești a fost nu de mult in
vitată la raion. Acolo, celelal
te echipe erau echipate ca la 
regulament, iar noi cu hainele 
de sărbătoare.

Trebuia să jucăm cu echipa 
„Recolta** G-A.S.-Ivești. Am in
trat pe teren în cămăși și în n.e Promi8^se
pantaloni. Ghete... Am rămas 
cu cele de la botez. După cinci 
minute de joc, centrul înaintaș 
s-a apucat de un picior și a 
început să sară de credeai că 
i-a intrat apă-n ureche.

— Ce-ai pățit ? — l-am în
trebat noi, căci doctor.... nu 
aveam.

— Mi-arn rupt un crampon. 
Diipă ce i-am privit degetul' 

rupt, l-am bătut prietenește pe 
umăr și i-am zis :

— Iți răminem îndatorați, tu 
ești primul care te-ai jertfit 
pentru cauza echipei noastre.

După alte cîteva minute, 1, 
Prodan, portarul echipei s-a 
molipsit și el de la centrul îna
intaș. Cum a fluierat arbitrul 
sfîrșitul meciului, ne-am strîns 
cu toții, nu ca să facem cri-

Desen de N. CLAUDIU 
tica meciului, ci să vedem cîți 
sînt accidentați.

I-am numărat la iuțeală:
Șapte ! Victorie ! Șapte ju

cători erau cu picioarele lovite. 
Unii mai rău, alții mai bine, 
dar erau șapte. Asta însemna 
că vom avea echipament. Așa 

! tovarășul HînCu 
de la secția învățămînt și cul
tură a Sfatului Popular raio
nal, că pînă nu ne rupem doi 
inși picioarele nu ne dă echi
pament. Asta probabil din cau
ză că am înființat echipa fără 
să-i spunem lui. Acum, cu sau 
fără voia noastră, îi îndeplini
sem dorința cu o depășire de 
peste 300 la sută.

De atunci a trecut o bună 
bucată de vreme, dar noi am 
rămas și cu picioarele lovite și 
fără echipament. La cine ne 
adresăm, ne aruncă 
curioasă apoi ridică 
sare din umeri.

Acum nu vrem să
cît : Noi... de cine aparținem ?

...Cooperativa „Higiena** din 
Craiova tolerează neglijența 
unor frizeri care vin la lucru 
în halate murdare, folosesc 
mașini de tuns defecte și se 
poartă obraznic cu clienții, a- 
tuncl cînd nu 11 se dă mult aș
teptatul bacșiș ?

...La restaurantul ,Jiul“ din 
orașul Tg. Jiu, se servesc frip
turi și mici pregătite neigie- 
nic, iar atunci cînd se ivesc 
nemulțumiri justificate 
partea consumatorilor, se 
doar promisiuni ?

din 
fac

o privire 
cu nepă-

știm de-

Corespondent
L. I0AN

...La Orșova chioșcurile 
difuzare a presei nu sînt apro
vizionate cu reviste, ziare și 
publicații, iar la băile Her cu- 
lane, localitate în apropierea 
Orșovei, au fosț repartizate 
prea multe ziare întrerindu-se 
mult cerințele?

de

(După corespondențele 
trimise de Vasile Ionescu — 
elev, M. Ion — strungar, 
Grigore Ilinca — student și

Nagy Francisc — mun
citor)

Trecem acum printr-un „bulevard". De o parte și de alta, 
stîncile negre cu luciri opalizante, au fost cioplite în așa fel, 
incit au devenit fațadele bogat ornamentate ale clădirilor ora
șului din adîncuri. (E oare potrivit termenul ? A „clădi" în
seamnă doar cu totul altceva. Nimic din înfățișarea acestor 
formații nu amintește de construcțiile terestre).

„Ghidul" și-a încetinit mersul și noi i-am urmat pilda. Acum 
putem admira în voie priveliștea. Cele trei aparate automate de 
filmat, instalate în față și pe cele două laturi ale cupolei, zum- 
zăie fără încetare, imortalizînd peisajul.

Sîntem într-o adevărată urbe submarină. M-am gîndit s-o bo
tezăm Oceanina.

E lesne de înțeles că aici nu s-a „construit" nimic, în sensul 
obișnuit al cuvîntului.

Roca din fundul mării a fost excavată, scobită, ornamentată, 
și astfel s-au creat bulevarde largi (fără „parte carosabilă" și 
„trotuare" ci cu aspectul unor funduri de albii) piețe publice, 
construcții (să le numim totuși așa) monumentale de forme spe
cifice locului : unc^e seamănă cu niște scoici de felul celor care 
trăiesc în Oceanul Planetar, altele îmi aminteșc de animalele 
cilindrice cu inele, pe care le-am întîlnit în ultimele ore de drum, 
altele imită în forme vizibil stilizate, stînci avînd contururi se- 
mețe sau niște plante aidoma 
nu seamănă cu nici o vietate 
rală, dar unduirea molcomă a 
minunat în peisagiu.

Și cu cît este mai săracă 
decît realitatea înconjurătoare

Ajunși deasupra unei enorme piețe ovale, care pare jumătatea 
concavă a cojii unui ou, ghidul mecanic se antrenează într-un 
suiș rapid în spirală, cu vădita intenție de a ne deschide o per
spectivă cît mai larga. Privim cu nesaț spectacolul unic al cetății 
de pe fundul mării. Oceninii care ne însoțesc înoată deasupra 
noastră, astfel că putem contempla totul nestînjeniți. Incîntarea 
pricinuită de această minunată priveliște se îmbină cu bucuria 
de a fi primii pămînteni care descoperă Oceanina.

Așezarea se întipde, după evaluarea mea, pe un teritoriu de

4-5 kilometri pătrați. Cînd o 
cuprinzi cu privirea, te impre
sionează aspectul sculptural al 
ansamblului. Ne aflăm pare-se, 
deasupra pieței centrale, de la 
care pornesc numeroase artere, 
late de zeci de metri fiecare. 
Pe marginile celor mai multe 
se văd plantații bine îngrijite. 
Sînt formate din tufe rămuroase 
diafane, semitransparente, care 
ating mari înălțimi și se lea
gănă alene în bătaia curenților 
marini.

Din loc în loc zărim zone în
tinse de plantații unduitoare, 
adevărate „parcuri".

Din nou ne înțrebăm, ca în 
atîtea alte dăți, dacă ceea ce 
vedem nu este un vis, o plăz
muire a minților noastre înfier- 
bîntate. Dar contururile imagi

nilor sînt prea precise pentru a fi rodul unei închipuiri. Ochii 
noștri caută lacomi împrejur.

în mijlocul pieții se înalță o stîncă masivă, de care meșterii 
oceanici nu par să se fi atins.

Ce reprezintă oare ?
Ifrim mă privește întrebător :
— Asta ce o mai fi ? Ce crezi, frate Brebule ?
După un ceas și mai bine de peregrinări prin Oceanina, e 

pentru prima data cînd unul din noi scoate un cuvînt.
— Am impresia că este un monument, un fel de simbol al 

unei epoci îndepărtate...
—Și ce crezi că vrea să reprezinte ?
— Știu eu ? Poate că roca brută, neprelucrată, a fost lăsată 

așa, ca să le amintească oceninilor de vremurile cînd erau încă

unor mușuroaie și în sfîrșit, altele 
și nici o formație pietroasă natu- 
liniei lor dominante le încadrează

această tentativă de „clasificare",
1
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interioare, peisaje, portrete. Dacă 
priveliștile de la Barbizon sînt mai 
liniștite, cele de la Vitre, un orășel 
medieval din nordul Franței, sau 
de la Broles, lîngă Paris, sînt mai 
dramatice, mai aspre, mai violent 
colorate, acolo fiind altă climă și 
alte aspecte specifice.

Pentru a prinde înfățișările reale ■ tîrziu a creat mari compoziții, 
și caracteristice ale unui chip sau 
ale unei priveliști, Grigorescu lu
crează fără încetare, străduindu-se 
să surprindă oamenii și natura în 
mișcarea și schimbările lor. A și 
spus-o, mai tîrziu, lui Vlahuță : 
„Lucrează mult, în fiece zi. Și șter
ge tot ce faci, dacă nu simți sufle
tul tău acolo. Dar lucrează mult, 
ca șă poți lucra repede. Toate lu
crurile de afară trebuie făcute 
repede, smulse din zbor. Cu același 
peisaj; Scăldat în aceeași lumină și 
privit, cu aceeași dispoziție sufle-____________ _____________ ____
tească, nu te întîlnești decît odată compoziție „Lupta de la Smîrdan“. 
în viața. Iată de ce-i foarte impor- 
tant să poți lucra repede".

Grigorescu lucra repede, dar nu 
superficial. Cu memoria lui prodi
gioasă, de adînc cunoscător al oa
menilor și al naturii, cu finețea ce-o 
avea în a mînui penelul sau cuți- 
tașul cu care asvîrlea pasta pe pîn- 
ză, cu experiența ce și-a dobîndit-o 
prin muncă neobosită, el a ajuns 
să redea tocmai mișcarea atmos
ferii, dinamismul vieții, trăsăturile 
greu de perceput ale chipurilor și 
acțiunilor omenești. Ar trebui să 
se observe cum doar din cîteva 
pensulații. izbutea să modeleze un 
chip, să construiască o frunte sau 
niște ochi cu priviri adînci și is
coditoare. Aceste însușiri se văd în 
actuala expoziție, fie că privim 
tablourile de la Barbizon sau cele 
de la Vitre și Broles, fie că privim 
lucrările făcute între timp în țară 
pe valea Șiretului, în ținutul Mus
celului sau în alte părți. Ce minu
nat știe Grigorescu să redea o 
scenă cu femei spălînd la rîu, pe 
bătrîna alungind gîștele, pe bă- 
țrînul paznic de la Chailly sau pe 
omul tolănit pe un tăpșan. Uneori. 
Îie chipurile, în atitudinile oameni- 
or vezi blîndețea, bunătatea, duio

șia, dar alteori asprimea, oțărîrea, 
încordarea.

Dar toate cuceririle lui din străi
nătate, diferitele și măestritele lui 
viziuni artistice, redate cu tehnici 
și procedeie variate par a fi fost 
doar o pregătire pentru uriașa ope
ră, pe care o va face în patrie. Și 
în timpul activității din străinătate 
a venit în multe rînduri în țară, 
șezînd mai îndelung uneori și pio- 
tînd în diferite regiuni ale țării.

Mai ales chipurile și peisajele 
muscelene vesteau realizările de 
mai tîrziu, iar episoadele războiu
lui pentru independență (1877— 
1878) constituie, ele însăși, capo
dopere ale pictorului. Grigorescu a 
urmat pe cîmpiile Bulgariei tru
pele romînești și rusești și a făcut 
schițe în timpul operațiilor militare 
precum și unele picturi, iar mai 

. x ,2» ca 
„Lupta de la Smîrdan" (1885) în 
care a redat eroismul și jertfele 
poporului. Așa cum s-a observat 
de pe atunci, el a văzut războiul 
cu ochii soldațiloT, nu al șefilor. 
Fără grandilocvență, el arată erois
mul omului din popor, care luptă 
pentru o cauză dreaptă. Cît de a- 
devărate și tipice sînt figurile lup
tătorilor noștri ca și ale prizQnieri- 
lor turci. Expoziția cuprinde Și 
un convoi de prizonieri, pe vreme 

iarnă, o lucrare măestrită, deși

le lui Grigorescu, mai ales acelea 
oglindind oamenii și -natura de lâ 
noi, poate descoperi o seamă de a- 
devăruri care scapă la prirrta ve
dere, preCum poate constata cît de 
false au fost unele păreri acredi
tate în trecut. Privitorul cel atent 
va putea vedea cît adevăr și fru
musețe sînt cuprinse în peisajele și 
scenele de muncă ale lui Grigo
rescu. Va observa că. Grigorescu nu 
a pictat numai aspectele luminoase, 
ci și aspectele mizere ale vieții ce
lor minți din vremea sa. Cocioa
bele și colibele mizere, interioarele 
țărănești fără mai nimic în ele, 
chipul trudit al mocanului, carele 
cu boi care-și fac drum prin no
roaie mînate de oameni necăjiți 
sînt aspecte realist critice în opera 
lui Grigorescu, De asemenea nu-i 
adevărat că el a fost doar un sim
plu contemplator al naturii și al 
omului sau că a înfățișat pe cio
bani ca pe niște zei sau personaje 
arcadiene. Dimpotrivă, mai toți oa
menii pictați de Grigorescu se află 
în acțiune, îndeplinesc o muncă 
sau o sarcină, vin sau se duc la 
muncă, fie cei care mînă carele cu 
boi încărcate cu recoltă, fie păs
torii și păstorițele care păzesc tur
mele, fie fetele și femeile cu fu
iorul în brîu.

Spațiul grigorescian este un 
spațiu activ, plin de mișcare și 
faptă, de străduință de a spori bu
nurile și bucuriile vieții. Că picto
rul i-a înfățișat pe oameni mai ales 
în demnitatea și frumusețea lor, în

de .... ___ ___,___
nu dusă la sfîrșit ca monumentala 

nnpoziție „Lupta de la Smîrdan“. 
Odată cu stabilirea definitivă în 

tară (1887) Nicolae Grigorescu a- 
junge la cea mai măestrită și mai 
grăitoare viziune artistică a reali
tăților de la noi, ce a apărut pînă 
atunci. Ultimii douăzeci de ani 
(1887—1907) în care pictează și 
desenează la Posada, Orății, Cîm- 
pina sau în alte localități de pe 
valea Prahovei sau pe culmile Bu- 
cegilor sînt anii cei mai spornici. 
Atunci, își încheagă el deplin vi
ziunea lui caracteristică. Atunci o- 
glihdește el minunățiile peisajului ............._ ,_____________ _
romînesc, scenele de muncă, nume- sănătatea și tăria. lor este adevă- 
roasele care cu boi, care străbat; rat, dar aceasta a însemnat în vre- 
plaiurile unduioase ale țării, păs
torii și păstorițele care păzesc pe 
colnice turmele, fetele torcînd din 
mers. Atunci, descoperă el varia- 
țiunile atmosferii de la noi, unde 
uneori soarele este puternic și în
văluie totul, dar alteori lasă unele 
culori mai vii și mai puternice. A- 
tunci, în greșit intitulata „perioadă 
albă“ redă el tonalitatea generală a 
peisajelor în zori sau spre asfințit, 
cînd întreg văzduhul pare un joc 
de funigei, de fire alb-cenușii, așa 
cum și este în realitate, dacă pri
vești mai temeinic natura. Atunci, 
a izbutit el să redea întreaga miș
care a vieții și naturii : oamenii î« 
mers sau în acțiune, carele cu boi 
străbătînd plaiurile, vibrația atmos
ferii, frăgezimea frunzișului clăti
nat de adieri sau vînturi, mișcarea 
cerului, precum și mișcarea atît de 
veridică a animalelor. Ca pictor a- 
nimalier, Grigorescu este neîntrecut 
în felul cum pictează un bou, un 
vițel, un cîine ciobănesc, un cal, 
fie odihnindu-se, fie în mișcare.

Cine privește mai atent lucrări

mea sa un act demonstrativ, pic
torul arătîndu-și la tot pasul dra
gostea pentru frații săi, încrederea 
în forța poporului, amintind tot
odată dreptul la o viață mai bună 
a celor mulți.

Pe oamenii din popor el i-a în
fățișat de cele mai multe ori așa 
cum erau, iar alte dăți așa cum ar 
fi trebuit să fie. Luminosul, liri
cul, duiosul Nicolae Grigorescu 
reprezintă tocmai pe artistul pro
venit din rîndurile poporului care 
însușindu-și cele mai iscusite. me
tode și tehnici ale picturii a ținuț 
mereu, să-și arate solidaritatea cu 
frații săi și încrederea în viitorul 
lor. îndărătul creațiilor sale este 
prezentă o înaltă conștiință umană 
și simți un suflet dornic de progres 
și civilizație. Iar adîncindu-i opera 
înțelegi mai bine cît suflet și cîtă 
strădanie creatoare a pus Nicolae 
Grigorescu de a ridica în câteva de
cenii arta noastră la un nivel va
labil mondial, înfățișînd în specifi
citatea și măreția ei lumea de la 
noi.

i
-■Discuție despre inovații
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tar U.T.M. Iulia Kaffai). In a- 
ceastă întreprindere nu există 
nici un tînăr inovator.

Prea puține s-au făcut, față de 
posibilitățile existente, la fabrica 
„Ludovic Minschi". Conducerea 
întreprinderii are și ea o parte de 
vină, dovedind neglijență față 
de punerea în practică a unor pre
țioase propuneri de inovații.

Membrii comitetului orășenesc 
U.T.M. Reghin s-au mulțumit să 
asiste Ia rezultatele bune ce se ob
țin la întreprinderea I.R.U.M. To
varășul Ștefan Virghinaș, secre
tar al comitetului orășenesc a ui
tat poate că... cu o floare nu se 
face primăvara. Deși și la între
prinderile „Republica" și la I.F.I.L 
și la I.F.E.T. sînt tineri, nimeni nu 
s-a interesat de popularizarea ini
țiativei.

Din discuțiile participanților la 
consfătuire a reieșit că pentru u- 
nele comitete raionale U.T.M. 
mișcarea inovatorilor n-a fost o 
preocupare. Pe această linie s-au 
situat comitetele raionale U.T.M. 
Miercurea Ciuc, Odorhei și To- 
plița.

A fost scoasă în evidență și 
inactivitatea unor cercuri A.S.I.T. 
ca cele de la Gheorgheni, coope
rativa Lemn mobilă — Tg. Mureș, 
Atelierele de reparații Tg. Mureș, 
I.F.I.L. Reghin.

Instantanee
Printre primii a vorbit Lajos 

Branics.

— Eu tovarăși vreau să fac o al Regiunii Autonome Maghiare 
propunere. Să nu întrerupem în- în numele și din însărcinarea Pre- 
trecerea iar cea de a doua eta- zidiului Marii Adunări Naționale 
pă să dureze pînă la 30 decem
brie.

Și mai am ceva. Ar fi bine dacă 
ar fi o întrecere a tuturor tineri
lor inovatori din țară. Sala a iz
bucnit în aplauze.

★
...Moment emoționant. Tovarășul 

Bugyi Pal — președintele comite
tului executiv al sfatului popular

înmînează decorații. Trei ingineri 
vîrstnici le primesc drept răsplată 
a muncii lor neobosite : Atilla 
Horvath, Laszlo Horvath și Wal
ther Erich.

Consfătuirea
R.A.M. a fost
vor continua să muncească cu a- 
ceeași rîvnă în această direcție 
succesele lor vor fi și mai mari.

tinerilor din 
rodnică. Dacă ei

făpturi necivilizate, neputincioase să stăpînească și să modeleze 
materia dură a fundului oceanic.

— Da, poate ai dreptate... — murmură Ifrim, cu gîndul parcă 
aiurea.

Și iar ne prinde în mrejele ei vraja acestei lumi.
Nu mă dumiresc cum se iluminează orașul. Razele solare nu 

pot doar pătrunde pînă la această adîncime. Și alte surse de lu
mină, în afara celor organice ale oceninilor, nu par a exista. 
„Farurile" naturale ale acvaticilor nu luminează decît la cîțiva 
metri. Atunci ?

Ii cer părerea lui Ifrim, dar nici el nu știe ce să creadă! 
Și pînă nu-i sigur de ceva, nu se pronunță. Menționez că lumina 
este uniformă, oarecum difuză și nu pare să dea naștere la 
umbre.

Dintr-o lume cu două umbre, am nimerit într-una în care 
umbrele nu există de loc !

Piața e mărginită de ceea ce aș numi „palatele" orașului. Dacă 
celelalte „clădiri" sînt de o rară frumusețe, acestea au ceva cu 
adevărat feeric. Par stînci însuflețite de bagheta magică a unei 
zîne a apelor. Zîna aceasta a pus nestemate de cele mai felurite 
nuanțe una lîngă alta și le-a dat forme care exprimă un elan 
și o grație neasemuită, o mișcare dulce și liniștită. Cînd vreun 

ocenin agită apa din fața cîmpu lui nostru vizual, palatele încep 
să se legene și să sclipească în mii de culori...

De la palatele maiestuoase din preajma pieții, siluetele clădi
rilor coboară parcă în trepte, spre depărtări. La armonia forme
lor se adaugă armonia culorilor. Aceeași „clădire" este uneori 
alcătuită din roce de felurite nuanțe, care se îmbină însă de mi
nune sau se topesc unele într-altele. In peisajul citadin, acest 
joc al culorilor creează un tablou pestriț, și de un farmec nee
galat. Precumpănitoare sînt albastrul închis, cenușiul, negrul și 
un roșu profund care bate în cafeniu.

— 10 puncte
Săritură calului

Urmărind mersul calului pe tabla de șah, fără a-1 opri de 
două ori pe același loc, veți afla un eveniment internațional 
deosebit.

Premiul 1:1 ceas de mînă „Pobeda" cu secundar cen- ! 
trai

(VA URMA)

69

I r 
f ii

(

Premiile etapei a II-a

Premiul II : Stofă pentru un costum de haine și două că- { 
măși poplin oferite de magazinul „Textila" (sos, Mihai 1 
Bravu nr, 1), J

Premiul III : lin aparat de radio oferit de magazinul 
„Motanul încălțat" (Calea Victoriei nr. 23).

15 menfiuni : stilouri, mingi de volei, echipament turistic, 
albume, cărți, abonamente la ziare, reviste etc.
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Au început tratativele între 
delegațiile guvernamentale 

ale U. R. S. S. și R. F. G.
MOSCOVA 23 (Agerpres). — 

TASS transmite: A fost dat pu
blicității un comunicat potrivit 
căruia la 23 iulie în clădirea din 
strada Aleksei Tolstoi a Ministe
rului Afacerilor Externe au în
ceput tratativele între delegațiile 
guvernamentale ale Uniunii So
vietice și Republicii Federale 
Germane în problemele dezvol
tării relațiilor dintre cele două 
state.

La prima ședință V. S. Seme
nov, locțiitor al ministrului Afa
cerilor Externe al U.R.S.S., care 
a prezidat ședința și ambasado
rul R. Lahr, șeful delegației gu
vernamentale a R. F. Germane, 
au rostit cuvîntări cu prilejul 
deschiderii tratativelor. Apoi s-a 
căzut de acord ca în timpul tra
tativelor, în conformitate cu

schimbul de note care a avut loc 
între guvernele U.R.S.S. și R. F. 
Germane, să fie discutate proble
mele comerțului, problemele le
gate de repatriere, problema con
venției cu privire la asigurarea 
drepturilor consulare.

S-a hotărît să se treacă neîn- 
tîrziat la discutarea concretă a 
problemelor incluse în programul 
tratativelor. Din partea sovietică 
tratativele în problemele care nu 
intră în sfera celor economice vor 
fi duse de o delegație condusă de 
V. S. Semenov, locțiitor al minis
trului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., iar tratativele tn proble
mele comerciale — de o delegație 
condusă 
țiitor al 
Exterior

de P. N. Kumîkin, loc- 
ministrului Comerțului 
al U.R.S.S.

Bourges Maunoury se menține 
pe vechile poziții

PARIS 23 (Agerpres). — La anume un statut care să prevadă 
23 iulie, luînd cuvîntul în cadrul .menținerea Algeriei franceze".
unui dejun oferit de Asociația 
presei anglo-americane de la 
Paris, primul ministru francez 
Bourges-Maunoury a făcut o 
serie de declarații cu privire la 
politica externă și internă a gu
vernul său. In ce privește politica 
prin care guvernul său va încerca 
rezolvarea problemei algeriene, 
primul ministru francez șl-a re
afirmat poziția sa de pînă acum 
arătînd că Algeria trebuie să 
aibă un statut diferit de cel al 
celorlalte țări nordafricane șl

Pregătiri pentru 
Congresul F M.T.D.

MOSCOVA. După cum s-a mai 
anunțat, intre 16 șl 23 august a.c. 
va avea loc la Kiev cel de-al 
lV-lea Congres ai Federației 
Mondiale a Tineretului Democrat 
(F.M.T.D.).

Potrivit hotărlril secretariatu
lui F.M.T.D., pentru organizarea 
pregătirii congresului a fost creat 
la Moscova un centru de infor
mații cu sediul in clădirea comi
tetului organizațiilor de tineret 
din U.R.S.S.

&
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Un important discuri al președintelui Na»»er

Lupta și succesele poporului egiptean
CAIRO 23 (Agerpres®. — Lu

înd cuvîntul tn fața membrilor 
Adunării Naționale Gamal Abdel 
Nasser, președintele Republicii 
Egipt, a vorbit despre cauzele 
pentru care parlamentul a fost 
convocaj abea după cinci ani de 
la revoluția din 1952.

Președintele a vorbit apoi des
pre constituția egipteană din 16 
ianuarie 1956.

Nasser a vorbit despre realiză
rile tn domeniul agriculturii, des
pre rezultatele legii eu privire la 
reforma arară, promulgată în 
septembrie 1952. Cînd se va ter
mina împărțirea pămîntului po- 

l trivit reforfnei agrare, în total 
l.SOO.OOO de oameni vor fi în
zestrați cu pămînt.

Tn 1952-1953 veniturile de 
urma agriculturii s-au cifrat 
252 milioane lire egiptene, iar 
1955-1956 — la 313 milioane.

Președintele Nasser a vorbit pe 
larg despre realizările în dome
niul industriei.

Producția industrială a crescut 
în medie cu 10 la sută pe an.

Șapte bănci, 16 societăți de a- 
sigurare și peste 40 de firme re- 
prezenttnd sectoare de importan
ță vitală ale economiei egiptene 
iu trecut tn mîinile egiptenilor.

Au fost încheiate acorduri co- 
meroiale cu 32 de țări.

In aontinuara președinteto a

diferitelor

pe 
la 
în

vorbit despre realizările tn dome
niul aprovizionării, sistematizării 
orașelor, ocrotirii sănătății, învă- 
țămîntului și culturii.

Numărul elevilor
școli și institute din Egipt este 
de 2.750.000.

Egiptul a înființat o 
pentru energia atomică.

Imperialiștii nu au vrut însă 
să ne dea timp pentru atingerea 
țelurilor noastre. Abia se semna
se acordul cu privire la Canalul 
de Suez, cînd au și început o se
rie de uneltiri.

Nasser a subliniat că popoarele 
arabe sînt împotriva pactului de 
la Bagdad și a arătat că Egiptul 
a refuzat să participe la acest 
pact, deoarece el prezintă un pe
ricol pentru poporul Egiptului.

Cînd Egiptul a vrut însă să 
cumpere arme de la Occident, a 
spus în continuare Nasser, Occi
dentul a încercat să atragă Egip
tul în pacte militare străine.

Cînd Egiptul n-a putut obține 
arme din partea Angliei și S.U.A., 
nu am avut nici o altă ieșire, a 
spus Nasser, decît aceea de a ne 
adresa Uniunii Sovietice în ches
tiunea cumpărării de arme. Aces
tea au fost cumpărate cu mulțu
mire și recunoștință pentru cele 
ce a făcut Uniunea Sovietică tn 
vederea satisfacerii necesităților 
noastre de apărare.

comisie

Nasser a subliniat că Egiptul 
a declarat că este dispus să ac
cepte colaborarea internațională 
în ce privește Canalul de Suez.

Nasser a arătat că dușmanii E- 
giptului n-au depus armele și 
continuă să amenințe unitatea a- 
rabă. Siria este supusă atacurilor 
și aceasta constituie un atac îm
potriva naționalismului arab. în
treaga lume arabă își dă seama 
de însemnătatea acestui atac al 
imperialiștilor împotriva Siriei. 
Țările arabe sprijină Siria cu 
toate forțele.

Nasser a amintit de asemenea 
că țările occidentale au 
mod arbitrar conturile 
împotriva Egiptului se 
război propagandistic.

Trebuie să înțelegem 
tea țării noastre este primul mij
loc pentru asigurarea securității 
în procesul consolidării națiunii 
noastre.

Trebuie să înțelegem, a conti
nuat Nasser, că „neparticiparea 
la blocuri" pe arena internațio
nală este pentru noi cel de-al 
doilea mijloc pentru asigurarea 
securității.

Trebuie să înțelegem, în al trei
lea rînd, că naționalismul nostru 
este arma cea mai puternică pen
tru apărarea țării noastre. Na
ționalismul arab permite să lup
tăm împotriva oricărui agresor.

blocat în 
egiptene, 
duce un

că unita-

Avancronica Festivalului Cocktail la Ambasada R.P.R. din Praga

Pe bordul motonavei 
.Baltika"

In dimineața zilei de 21 
iulie în portul Le Havre a 
domnit o vie animație cu pri
lejul plecării la Leningrad a 
motonavei sovietice „Baltika”. 
Pe bordul ei se află 400 de de
legați francezi la cel de-al VI- 
lea Festival Mondial al Tine-lea _____ ________ __
retului și Studenților de la 
Moscova. Delegația franceză 
este formată din sportivi, ab
solvenți ai conservatorului, 
corul „Prietenii naturii”, or
chestra de jaz de sub condu
cerea lui Michel Legrain, pre
cum și reprezentanți ai unei 
serii de organizații de tineret 
din ” x ~ 
nat 
tori 
niți 
tanții tineretului francez care 
au plecat la Moscova. La a- 
miază în uralele celor prezenți 
motonava s-a pus în mișcare 
începîndu-și cursa spre Lenin
grad. Reprezentanții a nume
roase organizații de tineret 
din Franța, precum și funcțio
nari ai Ambasadei sovietice 
din Paris, au însoțit pe tinerii 
francezi care au plecat la Fes
tivalul de la Moscova.

Franța. Pe chei s-a adu- 
un mare număr de locui- 
din portul Le Havre ve- 
să conducă pe reprezen-

in

Ștafeta 
internațională

In seara zilei de 21 iulie 
Piața Dzerjinski din Harkov
au sosit cicliștii din Poltava, 
făclnd parte din Asociația 
sportivă „Burevestnik", purtă
torii ștaîetei internaționale a 
păcii și prieteniei. Ștafeta, de
dicată cehii de-al Vi-lea Fes
tival Mondial al Tineretului 
și Studenților, a traversat te
ritoriile Bulgariei, Rominiel, 
R.S.S. Moldovenești și R.S.S. 
Ucrainiene.

La Harkov cicliștii au fost 
întîmpinați de mii de locuitori 
ai orașului.

La 22 iulie sportivii din Pol
tava au fost inlocuiți de echi-

pa cicliștilor din Harkov. EI 
vor duce ștafeta pînă la fron
tiera Federației Ruse și o vor 
transmite sportivilor din Bel
gorod.

Spectacol tineresc 
la Viena

La 20 iulie a avut loc la 
Viena un frumos spectacol dat 
de tineri artiști amatori din 
Austria care vor pleca la Fe
stivalul de la Moscova.

La spectacol și-au dat con
cursul corul ansamblului popu
lar din Viena al „Tineretului 
Austriac Liber", colective co
regrafice și etntăreți de mu
zică populară. La spectacol 
și-au dat de asemenea con
cursul reprezentanți ai tine
retului din țările din Africa 
care se află la Viena în drum 
spre Festival.

Delegații japonezi 
la Nahodka

Pe bordul motonavei „Alek
sandr Mojaiski" au sosit la 
Nahodka 155 de delegați ja
ponezi la cel de-al V 1-lea Fes
tival Mondial al Tineretului 
și Studenților. In piața ora
șului a avut loc un miting. Au 
luat cuvîntul Sano, deputat in 
Consiliul municipal din Tokio 
și Adzuma Tosiro, șeful dele
gației sportive japoneze. După 
miting a avut loc o conferință 
de presă in cadrul căreia oas
peții japonezi au comunicat 
că din cei 500 de japonezi care 
șl-au exprimat dorința să ple
ce la Festival, guvernul a a- 
probat plecarea unei delegații 
de numai 30 de persoane. De 
aceea tineretul s-a adunat zil
nic in fața Ministerului Afa
cerilor Externe cerind spori
rea numărului vizelor. Dato
rită fermității tineretului ei au 
reușit să obțină viza pentru 
155 de persoane.
Din portul Alexandria

La 20 iulie a plecat din A- 
lexandria pe bordul motona-

vei „Gruzia“ delegația egip
teană la Festivalul de la Mos
cova. împreună cu ea a plecat 
și grupul de sportivi egipteni 
care participă la a treia edi
ție a jocurilor sportive prie
tenești ale tineretului. In ace
lași timp au mai plecat la 
Moscova delegații tineretului 
dintr-o serie de țări din Afri
ca și din Orientul Mijlociu 
printre care tineri din Etiopia. 
Irak, Iordania, Bahrein, O 
man, Kuweit, Somalia și un 
grup de studenți palestinieni 
care studiază în universitățile 
din Egipt. Delegația egiptea- 
hă a fost salutată la plecare 
de Izmail Mehann, guvernato
rul Alexandriei.
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Dullcs folosește tactica 
amlnârll

WASHINGTON 23 (Agerpres). 
— La\23 iulie, secretarul de stat 
al S.U.A. Dulles, a rostit un 
discurs transmis prin radio și 
televiziune în întreaga țară, în 
care s-a referit la poziția State
lor Unite în cadrul tratativelor 
de la Londra cu privire la 
dezarmare.

Dulles a declarat că, ducînd 
tratativele cu privire la dezar
mare, Statele Unite înțeleg prin 
acest termen nu „dezarmarea 
S.U.A. sau a Uniunii Sovietice 
sau a vreunui alt stat”, ci doar 
„micșorarea primejdiei unui atac 
armat“.

In ce privește propunerile 
americane, a continuat Dulles, 
ele pornesc de la faptul că „nu 
este practic” de a pune bază 
doar pe promisiunile Uniunii 
Sovietice, de a renunța în pre
zent la folosirea armei nucleare, 
„de a inventa vre-o formulă care 
să măsoare precis puterea mili
tară a Uniunii Sovietice, pe de 
o parte, și a S.U.A. și aliaților 
lor, pe de altă parte”.

PRAGA 23 (Agerpres). — La 
23 iulie, cu prilejul celei de-a 9-a 
aniversări a semnării tratatului 
de prietenie, colaborare și asisten
ță mutuală între R.P.R, și R. 
Cehoslovacă, tov. Ion Rab, amba
sadorul R. P. Romîne la Praga, 
a oferit un cocktail în saloanele 
ambasadei Republicii Populare 
Romîne din Praga. Au fost de 
față Viliam Siroky, președintele 
Consiliului de Miniștri, Zdenek

Fierlînger, președintele Adunării 
Naționale a R. Cehoslovace, 
Vaclav Kopecky, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, miniștri» 
membri ai C.C. al P.C. Ceho
slovac.

Cu acest prilej ansamblul C.F.R. 
Giulești, în drum spre țară venind 
din Anglia, a prezentat un pro
gram artistic de cintece și dan
suri naționale romînești.

Cocktailul a decurs într-o at
mosferă deosebit de cordială.

Recepție la ambasada Republicii Eg pt
La 23 iulie, trimisul extraor

dinar și ministru plenipotențiar 
al Republicii Egipt la București, 
dr. Hussein Chawky, a oferit o 
recepție cu ocazia celei de-a 5-a 
aniversări a Revoluției.

Au participat: Emil Bodnăraș, 
Nicolae Ceaușescu, Alexandru 
Drăghici, Alexandru Moghioroș, 
Dumitru Coliu, Marcel Popescu, 
Aurel Mălnășan, Acad. Mihai 
Ralea, acad. prof. Petre Constan- 
tinescu-Iași, Âlihajl Macavei, ge

neral colonel Iacob Teclu, Eduard 
Mezincescu, Anton Vlădoiu, ge
neral locotenent în rezervă Radu 
Rusescu, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe și 
Ministerul Comerțului, reprezen
tanți ai vieții artistice, ziariști.

Au luat parte șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai cor
pului diplomatic.

Recepția a decurs într-o atmo
sferă cordială.

LA OXFORD — Iile Plntilie (sală 
și grădină), Olga Bancic (sală și 
grădină); ÎNCOTRO? — Popular; 
DACA TOȚI TINERII DIN LUME 
— M. Eminescu ; UN PICHET IN 
MUNȚI - Volga ; MINASTIREA 
DIN PARMA — Gh. Coșbuc (sală 
șl grădină); - AVENTURILE LUI 
ARTIOMKA—Aurei Vlalcu- MOAR
TEA UNUI CICLIST - Alianța.

24 ORE IN BUCUREȘTI : Vre- / 
mea se menține instabilă cu cer .’ 
variabil. Vor cădea averse trecă
toare de ploaie. Vîntul va sufla cu 
intensificări din vest. Temperatura - 
în ușoară creștere, va fi cuprinsă 
noaptea _,între 14—16 grade iar ziua ? 
între 28—30 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 3 . 
ZILE IN ȚARA: Vremea rămîne ■/ 
răcoroasă cu deosebire hoaptea și 
nestabilă în timpul zilei cînd vor 
cădea averse parțiale de ploaie mai 
ales în zona de munte și nordul 
.tării. Vînt potrivit din sectorul nor- 
die cu intensificări de scurtă du- 
rată. Temperatura staționară la în- 
ceput, apoi în creștere ușoară. Mi- 
nimele vor oscila între 6—18 gra
de, iar maximele între 19—30 gra-. 
de. Local, în Ardeal șl Banat aver- > 
sele vor fi însoțite și de grindină. I

NOAPTE DE CARNAVAL — Pa
tria, I. C. Frimu, Gh. Doja, Moși
lor, Libertății ; ODATA IN VIAȚA
— Republica, Elena Pavel, înfră
țirea între popoare, 23 August; 
TILL BUHOGLINDA - Magheru. 
București, Grădina Progresul. Fla
căra, N. Bălcescu (sală și grădină); 
GIUSEPPE VERDI — V. Alecsan- 
dri ; TRENUL MERGE SPRE RĂ
SĂRIT — Lumina ; DRAGOSTE 
DE MAMA — Central, Cultural ; 
O CARIERA RATATA — Doina ; 
TRANDAFIRII LUI ALLAH — Ma
xim Gorki; FRIEDRICH SCHILLER
— Timpuri Noi ; VOCAȚIE — Ti
neretului ; Intre doua femei
— Al. Popov, V. Roaită ; ÎNĂL
ȚIMI — Grlvița ; DIN NOU ÎM
PREUNA — Unirea (sală și gră
dină). Arta (sală și grădină); PA
RADA LUI CHARLOT (partea 
Il-a) - C. David ; PASAREA FUR
TUNII. complectare SCURTA IS
TORIE — Al. Sahia ; URAGANUL
— T. Vladimirescu: JOCUL CU 
VIAȚA - Munca ; INFERNUL ÎN
GERILOR — Miorița, 1 Mal (sală 
și grădină); FLOAREA DE PIA
TRA — Donca Simo (sală și gră
dină); STAN ȘI BRAN STUDENȚI

Tinerii de la Institutul de Arte 
Frumoase din Moscova pregă
tesc afișe închinate Festivalu

lui

Halldor Laxnesc 
«alută

La 20 iulie a plecat la Mos
cova delegația tineretului is- 
landez compusă din 175 de 
persoane. Din delegație fac 
parte un cor de 30 de persoa
ne, o formație de dansuri na
ționale și o orchestră de jaz. 
La competițiile sportive va 
participa o echipă de sportivi 
islandezi in frunte cu cunos
cutul campion la atletică u- 
șoară Gunnar Hfisebi. Cu pri
lejul plecării delegației islan
deze la Festival scriitorul is- 
landez Halldor Laxness, lau
reat al premiului Nobel, a a- 

| \ dresat în ziarul „Totdvllinn" 
un salut tineretului

‘ iiiiiiHiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiL
In legătură cu propunerile ame

ricane, Dulles a declarat că Sta
tele Unite propun Uniunii Sovie
tice să adere la un sistem cores
punzător de inspecție aeriană și 
terestră care să înglobeze între
gul teritoriu al S.U.A. din Ame
rica de nord în schimbul inspecției 
teritoriului Uniunii Sovietice. In 
afară de aceasta, a declarat 
Dulles, noi sîntem în strîns con
tact cu guvernul canadian în 
chestiunea includerii teritoriului 
Canadei în zona de inspecție 
nordamericană. Noi, a declarat 
Dulles, sîntem dispuși să exami
năm de asemenea problema creă
rii unei zone mai limitate de in
specție, ca, de pildă, în nord sau 
în Europa, care ar putea fi lărgită 
treptat.

Este absolut evident că propune
rile lui Dulles scontează pe amî- 
narea adoptării unor hotărîri efec
tive în domeniul dezarmării, ele 
întruchipează tactica de a amîna 
rezolvarea serioasă a unei proble
me din cele mai importante a si
tuației internaționale.

fi
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După Spartachiada de vară a tineretului t

Atenție la tinerele speranțe!
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Delicvențî în uniformă Nu vede motivul

Ce se Intîmplă atunci cînd de- 
licvenții nu tint pedepsiți ? Fără
delegile sporesc, numărul delic- 
cenților, de asemeni. Acest lucru 
se vede ți din „ostilitatea" mili
tarilor englezi, înhăitați cu cei a- 
mericani în Germania occidentală. 
Aceștia știind că nu-i pedepsește 
nimeni comit numeroase crime îm
potriva populației germane. Numai 
tn regiunea Liineburg (Saxonia 
Inferioară) in ultimele patru luni 
ei au comis peste 50 de crime. S-a 
ajuns pină acolo incit recent, la 
‘Liineburg fărădelegile săvârșite de 
soldații englezi au deslănțuit o 
gravă ciocnire intre ei și popu
lația locală, tn urma căreia mai 
multe persoane au fost grav ră
nite. Cimpul de „acîîoitate" al 
Soldaților americani și englezi se 
întinde pe întreg cuprinșul Ger
maniei occidentale. La Hameln —

taie strașnică. Stăpinul tavernei a 
fost dus la spital.

Nici colegii americani nu se lasă 
mai prejos. De altfel ei au căpă
tat renume tn materie. Nu de mult 
intr-un restaurant din Munchen 
un american în stare de ebrietate

LA MOSCOVA: Centrul de televiziune 
canale

a bătut pe un german, rinindu-l 
grav.

Așa se intîmplă cînd delicvenții 
stnt ocrotiți de autorități fi rămîn 
nepedepsiți. Noroc ci din dnd în 
cînd populația le mai dă cite o 
corecție.

cu 12

de pildă — la sfîrșitul săptămînii 
trecute, cinci soldați ■ englezi au 
maltratat un cetățean german, în 
timp ce un alt grup deslănțuia în 
Una din tavernele orașului, o bă-

PĂDURI ÎN FLĂCĂRI

La Moscova va fi instalat un 
centru de televiziune cu 12 ca
nale — primul din Uniunea So
vietică.

In uriașa sală de 500 m.p. a 
laboratorului Institutului unio
nal de cercetări pentru televiziu
ne a fost montat întregul com
plex de utilaje pentru două stu
diouri și o instalație de proiecție 
cinematografică.

Utilajele cuprind aproximativ 
3.000 tuburi electronice. Lungi
mea totală a conductorilor folo
siți atinge cîțiva zeci de kilome
tri.

Marele centru de televiziune 
din Moscova va oferi avantaje

considerabile față de sistemele 
vechi. Dintr-o serie de imagini 
recepționate concomitent prin ca
nalele de televiziune pe pupitrul 
de comandă, regizorii vor putea 
alege cele mai favorabile varian
te și combinații.

In afară de filme obișnuite, 
instalația de proiecție cinemato
grafică va permite transmiterea 
filmelor de 16 mm.

Noile utilaje ale centrului de 
televiziune din Moscova sînt ast
fel montate îneît se vor integra 
în mod organic în cele existente, 
amplificîndu-le și modernizîn- 
du-le.

După cum anunță agenția A- 
ssociated Press în districtul Mc
Grath, din Alaska, peste un mi
lion de acri de pădure sint in 
flăcări. Cel mai mare incendiu 
bintuie la Holikachuck, Ia 400 
mile nord-vest de 
unde 640.000 acri de 
în flăcări.

In regiunea lacului 
150 mile sud-vest de 
un Incendiu pe o suprafață îm
pădurită de 40.000 acri, care fu
sese stins săptămîna trecută, a 
izbucnit din nou și se extinde din 
cauza unui vînt puternic.

„LIFE“ se văietă

Anchorage, 
pădure sint

Iliamna, la 
Anchorage,

Revista americană „Liîe“ și-a 
pus mîinile în cap și a început 
să se vaite precum cumetrele.

Pricina : a iritat-o glasul unor 
străini prieteni la care s-au adău
gat, colac peste pupăză și cîțiva 
americani get-beget. „Vecinii cu 
limbă ascuțită", cum îi numește 
revista pe criticii nepoftiți, își 
spun cam prea deschis părerea 
despre America zilelor noastre.

Iată o probă : Rene Mac Coli, 
corespondentul ziarului londonez 
„Daily Express" în S.U.A., spu-

ne: „Voi fi în curînd acasă I Pă
răsesc această țară care seamă
nă cu un mușuroi uriaș de fur
nici, în plină agitație. Părăsesc 
această țară care se complace 
să-și etaleze bogățiile și automo
bilele țipătoare. Părăsesc polițiș
tii gata oricînd să apese pe tră
gaciul pistolului, milioanele de 
pilule calmante, psihiatria care a 
luat-o razna...".

Dar dacă de la 
mai poți aștepta la 
să mai spui cînd
100 la sută ca Russel Lynes, au
torul lucrării „A Surfeit of Ho
ney" (Un strat de miere la su
prafață), scrie: „De ce este lău
dată atît de mult prosperitatea? 
Oamenii devin mai grosolani. De
servirea e tot mai proastă. Tine
rii devin din ce în ce mai delic- 
venți. Circulația devine imposi
bilă".

De mai multe ori în presa a- 
mericană au răsuflat unele amă
nunte privind beneficiile pe care 
le obțin diferitele trusturi din 
cursa turbată a înarmărilor în 
S.U.A. Uneori se produc și „fre
cușuri", unele înăbușite, altele 
care ies la lumină. Motivul ? Ne
mulțumirea unor trusturi față de 
beneficiile gigantice pe care le 
obțin din producția de arma
ment.

Recent, șeful Oficiului general 
de conturi al S.U.A., Joseph 
Campbell, a prezentat subcomite
tului pentru serviciile armate al 
Camerei Reprezentanților un ra
port în care acuză marele trust 
„General Motors" că a făcut 
„evaluări excesive" și „declara
ții incorecte" asupra costului de 

producție ai comenzilor de avioa
ne de luptă. Din raport rezultă 
că numai prin aceste „operațiuni" 
trustul „General Motors" a ob
ținut un profit suplimentar de 
17.459.000 dolari.

S-ar putea crede, dat fiind 
frauda dovedită, că a izbucnit un 
scandal între stat și trust. Nici 
pomeneală. Presa informează că 
conducerea trustului fiind solici
tată în termeni politicoși să-și 
„reevalueze" prețurile a răspuns 
că „nu vede nici un motiv pentru 
care ar face-o". Și acest lucru a 
fost spus, după cum se vede la 
un ton extrem de liniștit, candid 
chiar, ca și cînd nu s-ar înțelege 
despre ce este vorba. Și cu asta, 
basta.

De bună seamă că aceasta este 
bună dovadă de „strînsă conlu-0

crare" între trusturi și stat.

Tarife „amicale”

Manifestații romînești peste hotare
MOSCOVA. — începînd de la 

15 iunie în Uniunea Sovietică se 
desfășoară turneul orchestrei de 
jazz simfonic „București", a Tea
trului de Estradă „Constantin Tă- 
nase", condusă de Sergiu Mala- 
gamba.

La 22 iulie, cu prilejul termi
nării seriei de concerte de la 
Moscova, Ministerul Culturii al

inU.R.S.S. a oferit o recepție 
cinstea muzicienilor romîni.

La recepție au luat parte func
ționari superiori ai Ministerului 
Afacerilor Externe al U.R.S.S., Mi
nisterului Culturii al U.R.S.S., Co
mitetului pentru legăturile cultu
rale cu străinătatea de pe lingă 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S.

un englez te 
așa ceva, ce 
un american

ft
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După cum anunță agenția >; 
France Presse. o tînără femeie || 
din satul Marey (Departamen-8 
tul Charante) a născut cinci ( 
copii intr-un răstimp de numai j 
13 luni. In iunie 1956 ea a 11 
născut doi gemeni — un băiat 8 
și o fetiță, iar la 20 iulie a.c t, 
— trei băieți. Mama șl copiiij 
sint sănătoși. li
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Intr-un articol consacrat de
ficitului comerțului exterior al 
Franței, publicația pariziană 
„La tribune des Nations" scrie 
că în 1956 circa 40 la sută 
din deficitul global al balan
ței comerciale franceze se da- 
torește schimburilor cu Statele 
Unite. în 1957 situația -s-a a- 
gravat și mai mult: în primele 
patru luni ale anului importu
rile franceze din Statele Unite 
au crescut cu 63.600.000.000 
franci în timp ce exporturile 
franceze în S.U.A. au crescut 
cu numai 5.400.000.000 franci 
față de perioada corespunză
toare a anului trecut.

După cum arată publicația, 
întreprinderile mijlocii și mici 
din Franța nu au mijloacele 
pentru a satisface toate exi
gențele regulamentelor și for
malităților americane. Numai 
marcajul și etichetarea măr
furilor cer cheltuieli pe care 
numai marile întreprinderi le 
pot suporta.

Este semnificativ că caracte
rul prohibitiv al tarifelor va
male americane lovește și un 
mare număr de produse a că
ror fabricare în S.U.A. este 
redusă sau chiar inexistentă 
De exemplu, o taxă vamală de 
50 la sută lovește 250 tipuri 
de lentile speciale care nu se 
fabrică în S.U.A. De asemenea 
o taxă de 33 la sută este im
pusă asupra băștilor care nu 
se confecționează în S.U.A.

Tarifele vamale americane 
sînt adesea nu numai foarte 
ridicate, dar și imprevizibile. 
Intr-un serviciu de faianță 
farfuriile și ceștile sînt supuse 
unei taxe diferite de a supie- 
reior. Un covor cu franjuri 
este taxat ca o dantelă. Na
sturii din materie plastică sînt 
taxați cu 45 la sută din valoa
rea lor în timp ce nasturii o- 
bișnuiți cu numai 22 la sută.

Mult timp vor stărui înaintea 
ochilor noștri imaginile concursu
rilor atletice ale Spartachiadei. 
Și aceasta pentru că în aceste în
treceri a fost atîta elan tineresc, 
atîta risipă de voioșie și energie 
poate ca în nici un alt concurs 
atletic. Tehnica a fost înlocuită cu 
elanul, experiența cu dorința de 
victorie sau un rezultat cît mai 
bun.

Cui să adresăm laudele noastre? 
Ne-ar fi greu pentru că toți par- 
ticipanții le merită.

Spectatorii acestor întreceri l-au 
văzut poate în tribună pe excelen
tul nostru alergător prof. Ion 
Moina urmărind cu emoție pe ti
nerii concurenți, i-au întrezărit li
cărul de mulțumire din ochi nu 
atît pentru rezultate ci mai ales 
pentru oamenii care se întreceau. 
Aceștia îi demonstrau maestrului 
emerit al sportului Ion Moina, cel 
care a adus atîta glorie sportivă 
patriei, că viitorul este asigurat, 
că noua generație de atleți poate 
împinge mai sus performanțele 
sale ridicînd pe plan internațional 
prestigiul atletismului nostru, al 
sportului nostru.

Nume și cifre, se pot înșira, dar 
de cuprins nu pot fi cuprinși toți. 
Vom încerca să dăm numele cîtor- 
va, a acelor ce s-au impus ca mari 
speranțe ale atletismului nostru. 
Cum i-am putea spune, spre exem-

piu, tânărului cîștigător al probei 
de 100 m. plat juniori, Elod Kine
ses de la Școala „Bolyai" din Tg- 
Mureș în vîrstă de numai 15 ani 
a cărui performanță — 11,5 secun
de — îl apropie la numai două 
zecimi de secundă de recordul ță
rii la juniori. El practică atletis
mul numai din primăvara acestui 
an și după finalele campionatului 
republican de juniori din vara a- 
ceasta este la cel de-al doilea con
curs mare al său. Sau cum altfel 
li s-ar putea spune Victoriei Po- 
povici, cîștigătoarea probei de 
500 m. plat junioare, lui M. Axen- 
te, care a sărit 6,12 metri la lun
gime, sau mai ales Rodicăi Voro- 
neanu din Roman care a sărit la 
înălțime 1,38 metri și pe care nu
mai emoția acestui concurs „mare** 
a împiedicat-o să realizeze o per
formanță mai valoroasă.

Cite lucruri interesante se as
cund în spatele unor cifre și 
nume I Cine știe, poate peste un 
an sau doi cronicarii tportivi vor 
căuta înfrigurați intre rezultatele 
obținute în concursurile de atle
tism ale acestei Spartachiade nu
mele unor participanți pentru a-și 
reîmprospăta elementele unui nou 
reportaj ai căror eroi să fie toc
mai acești finaliști, ajunși sportivi 
fruntași.

Și ei au toate șansele. Ii aș
teaptă însă o muncă serioasă, nu

nutnai pe cei citați ci pe mulți 
alții încă. O muncă încordată pen
tru că rezultatele mari ți saltul 
valoric nu vin de la sine ci numai 
în urma strădaniei de zi cu zi.

In ce-i privește pe diriguitorii 
treburilor sportive — colective, a- 
sociații ți Federația de atletism 
— le revin fi Zor multe ți impor
tante răspunderi. Talentele ce 
s-au impus se car îndrumate ți 
supraveghiale pentru a nu se pier
de — după cum, din păcate, s-a 
mai întîmplat — trebuie stimulate 
spre a crește ți a împrospăta ast
fel loturile reprezentative ale țării 
noastre.

Dacă se va proceda ața, atunci 
o părticică din explozia de aplau
ze a stadionului entuziasmat de 
un nou record sau o performanță 
valoroasă le va fi adresată ți lor.

Numeroși sportivi sovietici
au fost distinși cu ordine și meda

MOSCOVA. - La 22 iulie a 
avut loc la Kremlin festivitatea 
inmînării de ordine și medalii ale 
U.R.S.S. unui mare grup de spor
tivi, antrenori și activiști în do
meniul culturii fizice și sportului 
din Uniunea Sovietică. La festivi
tate au fost de fata președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., K. E. Voroșilov, vice
președintele Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., O. V. 
Kuusinen, președintele Sovietului 
Uniunii al Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., P. P. Lobanov, și I. V. 
Kapitonov, membru în Prezidiul 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Cu Ordinul Lenin au fost dis
tinși Lidia Alexeeva, capitana e- 
chipei de baschet a U.R.S.S., Ma
ria Isakova, triplă campioană 
mondială de patinaj viteză, Lari
sa Latînina, campioană olimpica 
absolută de gimnastică, N. N. 
Romanov, președintele Comitetu
lui pentru cultură fizică și sport 
al U.R.S.S., Vasili Smîslov, cam
pion mondial de șah, Mihail Bot- 
vinik, fost campion mondial de 
șah, maeștrii emeriți ai sportului 
Vsevolod Bobrov, Mihail Krivo
nosov, Konstantin Kudriavtev. 
campionii de gimnastică Valentin 
Muratov și Viktor Ciukarin, an
trenorul emerit al U.R.S.S., Ozo- 
lin și maestra emerită a sportu
lui Alexandra Ciudina.

Printre cei care au primit Or
dinul Drapelul Roșu al Muncii se 
află bătrînul schior, campion al

Rusiei, V. A. Serebriakov, patina
torul Evgheni Grișin, veteranul 
șahist P. A. Romanovski, cam
pionul olimpic la canotaj acade
mic Iuri Tiukalov, fotbalistul G. 
1. Fedotov și alții.

Distincții înalte au mai primit 
campioana mondială de șah Olgacampioana 
Rubțova, 
fotbal N. 
emerlți ai 

Sdiev, 1. I.
șl alții.

cunoscutul arbitru de 
G. Latișev, antrenorii 
U.R.S.S. B. A. Arka- 

Anikanov, K. I. Aleșin

CONSTANTIN ȘTEFAN 
reg. Iași a terminat cîștigător 
întilnirea cu Petre Vintz din Bala 
Mare.

...Dar voleiul a stat tn centrul atenției. In orice zi era imposibil 
să găsești un loc de unde să privești lejer partidele.

Foto N. SCARLET
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Ce pline de farmec sînt dansurile noastre populare I Prin ritmul lor 
Vioi, săltăreț, prin vigurosul optimism ce le caracterizează, ele transmit 
parcă acel fluid al energiei maselor. Imbrăcați în costume de un 
pitoresc strălucitor, tinerii ansamblului „Doina" execută cu foc 'ferme- 
cătoarele dansuri oltenești (fotografia 1). Cine nu cunoaște succesele 
pe care orchestra de muzică populară dirijată de artistul emerit Ionel 
Budișteanu, laureat al Premiului de Stat, le-a obținut pretutindeni / 
Cit de sublim răsună, sub arcușul său, trilurile fermecătoare ale 
„Ciocîrliei", în acompaniamentul orchestrei... (fotografia a 2-a). Ca un 
imn de slavă adus vieții noastre noi, vor răsuna pe scenele Festivalu
lui dntecele interpretate de corul ansamblului U.T.M. (fotografia a 
3-a) — „Măreț pămînt al patriei iubite", „Sub steagul partidului", — 
suita de cîntece ale tineretului lumii, „Frumoasă ești, patria mea", 
„Foicica bobului"... Tinerii noștri artiști au rezervat o bucurie deose
bită micilor spectatori la Festival. In fotografiile următoare (4 și 5/

Festival. Moscova 1957... Un uriaș fluviu de culori va umple străzile, bu
levardele, grădinile imensului oraș... Acolo, pe colinele Lenin, se va înălța la 
28 iulie, în uralele și cîntecele zecilor de mii de tineri, spre cerul albastru, stea
gul alb al prieteniei și păcii lumii. Numai gîndindu-te Ia acele momente, în

cerci copleșitoarea senzație a giganticului, a ceea ce se cheamă tinere țea lumii.
Festival. Moscova 1957... Asemenea unui leit-motiv îți pătrund și răsuna 

în adâncurile inimii aceste cuvinte. Acolo, inimile tineretului de pretutindeni 
vor bate ca una singură, uriașă. Gîndul nu este în stare să cuprindă, iar cuvin
tele sînt neputincioase să redea strălucirea, imensitatea acestei sărbători tine
rești.

Festival. Moscova 1957... Imensul tezaur al tradițiilor, al obiceiurilor și 
Culturii popoarelor din lumea întreagă va fi găzduit sub cerul limpede și larg 
ol strălucitoarei capitale, alături de mărețul tezaur al sentimentelor de soli
daritate mondială...

Acolo am trimis și noi solia gîndurilor, a 
Inimilor, a artei noastre. Este un mesaj simplu, 
dar măreț și cald în simplitatea lui, biruitor-. '♦

puteți observa scene din basmul „Măriuca și merele de aur" și din 
„Umor pe sfori", pregătite de colectivul Teatrului „Țăndărică".

In frumosul port năsăudean, tinerii dansatori din ansamblul U.T.M. 
execută cu măiestrie dansuri din Bistrița-Năsăud (fotografia a 6-a).

...Ne aflăm parcă într-o lume de basm... Intr-un iatac tăinuit stă o. 
fecioară ce întruchipează frumusețea negrăită.

Aici luna-și revarsă molcom beteala-i de aur... De ce tresar ? Parcă 
mă cuprind fiori — pare a-și spune fata. Un voinic, cu plete lungi, 
ca pana corbului, a intrat pe furiș în cameră și i-a furat un sărut..i 
Prin geam, doar luna-și revarsă catifelata-i vrajă... N-a fost greu 
să ghiciți că e vorba despre minunatul basm al lui Eminescu — 
„Călin*4 —transpus intr-un balet pe care-l execută cu multă grație 
tinerii balerini Valentina Massini și Gelu Barbu (fotografia a 7-a).

Suita de dansuri populare „Plutașii din Maramureș4* va stîmi, fără 
îndoială, multe aplauze, prin originala sa montare coregrafică. Tinerele.

perechi ale ansamblului „Doina" s-au prins într-o amețitoare învîrtitU 
(fotografia a 8-a).

Frumosul carnaval popular romînesc, executat de membrii ansamblu
lui „Doina" este o sinteză a folclorului, a tradițiilor și obiceiurilor 
noastre populare (fotografia a 9-a). Fără îndoială, acesta va constitui 
una din surprizele cele mai frumoase pe care le rezervă tinerii noștri 
artiști particinanților la Festivalul de la Moscova.

La Festival au mai plecat tinerii soliști Angela Moldovan, N. Herletr, 
1. Cristoreanu, Teodora Lucaciu, Damian Luca, Alexandrina Zorleanu, 
Nicolae Albulescu etc. Un aport însemnat la manifestările artistice în 
cadrul Festivalului vor mai aduce jongleurii Eugen Munteanu, Vîrfoagă 
Gh. și Steriu Vasile, apoi acrobații Paul și Iustin Ivanchiu fi Emilia 
Paul, precum și acordeonistul Vania Levcenko.

Le urăm tuturor succes deplin, să ridice tot mai sus prestigiul cul
turii și artei noastre — mesaj de prietenie și pace al poporului romîn l
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