
STRÎR6EREA SPICELOR
o sarcină actuală 
a tuturor tinerilor 

t 
în urma secerătorilor, combine

lor. coaselor rămîn pe miriște ne
numărate spice. Multe tons de grîu 
s-ar pierde dacă de mulți ani n-ar 
fi intrat în obiceiul utcn\ișIilor, 
pionierilor și școlarilor să strîngă 
cu migală aceste spice.

Apreciind ca valoroasă această 
acțiune a tineretului, anul acesta, 
în planul de măsuri aprobat de 
C.C. al P.M.R. și de Consiliul de 
Miniștri cu privire la pregătirea 
și executarea recoltărilor de vară 
și a însămînțărilor de toamnă se 
prevede ca o sarcină importantă 
a organizațiilor U.T.M. și unități
lor de pionieri munca pentru strîn
gerea spicelor rămase în urma se
cerișului.

Trei vagoane de grîu au strîns 
pînă acum tinerii din regiunea 
Constanța. Același rezultat l-au 
raportat și tinerii Craiovei.

Pînă 
string 
05.000 
spicele 
nieri.

Cu toate acestea, acțiunea de 
strîngere a spicelor nu se desfă
șoară la un nivel satisfăcător. Sînt 
regiuni ca: Autonomă Maghiară, 
Timișoara, Baia Mare, Bacău. 
Cluj, Iași, Suceava unde strînge
rea spicelor se realizează mult sub 
nivelul posibilităților.

Acțiunea de strîngere a spice
lor este o sarcină principală a tutu
ror organizațiilor U.T.M. din gos
podăriile de stat, S.M.T., gospodă
riile colective, întovărășiri și sate.

Această lucrare trebuie terminată 
cît mai urgent, pentru ca de?m> 
riștitul și arăturile de vară să se 
poată executa.

Este o datorie de onoare a co
mitetelor regionale și raionale si 
n organizațiilor de bază U.T.M. 
sl lupte pentru îndeplinirea anga- 
iamentelor pe care și le-au luat în 
legătură eu cantitățile de boabe 
rezultate din spicele pe care Ie vor 
strînge. Cadrele U.T.M. să se gă
sească în fruntea acțiunii, să dea 
astfel exemplu tuturor tinerilor.

acum în întreaga țară s-au 
și predat statului peste 

kg. de boabe rezultate din 
strings de utemiști și pio-

Tineri și tinere de 
pe ogoare ! Depuneți 
toate eforturile nece
sare pentru strîngerea 
și treieratul la timp și 
fără pierderi a recol
tei.

Tineri muncitori, 
studenți, elevi, func
ționari ! Ajutați in tim
pul vostru liber la 
strînsul recoltei și la 
treieriș.

Nici un minut pier
dut — nici un bob ri
sipit !

Tinerii la muncă voluntară 
pe ogoarele G. A. S.

' Gospodăria de stat Devesel din 
raionul Caracal a primit nu de 
mult un telefon cum că 4.800 de 
tineri — foști delegați la Festiva
lul regional — au luat hotărîrea 
să muncească voluntar cite o zi pe 
ogoarele gospodăriilor de stat. 
Dintre aceștia, un grup avea să 
sosească și aici.

*
Apusese luceafărul de ziuă și zo

rile încă nu mijiseră bine, cînd 
detașamentul sosi la sediul gospo
dăriei de stat Devesel.

— Vreți să vă angajați la sece
rat ? îi întrebă contabilul gospo
dăriei.

— Ba, să ne fie cu iertare, dar 
nu pentru angajare am venit ?

— Angajați-vă, măi băieți, că 
avem nevoie de brațe de muncă. 
Furtuna ne-a culcat griul la pă- 
mînt și nu putem intra în el cu 
mașinile — insistă contabilul. Ori 
sinteți cumva în vreo excursie ?

— Nicidecum ! Am venit să vă 
ajutăm voluntar.

— Nu cumva sinteți din cei de 
la Festivalul regional ?

— Ba. da !
— Ei, atunci, bravo vouă ! Vom 

strînge recolta la timp. Contabilul 
alergă după șoferi și cit ai bate 
din palme, camioanele porniră mo
toarele, iar tinerii urcară.

In mai puțin de o oră ajunseră 
la cîmp. Directorul care se afla de 
cu noapte aici, în fruntea oame
nilor săi, veni să-i salute pe cei 
peste 100 de oaspeți.

Tinerii luară in primire holda 
și o împărțiră in zece părți ega-

Proletari din toate firile, unifl-vă!

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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FL. PETRESCU

le. Au format 10 brigăzi a cîte 12 
oameni și s-au apucat de lucru.

Treaba nu mergea prea ușor, 
dar mergea bine.

— Băieți ! Vreau să vă chem la 
întrecere. Mai sînt două ceasuri 
pină căldura se va lăsa mai greu. 
Să vedem care brigadă va secera 
și va face mai mulți snopi pînă a- 
tund — dădu glas luncii, utemis- 
tul Marin Filip.

— Ne prindem ! îi răspunseră 
ceilalți.

Și primi snopi începură să o- 
pară pe întinderea aurie. Fetele 
din gospodărie legau de zor, du
ceau snopii spre locul unde aveau 
să clădească clăile. Băieții parcă 
nu mai vedeau și nu mai auzeau 
nimic. Secerau și secerau de zor. 
Toate gîndurile se îndreptau acum 
spre „prima dtapă a întrecerii**.

La ora 7 făcură o pauză. Ion 
Stoian împreună cu brigada sa 
secerase și obținuse 248 de snopi. 
In urma sa nu se afla nici un spic 
pierdut. El cîștigă întrecerea, în 
timp ce una dintre brigăzi era cit 
pe-aci să fie infirmată, datorită 
faptului că în urmă fuseseră găsi
te de- membrii postului utemist de 
control înființat pe loc pentru 
controlul calității lucrării, nume
roase spice risipite.

—— Las-că vedem noi pînă la

I. TEOHARIDE 
corespondentul „Scînteii tine

retului pentru regiunea 
Craiova

(Continuare în pag. 2-a)

Aâ contractat la timp — 
ai cîșticjat

Ai contractat la timp — ai cîș- 
tigat I Statul plătește oine cereale
le. Avansul de 50 la sută s-a și 
achitat la contractare; odată cu a- 
chitarea restului de plată, .con- 
tractanții se bucură și de o sea
mă de înlesniri, printre care cum
părarea la preț de stat a semin
ței selecționate și altele.

In raionul Slatina, Ageva- 
coop-ul a contractat cu țăranii 
cu gospodării individuale 2.014.000 
kg. grîuy cee; 
planul de 1. . . 
prezintă aproape 200 
Au depășit prevederile planului 
îndeosebi comunele BălăflCȘfi (65 
tone față de 37) Valea Mare 
(152 tone față de 92) sau comu
ne care pot servi ca exemplu și 
pentru contractările de porumb 
sau floarea-soarelui ca Bălteni 
(75 tone grîu față de 38 tone. 
124 tone de porumb față de 45 
tone și 7 tone de floarea soare
lui față de 3 tone planificate) 
Coteana (210 tone grîu față de 
120 tone și 270 tone porumb față 
de 115 tone), Izvoarele (161 tone 
de grîu față de 74 tone, 99 tone 
porumb față de 75 tone și 10 lone . . .
de floarea soarelui, față de cele. gospodărie individuala trebuie sa 
patru tone planificate) sau Mii- fie fruntași, 
cov. cu întregul plan depășit în, 
medie cu 100 la sută.

eea ce, față
1.299.000 kg.

de
re

ia sută.

Tinerii și harnicii lucrători din 
activul Uniunii raionale Slatina a 
cooperativelor, ca statisticianul 
Gheorghe Duică, contabilul prin
cipal Ion Afendi sau contabilul 
Ovidin Cosma, facturiștii Elena 
Crăcană și Ovidiu Cosma, toți 
utemiști, în acțiunile lor pe teren 
au contribuit în însemnată mă
sură la aceste depășiri ducînd o 
intensă muncă politică.

Gospodăriile agricole colective 
și întovărășirile din raionul Sla
tina au încheiat contracte pentru 
cereale cu agenția întreprinderii 
„Recolta", cu un bilanț asemănă
tor ; în privința celorlalte culturi, 
unitățile socialiste din Izvoarele, 
Priseaca sau Piatra Sat, în care 
culturile de porumb sînt mai mult 
decît promițătoare, pot răspunde 
în mai mare măsură sarcinii de 
asigurare a fondului central £1 
statului. Aceasta a devenit o pre
ocupare de seamă a organizațiilor 
de partid respective. In schimb 
organizațiile U.T.M. dovedesc 
mult prea puțină atenție față de 
această problemă în care tinerii 
colectiviști, întovărășiți și cu
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Deschiderea celui de al Vl-lea 
Festival de la Moscova

Nava

Cu

în furtună
tunet 

căseîndu-și abisul 
furtuna 

îneacă lumina.
Perdele de ploaie se-ntind

prin care 
răzbea

Iși țiuie vîntul 
sonetul, 

buimac.
Se-ncurcă în șarturi 
și-și țipă minia.

Talazuri

lichid,

ca un 
zid

brigantina.

Iar

o leagănă 
bine-n hamac 

trec tot mai des copastia. 
nava se-apleacă 

pe borduri, 
g’isînd...

Doar sus, 
la comandă, 
un om șade drept.

Conduce,
gindește, 

cu marea luptind
Și-i stă cu piciorul 

pe piept.

5 milioane
lei economii

In urma aplicării inițiativei 
metaîurgiștilor de la uzina „I. (-• 
Frimu“-Sinaia, lucrătorii din in 
treprinderiie textile și de-confec
ții din regiunea Stalin au reali
zat în cinstea zilei de 23 August, 
prin reducerea prețului de cost, 
economii în valoare de peste 5 
milioane lei. Cele mai mari suc
cese au fost obținute de colec
tivul fabricii „Libertatea** din 
Sibiu care prin reducerea prețu
lui de cost al fiecărui produs a 
economisit 1.293.000 lei. Economii 
care întrec suma de 1 milion lei 
au făcut și tcxtiliștii de la fabri
ca de postav „Transilvania** din 
Cisnădie. In prima jumătate a 
anului ei au economisit o cantita
te de fire din care se pot 
7.600 m.p. covoare și 5.700 
stofă.

Preocupați să asigure o 
ducție sporită cu un preț de
cît mai redus muncitorii fabricii 
de covoare „Dacia** din Cisnădie 
au obținut economii echivalente 
cu prețul dc cost a 2.379 m.p. co
voare populare.

De asemenea colectivele fabri
cilor „Partizanul Roșu“, „Drape
lul Roșu** și „Textila Roșie“ din 
Orașul Stalin și de la filatura 
„Corcna“ din Ghimbav au obți
nut economii în valcare de 
949.000 lei.

Rea'izări ale minerilor 
din bazinul 

Schitu Golești
Minerii din bazinul carbonifer 

Schitu Golești închină succesele 
lor apropiatelor sărbători „Ziua 
Minerului" și ziua de 23 August. 
De la începutul anului și pînă la 
27 iulie ci au dat peste plan 8817 
tone de cărbune. Fruntașe pe ba
zin sînt exploatările Jugur și Be-

revoeșli care au în această perioa
dă un plus de 4.335 tone și res
pectiv 3.163 tone de cărbune. Mă
rind productivitatea muncii cu 
5,91.. Ia sută față de plan, ca ur
mare a îmbunătățirii organizării 
muncii în subteran, în primul se
mestru al anului minerii din ba
zinul Schitu Golești au dat patriei 
cu 17.599 tone mai mult cărbune 
decît în perioada corespunzătoare 
a anului trecut.

In preajma sărbătorii lor, mi
nerii din bazinul Schitu Golești 
vor primi în folosință 4 noi apar
tamente la Jugur și un cămin cu 
80 de locuri la Berevocști, Alte 15 
familii de mineri se mută zilele 
acestea în locuințe proprii cons
truite prin credite acordate de 
stat.

fese 
m.l.

pru- 
cost

1. CRIȘAN

La postul lor de luptă, matrozii minuiesc cu îndeminare armamen
tul de bord, așteptind ivirea țintei „inamice" în cbiectiv.

Ei intimpină „4 August" — ziua MaVinei. cu noi succese in pr«- 
- gătirea politică și de luptă.

* Cuvîntarea tovarășului K. E. Voroșilov * Ș
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U. R. S. S.

continentele șl din aproape toate țările globului pă
mîntesc. Fiecare delegație a adus cu sine la Mos
cova o parte din viața poporului ei, cu particulari
tățile șl trăsăturile sale naționale. Totodată ați ve
nit la Festival pentru ca prin întîlniri prietenești, 
prin schimb de păreri, să strîngețl și mai mult le
găturile de prietenie frățească și de înțelegere reci
procă, care unesc tot mai mult și mai puternic tine
retul din cele mai diferite țări ale globului pămîn
tesc. Astfel voi aduceți cea mai prețioasă contribu
ție la nobila cauză comună tuturor popoarelor 
cauza consolidării păcii și prieteniei pe pămînt.

Dragi prieteni!
Trăsătura caracteristică și minunată a tineretului 

a fost și va fi întotdeauna năzuința spre fapte mari 
pentru țeluri nobile, năzuința de a pătrunde în toa
te tainele naturii, de a atinge culmi noi în dez
voltarea societății. Voi, tinerii, sinteți speranța și 
viitorul popoarelor și întregii omeniri. Veți rezolva 
și chiar rezolvați de pe acum împreună cu popoa
rele voastre numeroase probleme și mai ales o pro- 
b’ema atit de importantă ca aceea a măsurilor care

(Continuare în pag. 4-a)

MOSCOVA 29 (Agerpres). — TASS transmite 
cuvîntarea rostită de K. E. Voroșilov la deschiderea 
celui de-al Vl-lea Festival Mondial al Tineretului și 
Studenților:

Dragi prieteni !

în numele Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., al guvernului Uniunii Sovietice, în nu
mele întregului popor sovietic și al meu personal 
vă salut, tineri cetățeni ai lumii, în acest moment 
solemn al deschiderii glorioasei sărbători a tineretu
lui — cel de-al V 1-lea Festival Mondial al Tine
retului și Studenților, închinat păcii și prieteniei.

Astăzi privirile tinerilor și tinerelor din lumea în
treagă, ale tuturor prietenilor tineretului sînt îndrep
tate către voi, participant la Festival. Acest mi
nunat eveniment a trezit pretutindeni un interes 
neobișnuit și atenția generală a opiniei publice mon
dial?. Și aceasta este lesne de înțeles. Țelurile și 
conținutul Festivalului sînt nobile, luminoase, apro
piate, se poate spune chiar scumpe tuturor oame
nilor cinstiți.

Ați venit, dragi prieteni, la Festival de pe toate

[tinerete-educaitie rasp un

Oameni cu
Locuiește aproape de mine, la 

nr. 10, o femeie bătrînă, Ana Bă- 
descu. O cunosc de zeci și zeci 
de ani de zile. Cindva, casa ei 
era cea mai frumoasă casă de pe 
strada Mihai Viteazu. Numai 
trandafiri și verdeață. In față era 
o grădiniță de flori, în spate de 
asemenea flori și ogradă. Apoi 
grădina de zarzavat... Ai fi zis 
că o curte întreagă de oameni 
muncea să îngrijească de toate și 
nu unul singur, nu bătrînica a- 
ceea pe care o vezi clteodată di
mineața sau după prînz, trecînd 
șontîc-șontîc cu pîinea subsuoară. 
Ea îngrijea de toate.

Dar, uite așa muncești cîteoda- 
tă și nu te alegi cu nimic. Tru
dești o viață de cm, strîngi, faci 
bine pentru ca pînă la urmă să-și 
bată joc de tine o nepoată pe 
care ai crescut-o și ai hrănibo. 
Așa a pățit și ea sărmana și toc
mai despre acest lucru voiam să 
povestesc.

Ii trăia încă bărbatul cind a 
luat-o la ea pe Marieta, o nepoa
tă, s-o crească. Cînd a adus-o ți 
se făcea milă privind-o : o fetiță 
slăbuță, numai oase, desculță, 
îmbrăcată într-o rochiță toată pe
tece. Parcă ar fi cules-o de pe 
drum. Așa erau însă vremuri.'e a- 
tuncl, că războiul nu se termina
se încă. Și apoi era fată de oa
meni săraci. Bietul tată-său, că 
l-am cunoscut, era muncitor la 
C.A.M. ; muncea omul de dimi
neață pînă seara, dimineața la 
fabrică, după-masă făcea pe ciz
marul pentru ai săi și pentru alții 
și tot nu se ajungea. De unde să 
se ajungă dacă avea o droaie de 
copii? Și uite așa, bătrina a luat-o 
pe Marieta la ea. A luat-o să facă 
un bine și să aibă și ea un spri
jin la bătrînețe.

Și vremea s-a scurs ca șl pînă 
atunci liniștită. Marieta a cres
cut, nici nu știu cînd, și s-a fă
cut domnișoară mare. Ba într-o (Continuare în pag. 2-a)

suflet hain
zi au sosit și pețitorii. Era atunci 
în miez de iarnă și nunta s-a ho- 
tărît pentru primăvară. S-a bucu
rat fata, ne-am bucurat și noi ve
cinii, numai bătrina se posomori
se și cind o căutai stătea cu frun
tea rezemată în mîini. Un gînd 
nu-i dădea pace de loc. Imbătrî- 
nise rău și se gîndea, pe semne, 
că mîine poimiine avea să intre 
în mormint. Or veni atunci moș
tenitorii și-or să înceapă să tra
gă care mai de care de căsuța pe 
care a ridicat-o într-o viață de 
om. Și tot ăi cu bani mai mulți 
or să fie mai ai răului că așa-i 
omul nostru de cind lumea. Se 
gîndea bătrina, se gindea și, de 
ce.o vedea pe Marțeta gătindu-se 
de nuntă, de aceea se întrista mai 
mult. Și iată că intr-o zi iși ia 
nepoata de mină și o duce la no
tariat să-i treacă pe numele ei 
casa. Marieta se obligă în schimb 
s-o îngrijească la bătrînețe

Ai zice că de-acum norii de pe 
fruntea bătrînii s-au risipit. A 
venit primăvara. S-a ținut nun
ta, o nuntă mare și frumoasă. S-a 
bucurat fata, s-au bucurat veci
nii, s-a înveselit și bătrina. Și eu 
am jucat la nunta Marietei și 
m-am veselit și eu. După nuntă, 
zilele au început să se scurgă din 
nou liniștite ca odinioară, dar nu 
mult, că deodată cerul s-a întu
necat și a izbucnit furtuna : în
tr-o seară bătrina Ana a fost 
doborită de o congestie la cap. 
Boală de bătrinețe.

Cît a zăcut — de ce aș vorbi 
cu păcat, — au ingrijit-o binișor. 
Era rău bolnavă, nu se putea miș
ca, i se paralizase o mină și unde 
mai pui că-și pierduse și graiul. 
Trebuia să-i ducă pină și mînca- 
rea cu lingura la gură.

După vreo lună de zile bătrina
ILEANA TODERUȚ 

din cartierul Bucureștii Noi

O mama cu.„\ 
autoritate I

Ușa unui balcon de la blocul J 
de pe strada Zorileanu 6, s-a f 
deschis dintr-odată, cu zgomot, v. 
Din prag vocea furioasă și po- F 
runcitoare a unei mame s-a F 
auzit pină în fundul curții : \

— Dorin, ești surd, de cîte \ 
ori să-ți spun ? Treci iute în Ș 
casă ! J

Dorin, un băiețel de vreo â 

șapte ani, sta cocoțat victorios 
pe un cal de lemn, de care a- A 
gățase o sanie, pentru ca să o 
plimbe pe Marcelica, vecina și 
prietena lui de joacă. Amindoi A 
îndemnau atît de tare ca- p 
Iul să pornească, incit cuvinte- p 
le. mamei, ajungeau pină la ei

. cu destulă greutate, ca să le p 

. poată înțelege. Așa că, departe p 

. de a se gîndi la ce-l așteaptă, p 
■ Dorin continua să-și îndemne 
( căluțul.
) Nepăsarea și veselia copiilor 

au scos-o însă din sărite pe ma- ( 
mă. Ușa s-a deschis iar și mai ( 

i poruncitor ca prima dată ma- < 
i ma a țipat răstit : <
1 — Dorin*, Dorine, să știi că *

(1vin cu cureaua la tine, vrei să 
mă faci de rîs ? Hai, daca vn 
îți dau ceva bun !

— N-am nevoie I l-a răspuns 
Dorin, fără să întoarcă măcar 
capul spre balcon.

Intr-o clipă mama s-a întors 
cu o curea, pe care-a fluturat-o 
deasupra balconului.

-— Ce-ai zis ? Uite-o, o vezi? 
Știi ce te-așteaptă...

In cele din urmă Dorin, de 
frica curelei, a coborît de pe . 
cal și înciudat a intrat în casă J 
lăsînd-o pe Marcelica în sanie. \

— Of, mamă, de ce nu mă I 
lași să mă joc !? Sînt în vacan- 1 
,d" #

— Cine nu te lasă să te | 
joci ? In casă n-ai loc ? 9

— Și cu cine vrei să mă joc f 
aici ? Să vină și Marcelica... V

— Marcelica ? Nu știi că-s J 
certată cu maică-sa ? J

— Ei, mamă, da) eu cind 
m-am certat cu Marcelica, ma- 9 
ta de ce ai vorbit cu mame 9 
ei?... â

p ★

Intîmplarea — deși anecdo- 
tică — este pe deplin autentică. 

. Astfel de fapte — 
in aparență — lasă urme ne- 

p dorite în educația 
p Reacțiile lui — ar trebui 
i pună pe gînduri pe tînăra șl' 
p nepriceputa mamă, căci într-un 
^minut ea a săvîrșit cîteva gre- 
9 șeii de ordin educativ. Și din 

pacate nu este singura căreia i 
se întîmplă așa.

MONICA VERDEȘ

mărunte

copilului, 
s-d.
Șl

La Galați a fost lansat
al 10-lea

construit anul acesta
La șantierul naval 

a fost lansat la apa 
26 iulie un nou șle-p cu o depla-. 
sare de 1.000 tone, al 10-lea con
struit anul acesta. Indeplinindu-și 
angajamentul luat în cinstea zi" 
lei de 23 August, 
navali au lansat 
cinci zile înainte de 
treaga construcție 
fost realizată prin
metoda secțiilor și bloc-secțiiion

(Agerpres)

din Galați 
în ziua de

constructorii 
noul șlep cu 
termen. In- 
a vasului a 
sudură după

Continentele
iși spun cuvîntul

MOSCOVA 29 (Agerpres). — și tinerelor din 122 de țări parii- 
TASS transmite cuvîntările de sa
lut rostite de reprezentanții tine
retului din diferite părți ale lumii 
la deschiderea celui de-al Vl-lca 
Festival Mondial al Tineretului și 
Studenților.

Trimitem salutul nostru fierbin
te și urări de fericire întregului 
tineret iubitor de pace de pe 
globul pămîntesc, ale cărui priviri 
sînt îndreptate acum spre minuna
ta noastră sărbătoare ~a spus cu 
acest prilej Serghci Romanovski, 
președintele Comitetului Sovietic 
de pregătire a Festivalului.

Peste 31.000. de soli ai tinerilor

cipă astăzi la deschiderea solemnă 
a Festivalului, a arătat Romanov
ski. Tineretul este viitorul po
poarelor. Pentru a -înfăptui' visul, 
tineretuliii este nevoie în primul 
rînd de pace. Pacea se statorniceș
te prin prietenie, prietenia — prin 
înțelegere reciprocă. Marca impor
tanță a Festivalului a spus Roma
novski, constă în faptul că ajută 
la întărirea prieteniei și înțelegerii 
între tinerii din diferite țări.

I n salut fierbinte tuturor parti- 
cipanților la Festival a fost transmis i

(Continuare în pag. 4-a)

Tinerețea lumii
și-a desfășurat steagurile prieteniei

MOSCOVA (prin telefon de la 
trimișii noștri speciali).

. In ziua de 28 iulie 1957 s-a des
chis la Moscova cel de-al Vl-lea 
Festival Mondial al Tineretului și 
Studenților.

Iată o informație.
Care este omul în stare s-o ri

dice pînă la uluitoarea înălțime a 
realității cuprinsă în această pro
poziție? Cine poate găsi în cuvinte 
echivalentul exact al pămîntului 
înflorit ? Cine îndrăznește să cu
prindă între un subiect și un pre
dicat muzica vie a popoarelor ?

Cine îndrăznește să înfățișeze an
samblurile picturale ale celor cinci 
continente ? Cine îndrăznește să 
traducă în limbajul cotidian feeria 
care a început duminică la Mos
cova ?

Vn suspin adine este răspunsul.
Și totuși pentru cei care ar fi 

dorit din tot sufletul să fie la 
Moscova și n-au venit, pentru nu
mărul nesfirșit ol celor însetați să 
afle, să cunoască, să simtă intr-un 
fel sau altul ce s-a petrecut aici 
— iată relatarea noastră:

Desprindem viu bătăile regulate

ale marelui ornic din Turnul 
Spaski. Orele dimineții. De la can
tonamentul său, aflat în hotelul 
„laroslavski", delegația Republicii 
Populare Romine se îndreaptă spre 
parcul Sokolniki în imediata apro
piere a Expoziției Agricole Unio- 
nale. Acolo, organizîndu-se pe spar 
țiile vaste, se formează șiragul tu
turor delegațiilor tineretului lumii. 
Autobusele și autocamioanele care 
ne vor transporta la stadionul 
„Lujniki" pot fi cu greu identifi-

(Continuare in pag. 4-a)
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și treieriș!

TINERI!
Totul pentru recoltare

lui

a
vă

Nâicstric, dirzcnlc, curaj

Echipa de buciumași condusă de Mihai Lăcătuș de la sindicatul C.F.R. Cimpuiung-Est 
și-au ales ca loc de repetiții vîrful stîncîlor pitorești „Pietrele Doamnei" de pe muntele Rarăti, 

regiunea Suceava.

Tinerii la munca ooluntara 
pe ogoarele G. A. S.

(Urmare din pag. l-a) Soarele a început să scapete din
colo de deal. Nu putuse infringe 
nicidecum dîrzenia, tinerețea. A- 
poi a coborît seara, a răsărit lu
ceafărul de noapte. Munca s-a sfîr
șit. în urma tinerilor a rămas mi
riște întinsă pe o suprafață de 48 
hectare. De-acum poate intra trac
torul pentru desmiriștit.

Dar tinerii ? Cum a rătnas cu 
întrecerea lor ? mă vor întreba 
cititorii.

' . giavituyu ți
Răbdare ! Iată că vă dau și re- i cu 0 viteză

i

TINE R E T E -E D LIC AȚIE - R A S P U N D E RI

OAMENI
m iMi-nii mTiiiiiMniiiiiim . ..... ■iun iii mmleu suflet hain

urmă cine ciștigă ! Pînă acum 
fost răcoare, dar pe căldură să 
văd. Diseară mai vorbim noi 
răspunse înciudat de succesul 
Stoian. utemistul Marin Filip.

— Nici-o grijă. Și diseară 
noi vom fi în frunte.

— Vom vedea.
Arșița dogoritoare a zilei apăsa 

greu deasupra capetelor secerăto- 
rilor. Oare, avea să abandoneze 
cineva ? Ți-ai găsit. Apa din bu
toaie se făcuse „apă chioara ‘ — 
vorba băieților. Dar ea înlătura cît 
de cît oboseala. Secerile au înce
put să se încingă, pielea să se 
bronzeze, iar sudoarea să curgă 
din belșug de pe frunțile secerăto- 
rilor voluntari. Inginerul șef și 
directorul spuseră băieților să mai 
stea, să se mai odihnească. Dar ei 
au spus, ei au auzit. Tinerii mun
ceau fără oprire.

tot

zultatul. Brigăzile conduse de: Ion 
Stoian, ” 
Radu, au 
cese. Nici 
în minus.
urmat pe
De altfel
spune mai mult decît ași putea 
spune
aduse de director și de inginerul 
șef, reprezintă apoi alt argument. 
Tinerețea și-a spus cuvintul !...

Filip și Costică 
aceleași suc
iri plus, sau 
brigăzi i-au 

îndeaproape.

Marin 
înregistrat 
un procent 

Celelalte 
cei dintîi 
cifra succesului general

eu în cuvinte. Mulțumirile

(Urmare din pag. l-a)

graiul nu 
altminteri 

de tot- 
mai bine

s-a făcut bine. Numai 
și l-a mai recăpătat, 
era la fel cum o știam 
deauna. Dar, se vede, 
nu se făcea sănătoasă că din cli
pa cînd s-a dat jos din pat au în
ceput s-o persecute. Așa îmi vine 
să zic, că au îngrijit-o numai gîn- 
dind că o să mai trăiască cîteva 
zile doar, dar cind au văzut că 
s-a însănătoșit și-au arătat ne
grul de pe suflet. Cum ar putea 
fi altfel dacă se poartă așa urît 
cu ea ? O îmbrîncesc, o fac ne
bună, odată am auzit-o pe Ma- 
rieta strigîndu-i, că „nu mai ai 
mult de trăit și o să scap de tine“.

Dar nu numai cu bunica ei se 
poartă Marieta așa. Omul rău e 
rău cu toată lumea. Mai șade la 
Marieta un frate de-al ei mai mic, 
Emil, rămas orfan de cînd i-a 
murit și tatăl, că mamă-sa ii mu
rise cu ani in urmă, cînd cu mă
laiul ăla american. Murise sără
cuța de foame. Unde să stea bie
tul copil ? S-ar fi dus intern să 
învețe vreo meserie dar nu-i bun 
încă de muncă. Statul îi dă 6 
pensie, vreo 300 de lei pe lună. 
La casa omului 300 de tei în plus 
e o sumă bună, iar o gură mai 
mult la masa nici nu se cunoaște,

mai ales că de îmbrăcat tot frații 
lui l-au îmbrăcat. Dar așa-i omul 
rău : la ce primește nu se uită, 
iar cind e de dat se scarpină la 
ceafă. Și uite așa îl bate și pen
tru o bucată de pline. Vecinul 
Florea, cît e el om liniștit că nu 
se bagă cu nimeni, cînd l-a vă
zut pe bărbatul Marieței cum îl 
batea pe Emil în mijlocul drumu
lui... „așa îmi venea — zicea — 
să sar ia el peste gard". Numai 
în cap îl lovea. Bărbatul Marieței 
e unul Bosoi Petre, vînzător la o 
Alimentara. E un om rău la su
flet și mai face 
sul. Cum intri în 
tîmpină o cruce 
Cristos răstignit .
o icoană, dincolo alta. Și tot fe
lul de cărți bisericești înșirate 
peste tot. Se mai duce și la bise
rică, dar sufletul i-e mai negru 
ca smoala. Cînd a venit în cartier 
nu l-am luat în nume de rău deși 
știam că se însoară cu Marieta 
numai pentru casă, de văzut doar 
nu se văzuseră niciodată. Dar 
așa fusesem eu învățată că pe 
vremea mea tot în felul acesta se 
măritau fetele, cu bărbați pe care 
nici nu-i cunoșteau. De aceea*; și 
strîngeau atîta zestre că fără ea 
rămîneau fete bătrine. Dar aceea 
nu era căsnicie. Fără dragoste 
tot degeaba. Au avut dreptate cei 
care au scris despre asta. De la

și pe credincio- 
casă la ei te în* 

mare cu un 
pe ea. Colo iar

el o fi învățat și Marieta să se 
poarte neomenos. Chinuiesc pe 
biata bătrîna că doar or omorî-o 
mai iute.

Noi vecinii ce ne-am gîndit ? 
Dacă se mai poartă așa să facem 
o jalbă, s-o iscălim cu toții și să 
mergem la tribunal. Să le ia casa 
dacă nu se țin de obligație și nu 
sînt oameni. Nu știu cum or fi 
alții și ce-or gîndi, dar eu zic 
ca-i un mare păcat sa bați un co
pil orfan pentru orice fleac și să 
năpăstuiești o bătrîna. Și încă pe 
bunica ta. Te-a hrănit, te-a îm
brăcat, ți-a fost ca o mamă, si 
tu? Ce dacă-i bătrîna ? Trebuie 
s-o îngrijești! Fiecare ajungem 
ca ea la vremea noastră. Fiecare 
o să ne plecăm sub povara anilor 
și o să căutăm un sprijin printre 
cei din jur. De nu horn găsi cum 
are să fie ?

Regiunea Ploești fruntașă 
pe țară la treieriș

In toate comunele se obțin pro
ducții mari. Gospodăriile agricole 
de stat, care au treierat 46 la 
sută din recolta de grîu au reali
zat o producție medie de 1.900 kg. 
la hectar, iar gospodăriile agricole 
colective au treierat 45 ia sută din 
recolta de grîu, cu o producție 
medie de aproape 1.800 kg. grîu 
la hectar.

G.A.C. din coumna Baba Ana a 
strîns de pe 70 hectare cu grîu o 
producție medie de 2.600 kg la 
hectar, G.A.C din Padina de pe 
130 hectare — 2.200 kg grîu la 
hectar, iar întovărășirea din Pa
dina de pe 100 hectare — 2.100 kg 
grîu la hectar.

In numeroase gospodării colec-

printre care Dărîmați, Baba 
Romînești și altele treierișul 
aproape terminat.
regiunea Ploești, după ce re-

tiv.e 
Ana, 
este

In o .
colta a fost cărată aproape în în
tregime la arii, se treieră din plin 
la toate batozele. în raionul Mi- 
zil s-a treierat pînă acum 36 la 
sută din recolta de grîu, iar în ra
ionul Pogoanele 33 la sută. Pe 
întreaga regiune s-a treierat mai 
mult de 30 la sută din recolta de 
grîu. Regiunea Ploești este frun
tașă pe țară.

Timp de 4 zile unul din aero
porturile Bucureștilor a găzduit 
campionatul republican de parașu-, 
tism. A fost o întrecere în care 
s-au făcut* simțite tot timpul mă
iestria, dîrzpnia și, mai presus 
de toate, curajul.

Cine a luat parte săptămîna tre
cută- la campionatul republican de 
parașutism a simțit de multe ori 
că... i se „urcă parul în vîrful ca
pului". Așa s-a întîmplat, de e- 
xemplu, la proba de lansare com
binată de la 1,500 m. înălțime. 
Știți ce înseamnă asta ? • Con
curentul se'urcă cu avionul la un 
kilometru și jumătate de-asupra 
aerodromului. Cînd a ajuns la 
verticala reperului și, după ce a 
făcut rapid toate corecțiile nece
sare. se lansează în gol. Legea 
gravității îl cheamă spre pămînt 

,-u. « de bolid și un spec
tator neinițiat își acoperă fața cu 
mîinile, crezînd că în curînd va 
urma un spectacol îngrozitor. Pa- 
rașutistul spintecă, într-adevăr, 
spațiul cu o viteză uimitoare fără 
a deschide parașuta, nu pentru
că i s-ar fi întîmplat ceva, ci 

| pentrucă așa cere regulamentul. 
Cu un calm aproape de neînchi
puit, care nu se poate citi decît 
prin lunetele „Busch" ale arbitri
lor instalați la cîțiva kilometri pe 
marginea aerodromului, el călăto
rește prin aer. în poziția orizon
tală, cu mîinile și picioarele des- 
lăcute în stilul „broască" și, din 
cînd în cînd, privește atent ca
dranul cronometrului. instalat pe 
sacul parașutei de abdomen. Cînd 
acul cronometrului a ajuns în 
dreptul cifrei 20, semn că timpul 
de cădere liberă s-a scurs, para- 
șutistul acționează siguranța și 
de-asupra lui se boltește o cupolă 
multicoloră, care face să se audă 
pînă jos, cu o întîrziere de cîteva 
fracțiuni de secundă, un zgomot

I runtașii 
regiunii

EXPOZIȚIA
ARTĂ PLASTICAde

a TINERETULUI

O aterizare la „punct fix"

de trăznet. Spectatorii răsuflă u- 
șurați. De-acum totul e simplu, 
se gîndesc ei. Dar n-au dreptate, 
pentrucă și de acum înainte în
drăznețul sportiv va trebui să facă 
apel la întreaga Iul iscusință și 
pregătire. Pe lîngă punctajul bun 
pe care l-a obținut pînă acum la 
pilotarea corpului în aer și la pre
cizia deschiderii parașutei, el va 
trebui să lupte mai departe cu 
vîntul sau cu diferiții curenți at
mosferici pentru a conduce para
șuta exact de-asupra „punctului 
fîx" (o cruce de cîțiva metri, for
mată din două bucăți de pînză 
albă, așezată în mijlocul aerodro
mului) și a ateriza acolo. Abia 
după ce execută și această mane
vră și atinge pămîntul cu picioa-

iau 
ter- 
tre- 
exe- 
lan- 
dis- 

de

rele, eforturile lui 
sfîrșit. Pentru a 
mina proba, el va 
bui însă să mai 
cute 
sarea, 
tanța 
punctul fix cît șl punc
tajul realizat, cu care 
va fi înscris în fișele 
de concurs, trebuie să 
reprezinte media re
zultatelor a două sal
turi.

Cei care au urmărit 
săptămîna trecută 
desfășurarea campio
natului de parașutism 
n-au fost impresionați 
numai de măiestria, 
dîrzenia. cutajul con- 
curenților, ci și de 
altceva. Ei au fost ui
miți și de excepționa
lele rezultate înre
gistrate : s-a realizat 
de către Teodor Tă- 
năsescu o performan
tă superioară re
cordului mondial la 

proba de lansare de la 1.000 m. cu 
aterizare la punct fix, au fost sta
bilite patru recorduri republicane 
pe care țara noastră nici nu le-a 
avut pînă acum-și au fost dobo- 
rîte altele trei, cu valori de-a drep
tul uimitoare. Spun „uimitoare* 
pentru faptul că numai cu cîțiva 
ani în urmă 10-12 m. depărtare de 
punctul fix ni se părea ceva ex
traordinar, iar acum Tănăsescu a 
redus deodată distanța la 162,5 
cm. precum șl pentru faptul că 
numai un singur asemenea con
curs bogat în roade ne mai tre
buie pentru a umple cu nume 
romînești întreg tabelul stabilit de 
Federația Aeronautică Internațio
nală pentru recordurile naționale.

Și poate că — pentru a încheia 
aceste fugare observații pe margi
nea uneia din cele mai interesante 
competiții interne ale anului — ar 
mai trebui spus încă ceva. Ar mai 
trebui să spun că pe lîngă măies
tria, dîrzenia, curajul și rezulta
tele excelente ale concurenților 
iubitorii de parașutism au fost 
impresionați săptămîna trecută și 
de noua noastră campioană abso
lută la această ramură sportivă.

Tntr-adevăr, așa este I De fap
tul că Gheorghe Iancu a obținut* 
la bărbați acest muțt rîvnit titlu 
nu se mai miră nimeni. Iancu este 
un parașutist cu o activitate bo
gată, campion absolut a doua 
oară. Dar* campioana absolută? 
Cine a ,cunoscut-o pînă acum ? Au 
trecut numai doi ani, de cînd An
gela Năstase s-a aruncat pentru 
prima dată cu parașuta din aero
navă. De la lansarea aceea plină 
de enorme emoții, îrt timpul că
reia n-a plutit în aer fără para
șută decib o secundă, și pînă la 
probele pe care le execută astăzi, 
zburînd în 
eleva din 
drum scurt 
Și iată că 
să vină.

încăodată 
deoarece 
aterizării

Europei Centrale" la fotbal, 
între echipele Vasas Budapes
ta și Vojvodina Novi Sad. 
Fotbaliștii maghiari au obținut 
victoria cu scorul de 4—0 
(1-0).

Returul acestui meci va a- 
vea loc duminică la Novi Sad.

• Sîmbătă, lâ Moscova, pe 
stadionul Dinamo s-a desfășu
rat meciul de fotbal dintre e- 
chipele reprezentantive ale U“ 
niunii Sovietice și Finlandei 
contînd pentru preliminariile 
campionatului mondial de fot
bal. Fotbaliștii sovietici au ob
ținut victoria cu scorul de 2-1 
(1-1). Punctele au fost înscri
se de mijlocașii Voinov și 
Netto, în timp ce pentru echi
pa finlandeză a marcat inte
rul dreapta Lahtinen.

Returul acestui meci va a- 
vea loc la 15 august la Hel
sinki.

• Intr-un meci internațional 
de fotbal desfășurat la 27 iu
lie la Sofia echipa bulgară Lev 
ski Sofia a învins cu scorul de 
6—2 (3—2) selecționata aso
ciației Banik din R. Ceho
slovaca.

Membrii gospodăriei agricole co
lective „1 Mal" din satul Rișca, 
raionul Trușești sînt fruntași pe 
regiune la lucrările de recoltare. 
Ei au terminat in ziua ce 25 iulie 
treierișul griulpi obținind în me
die de pe întreaga suprafață recol
tată 2.156 kg de grîu la hectar. 
După ce au achitat munci ie efec- 
tuatc de S.M.T. și au predat la 
baza de recepționar? griul și orzul 
contractat, duminică colectiviștii 
au împărțit avansul de 40 lâ sută, 
fiecărui membru ai gospodăriei, re- 
venindu-i cîte 3,100 kg grîu și 0,500 
kg orz la ziua muncă. Datorită 
faptului că au valorificat însem
nate cantități de cereale și produse 
animale colectiviștii din Rișca au 
primit pînă acum drept avans și 
cîte 8 lei la zi muncă. Familia 
colectivistului fruntaș Dumitru 
Crețu care a avut pînă acum 289 
zile-muncă a primit 896 kg grîu, 
145 kg orz și 2.312 lei. Colectivis
tul Gh. Zota pentru 254 zile-muncă 
a adus acasă 789 kg grîu, 127 kg 
orz și 2.033 lei, iar Gh. Vieru pen
tru 217 zile-muncă a adus acasă
673 kg grîu, 109 kg orz și 1.736 
lei.

Artiștii Ansamblului C. F. R. Ciulești 
. . . . . . . . . cu ziariștii

a vorbit despre căldura cucare 
presa britanică a subliniat parti
ciparea artiștilor romîni la festi: 
valul de la Llangollen.

Maestrul coregraf 
deuț, artist emerit al 
ducătorul artistic al 
de cîntece și danfcuri 
Iești, a împărtășit aspecte de la 
festivalul de la Llangollen.

In încheiere, artistul emerit 
Petre Bodeuț a vorbit despre 
spectacolele date de artiștii ro
mîni la Londra și Liverpool, 
spectacole care s-au bucurat de 
un frumos succes, fiind aplaudate 
de un public numeros.

Membrii Ansamblului 
Giulești au răspuns apoi 
întrebări puse de reprezentanții 
presei.

s-au întîlnit
• în continuarea turneului 

pe care-l întreprinde în Uniu
nea Sovietică, echipa romînă 
de fotbal Energia Steagul Roșu 
Orașul Stalin a jucat duminică 
la Kuibîșev în compania cunos
cutei echipe Aripile Sovietelor 
din localitate. Victoria a reve
nit fotbaliștilor sovietici cu sco
rul de 5—l

Luni dimineața a avut loc la 
Casa Ziariștilor din Capitală o 
întîlnire a membrilor grupului 
de dansatori ai Ansamblului de 
cîntece și dansuri C.F.R. Giu- 
lești care a fost distins cu „Tro
feul international" (premiul I) 
la recentul Festival internațional 
de cîntece și dansuri populare de 
la Llangollen — North Wales 
(Anglia) cu ziariști din Capi
tală.

Tov. Miltiade Păun, șef de 
serviciu în Direcția muzicii din 
Ministerul Invățămîntului și Cul
turii, conducătorul grupului fol
cloric romîn, a vorbit despre, im
portanta festivalului de la Llan
gollen.

In încheiere tov. Miltiade Păun

Bo
R.P.R., con-
Ansamblului
C.F.R. Giu-

Petre

• în cadrul campionatelor 
de natație ale Olandei, sportiva 
Jans Koster, 
ani. 
nou 
de 
pul 
record era de 20’22”8/10 și a- 
parținea aceleiași înotătoare, de 
la 21 august 1956.

în vîrstă de 18 
a stabilit la 27 iulie un 
record mondial în proba 
1.500 m. liber, cu tira

de 20’03”l/10. Veehîal

spațiu ca un nou Icar, 
Galați a parcurs un 

dar bogat în strădanii, 
răsplata n-a întîrziat

D. LAZAR
solemnă a 

nu am 
de Artă 

din Capi-

Atmosfera 
obișnuitelor 
întîlnit-o la 
plastică a 
tală, organizată în cinstea Fes
tivalului de la Moscova de 
către Comitetul orășenesc U.T.M. 
împreună cu Casa creației popu
lare orășenești. O anume • căldură 
întîmpină și familiarizează ochiul 
vizitatorului de cum acesta intră 
în sălile expoziției.

Desigur, în intenția noastră nu 
»tă scrierea unei cronici asupra lu
crărilor expuse în cadrul acestei 
expoziții, cît redarea unor aspecte 
ale modului în care se prezintă 
creația plastică a tinerilor artiști 
bucureșteni. De remarcat că acea
sta este o expoziție în care apar 
lucrări valoroase ale unor creatori 
amatori fie ei elevi, muncitori, stu- 
denți, funcționari etc., o serie de 
lucrări fiind executate cu mult ta
lent și exigență artistică — am pu
tea spune — cum sînt tabloul în 
ulei „Simbolul picit‘ de Petre Ni- 
colae, „Florile^ lui Gheorghe 
Ștefănescu, peisajele lui Adrian 
Nicolau, Crețu Stelar, Galopenția 
Gomeliu etc. — toți buni coloriști, 
vădind un simț al echilibrului și 
armoniei planurilor. Impresionează 
plăcut, de asemenea, „Cap de co- 
pll“, semnat de A. Nicolae și „Tî- 
năr muncitor ‘ de Marin Constan
tin, sculptura lui Ruși Emil, în- 
fățișîndu-1 pe Vasile Roaită trăgînd 
sirena, lucrată deosebit de su
gestiv, de expresiv.

Afișul constituie unul dintre suc
cesele deosebite ale expoziției, re- 
levînd talente ca Enrico Elmasi

oarecum
vernisaje 

Expoziția 
tineretului

(afișul reprezentînd Festivalul tine
retului de la București), Felician 
Gh., Micaela Farchy și Ioana. Bu- 
escu (afișe reprezentînd marele 
Festival de la Moscova), Petre 
Nicolau „Simbolul păcii".

Accentul în lucrările tinerilor 
cade pe reliefarea plastică a ideii, 
pe care o realizează cu multă 
căldură și sentiment. Chiar dacă 
unele dintre lucrările expuse nu 
răspund unui nivel artistic ridicat, 
totuși, ele se remarcă prin sinceri
tate, printr-o preocupare atentă 
față de noua tematică, printr-o o- 
rientare realistă, prin spontaneita
tea execuției.

Domeniul artei aplicate a ispi
tit destui tineri; este îmbucură
tor că aceștia manifestă interes 
deosebit pentru o tematica inspi
rată din arta populară — „Șerve
tul cu tematica', lucrat de Lucica 
Olteanu, este o realizare Valoroasă 
atît sub raport artistic (îmbinarea 
armonioasă a culorilor) cît și sub 
raport tematic (integrarea ele
mentelor noi, în motivele popu
lare tradiționale, în chip organic, 
fără stridență), carpetele Coraliei 
Apostol și Ludmilei Popescu, a- 
poi „Șervetul din Vlașca", lucrat 
cu multă finețe de Viorica Tă- 
nase. O serie de obiecte sînt in
spirate din lupta tineretului pentru 
pace și prietenie, ca de pildă „Glob 
pămîntesc*, lucrat în piele de .Dia- 
conu Mioara, precum și un alt 
glob pămîPtesc deasupra căruia 
zboară porumbelul păcii — lucrat 
în lemn

(ClWEMATOfeHAHE)

C.F.R. 
unor

(Agerpres)

• Pe stadionul Popular din 
Budapesta, în fața a 90.000 de 
spectatori s-a desfășurat du
minică prima finală a „Cupei

PETRE NICOLABț

de Popa Ion, etc.
înainte de a încheia, 

trebuie să amintim al
bumele în piele, ale ti
nerei Diaconu Mioara 
executate cu multă pri
cepere și gust și, go
blenurile în mătase, 
semnate de Maria 
Raftopol,, inspirate din 
viața satului.

Asupra cejor mai 
multe din numărul de 
137 de lucrări' expuse 
în cadrul acestei expo
ziții vizitatorul poate 
trage cu certitudine 
concluzii favorabile, a- 
preciind seriozitatea cu 
care tineretul nostru 
abordează o tematică 
viabilă și maturitatea 
de realizare artistică 
B acesteia.

f. Mîtftrr

DANSEZ CU TINE — Patria, Bu
curești, Grădina Progresul, 23 Au
gust (sală și grădină). Libertății 
(sală și grădină) : ODATA IN 
VIAȚA — Republica, Moșilor, (sală 
și grădină) ; INTR’UN CEAS BUN
— Maghetu, înfrățirea între po
poare, Elena Pavel (sală și gră
dină), CĂPITANUL DIN KOLN — 
V. Alecsandri, 1. C. Frimu (sală și 
grădină). Miorița; TILL BUH- 
OGLINDA — Lumina, Vasile 
Roaită; NOAPTE DE CARNAVAL
— Central, Alex. Sahia (sală și 
grădină), 1 Mai (sală și grădină) ; 
BATALIA DIN GOLFUL CALIA- 
CRA -4 Doina; N. GRIGORESCU, 
ȘI ILIE FACE SPORT - Maxim 
Gorki; 4 AUGUST, MUNȚII PIRI- 
Nl, PARADISUL CASTORILOR, O 
POVESTE DIN PĂDURE (desen 
animat), SPORTUL ROMÎNESC 
NR. 4/1957 — Timpuri Noi; DON 
JUAN - Tineretului; INFERNUL 
ÎNGERILOR — Gh. Doja, Coșbuc 
(sală și grădină) ; VRĂJITORUL - 
Alex. Popov; VOCAȚIE — Grivița; 
STAN ȘI BRAN STUDENȚI LA 
OXFORD — Cultural, Popular; 
TRANDAFIRII LUI ALLAH - Uni
rea (sală și grădină); Olga Bancic 
(sală și grădină) ; ÎNCOTRO ? - 
C. David; O CARIERA RATATA
— Flacăra; FflCA MEA TRĂIEȘ
TE LA VIENA - T. Vladimirescu 
(grădină) ; TRENUL MERGE SPRE 
RĂSĂRIT - Arta (sală și grădi
nă) ; CIO CIO-SAN — Donca Sitno 
(sală și grădină) ; IN TOIUL LUP
TEI — Ilie Piniilie (sală și gră
dină) : DIN NOU ÎMPREUNA - 
M. Eminescu; PASAREA FURTU
NII, complectare SCURTA ISTO
RIE - Volga ; UN PICHET ÎN 
MUNȚI —N. Bălcescu (sală și gră
dină) ; OAMENI FARA IMPOR
TANȚA - Aurel Vlaicu-, ÎNĂLȚI
MI - Alianța; FRUMOASELE 
NOPȚII — Boleslaw Bierut.

(TIMPUL PiWBABIL)
Pentru următoarele 3 zile : vreme 

relativ răcoroasă, favorabilă aver
selor temporare însoțite de descăr
cări electrice, Vînt moderat. Tem
peratura în scădere.

Pentru următoarele 3 zile în țară: 
vreme relativ răcoroasă, cu ploi 
temporare sub formă de averse. în
soțite de descărcări electrice, în cea 
mai mare parte a țării. Vînt mode
rat cu ușoare intensdficări în răsă
ritul țării. Temperatura în .scădere 
mai în.tîi, apoi staționară. Tempera
turile maxime nu vor depăși 30 gra
de. Local, în nordul țării va cădea ! 
grindină. !i

50 de ani de la moartea
N. GRIGORESCU

La casa-muzeu din Cimpina 
bătrînul Goage care pe 

vremuri ascuțise pensulele 
marelui artist, 

ne povestește
Duminică, într-una din marii* 

săli ale Palatului de cultură din 
orașul Ploești, numeroși oameni ai 
muncii, activiști de partid și d* 
stat, reprezentanți ai artei și cul
turii noastre au participat la des
chiderea 
gorescu. 
poi la Cimpina 
rescu și-a petrecut ultimii ani 
vieții sale. Cu prilejul comemoră
rii a 50 de ani de la stingerea sa 
din viață, in această zi la Casa- 
muzeu din Cimpina a fost dezvelit 
bustul lui Nicolae Grigorescu.

Aici, in această zi l-am intilnit 
pe bătrînul sculptor amator, Goa
ge, de fel de prin părțile Cîmpi- 
nei, despre care am auzit multe 
lucruri. In anul 1907 cînd a înce
tat să mai bată inima marelui pic
tor, Goage avea doar 20 de ani. 
Vizitînd împreună 
incăpere a casei-muzeu — 
mi-a vorbit despre fiecare 
blou și în special despre cele 
erate de Grigorescu în ultima 
rioadă a vieții sale.

Bătrînul Goage stătu puțin să 
lege firul vechilor amintiri ale a- 
ailor petrecuți in mijlocul fami
liei pictorului de pe Valea Praho
vei și începu să povestească.

„Atunci nu înțelegeam pe deplin 
lensul picturilor sale. Priveam 
doar cum își lega conturul pe o 
bucată de carton ; un mic ciobă
naș stînd lungit pe iarbăL o bătrî- 
nu cîrpind, într-o casă sărăcăcioa
să, sau un car mergînd pe drum 
de țară, tras agale de doi plăvani. 
Și eram tot timpul lingă el. Mai 
ales cînd intra în atelierul unde a 
creat aceste opere nemuritoare și 
cărora abia mult mai tîrziu le-am 
înțeles tilcul, simțeam mare feri* 
sire să-i pun la punct măruntele 

n

expoziției Nicolaie Gri- 
Asistența a mers a- 

unde Grigo- 
ai
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Un aspect de la festivitatea dezve lirii bustului lui N. Grigorescu ri
dicat în curtea casei memoriale

a 50 de ani de
scule cu care lucra ; să-i orindu- 
iese vopselele, iar în unele zile 
după ce venea de la vînătoare, să-i 
curăț pușca și să i-o iuig cu un
soare. Grigorescu de 
jin, era de neînțeles 
Cînd se apuca de o 
multe ori neglija și 
masa. Nu-l înțelegeam, dar vedeam 
cu cită insistență lucra asupra pic
turilor pe care le începea. Cind 
erau gata și le priveam, aveam 
impresia că nu sînt în fața unui 
tablou, ci în fața unui lucru aie- 
vea .

Lucra mult, repede și depunea 
atîta suflet pentru a înfățișa ve
ridic realitatea. Iată ce-i mărturi
sea Grigorescu lui Vlahuță despre 
executarea unei lucrări : „Senti
mentul colorează, nu pensula. Poți 
colora cu o bucățică de cărbune 
•— și toate tuburile din lume nu-ț£ 
dau albastrul unei flori de inișor 
dacă nu-1 ai în suflet".

Moșul își mai amintea de Gris

obi< :ei bla- 
cîteodată. 

lucrare de 
odihna și

din Cimpina, cu ocazia împlinirii 
la moartea pictorului.
gorescu cum se ocupa de 
copiii vecinilor fixînduda 
țele lor firave pensulele.

Soarele cobora încet spre- asfin
țit. Bătrîna Vale a Prahovei ctl 
sonde, rafinării, uzine și fabrici, 
căpăta din ce în 
rie. Mult cîntata Prahova in pic
turile maestrului ----
ceea.ji așa cum a fost înfățișată de 
Grigorescu. Și totuși ceva este 
schimbat: bogățiile ei pe care le stă- 
pîneau jefuitorii sînt acum ale po
porului. Grigorescu ma avut prile
jul să picteze familia unui munci
tor sau țăran în casă nouă și în
destulată. Această viață el o visa 
însă de pe atunci. De âceea n-a 
fost agreat și sprijinit de vechea 
orînduire așa cum ar fi cerut ta
lentul și operele sale bine apre
ciate.

unii din 
în mîtiu-

ce o culoare au-

este și astăzi a-

N. PUIU 
corespondentul „Scinteli tine

retului" pentru regiunea
Ploești

HORIZONTAL: 1) E- 
nianație solară.—Stea 
fn Constelația Geme
nii. — 2) Energie na
turală.— Cap în Fran
ța. — In jurul Iui Sa-’ 
turn. — 3) Posed. — 
Mișcare a planetelor 
în jurul Soarelui. — 
Joc francez. — 4) Mii 
de kilograme. — Care 
vine de la aștri. — 
Corp geometric. — 5) 
Jerbul puterii. — Oraș 
n S.U.A. — Cămașă 
înflorată. — Nota dia
pazonului. — 6) Miș
carea planetelor în ju
rul axei lor. — Bir (!)
— Necopt. — 7) Două 
consoane în Univers.
— Animal din zona 
Polului Nord. — Două 
Cincimi din Soare. — 
La școală. — 3) Gra
fic de producție. —
Luna față de Pămînt.—9) Orna
ment în arhitectură.—Una dintre 
planete. — Apar cîteodată și în 
Soare 1 — 10) Există sigur nu
mai pe Pămînt. — Acoperit de 
zăpadă. — Bold. — 11) Conifer.
— Comună în Ardeal. — Înve
lește pămîntul (art.). — 12) Plec.
— Un singur exemplar. — Asta- 
fin. — Arhipelag in Malaezia. — 
13). Din nou. — Planeta care se 
rotește în jurul Soarelui odată în 
84 ani. — Obicei. — 14) O stea... 
masculină pe ecran sau pc sce
nă. — Erbiu. — Adevărată. — 
15) „Dungi” descoperite pe pla
neta Marte. — Capul familiei 
noastre astrale.

VERTICAL: 1) Planetă din
sistemul nostru solar — Drum ur
mat de o planetă în circulația ei 
continuă prin Univers. — 2) As
tronom rus care a descoperit at
mosfera planetei Venus. — Notă 
muzicală. — Rece (1). — 
minație articulară. — Cui 
țit. — Dezordonată. — 4) 
neta Marte există aceea 
nătățli, a Ploilor, a

3) Ter- 
neascu- 
In pla- 

a Seni- 
Norilor, a 

Nectarului, a Abundenței, a Liniștii

etc. — A lucra pămîntul. — Ion 
Dumitriu. — Rîu in Franța. — 5) 
Curelușe de meșină. — Ca miș
carea regulată a tuturor astrelor 
în Univers. — Constelație. — 6) 
Localitate istorică unde s-a dat o 
mare bătălie, navală. — Comous 
chimic. — Tel (!/. — 7) La car.
— Univers!—8) Voci în cor (pl.j.
— O localitate oarecare. — Pești 
în embrion I — 9) Sită. — Ca pă
mîntul și ca orice alt astru din 
Univers. — Expus prea mult la 
Soare.— 10) Stea din constelat ia 
Vujtu.rul. — Jumătate dintr-o e- 
nigmă. — Timpul rotirii complecte 

■a Pămîntul.ui în jurul Soarelui. — 
11) Fluviu siberian. — Clor. — 
Tot ceea ce ne înconjoară. — 12) 
Pronume. — Fenomtne astrale pe
riodice. — Vaccin. — 13) Literă 
clrilicâ. — Părți xiintr un întreg!
— Tn Egipt e în temă.- — Dif. 
tong. — 14) Stea de mărimea I 
din constelația Leul Mare. — Con
stelație din care face parte steaua 
Aldebaran. — 15) Constelație pe 
apă. — Construcție specială la un 
canal navigabil.
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Puterile occidentale împiedică 
reunificarea Germaniei

Guvernul R. F. Germane respinge propunerile realiste ale guvernului 
R. D. Germane

BERLIN 29 (Agerpres). — La 
29 iulie a.c. a fost dată publici
tății în Berlinul occidental o de
clarație comună a puterilor occi
dentale și a R.F. Germane cu pri
vire la reunificarea Germaniei.

In această declarație, elabora- ........ ..........
tă de așa-zisui grup de lucru al în posturile de conducere, politice 
celor patru (S.U.A.4 Anglia, Fran- .
ța și R.F. Germană), care s-a în
trunit în ultimele luni în mod 
permanent la Washington, se re
afirmă poziția occidentală față de 
problema reunificării, așa cum a 
tost expusă Ia conferința din 
1954 de ia Geneva. . _.T   r_ __ o

Din comunicatul dat publicita- de alegeri în* întreaga Germanie, 
ții la 29 iulie a.c. reiese că în de- cînd pe teritoriul german există 
finirea atitudinii occidentale față două state dintre care unul — 
de posibilitățile de rezolvare a Republica Federală — este trans- 
problemei germane în actualele, format într-o bază militară ato-

P.S.U.G. s-au pronunțat în favoa
rea organizării unor alegeri li
bere în întreaga țară, în tre
cut, cînd în Germania occidenta
lă nu fusese încă înființat Bun- 
deswehrul, cind nu exista încă 
serviciul militar obligator și cind

și militare de la Bonn, nu fuse
seră încă numiți foști generali 
naziști. Pe atunci însă aceleași pu
teri care azi fac atîta zarvă în 
jurul problemei alegerilor așa- 
zree libefe, s-au opus acestei 
propuneri determinînd respinge
rea ei. A cere astăzi organizarea

Simultan cu publicarea acestei 
declarații, guvernul de la Bonn a 
anunțat în mod oficial că respin
ge propunerile făcute de guver

nul R.D. Germane în vederea for- 
'mării unei Uniuni statale între 
R.F. Germană și R.D. Germană 
pe baza 
dreptului

unui acord, în virtutea 
internațional.

★
29 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția 
D.P.A., Ollenhauer, președintele

condiții internaționale s-a pornit -mică a pactului atlantic și celă- 
din nou, ca și la Geneva în 19o4,’!'Ialt — Republica Democrată —
de la premiza falsă că desmem- : 
bratea Germaniei ar ți cauza în
cordării internaționale $ nu efec
tul ei, așa cum este în realitate. 
In consecința, potrivit. acestei 
premize false, puterile occidenta
le au considerat ~că în căutarea 
tfâilor de slăbire a încordării in
ternaționale trebuie acordată 
prioritate unificării Germaniei — 
firește în condițiile menținerii 
pactului atlantic — și nu orga
nizării unui sistem de șecuritate 
colectivă europeană în cadrul că
ruia să fie efectuată această uni
ficare și care să constituie o ga
ranție — singura garanție vala
bilă — împotriva unui nou răz
boi agresiv și revanșard.

Mai departe comunicatul cere 
organizarea unor așa-zise alegeri 
libere în întreaga Germanie. In 
legătură cu aceasta trebuie amin
tit că guvernul R.D. Germane și

■se îndreaptă spre socialism, con
stituie pur și simplu o ignorare 
profundă a realității.

In continuare declarația rea
firmă refuzul guvernului vest- 
german de a duce tratative cu 
R.D. Germană în vederea solu
ționării problemei germane.

BONN
După

_ _____ ......
P.S.D.G., a arătat că declarația 
celor trei puteri occidentale și a 
R.F.G . semnată în Berlinul oc
cidental, nu provoacă nimic alț-_- 
ceva decît decepție, deoarece nu 
conține nici o idee nouă care sa 
ducă la lichidarea scindării Ger
maniei și Europei. t.

Ollenhauer a subliniat că sis
temul european de securitate, a- 
mintit în declarație, nu atinge 
problemele stătutului militar al 
Germaniei reunifîcate și că refu
zul guvernului R.F.G. de a dis
cuta această problemă împiedică 
rezolvarea problemei germane.

Apelul și scrisoarea Comitetului Executiv 
‘ “ S. M.al F.

MOSCOVA 29 
TASS transmite : 
iulie la Moscova 
lucrările cea de-a XlV-a sesiune 
a Comitetului executiv al Fede
rației Sindicale Mondiale. Parti- 
cipanții la sesiune au adoptat a- 
pelul adresat de Comitetul exe
cutiv al F.S.M. oamenilor mun
cii și sindicatelor cu privire la 
lupta clasei muncitoare pentru 
revendicările ei vitale 'și cu pri
vire la pregătirea celui de-al IV- 
lea Congres mondial, precum și 
scrisoarea adresată membrilor 
subcomitetului Comisiei O.N.U. 
pentru dezarmare și declarația cu

(Agerpres). —
Intre 24 și 27 

și-a desfășurat

privire la problema algeriană.
Comitetul Executiv a hotărît, 

se spune în apel, ca cel de-al IV- 
lea Congres mondial al sindica
telor care urmează să aibă loc 
între 3-14 octombrie la Leipzig, 
să fie deschis pentru toate orga
nizațiile sindicale.

In scrisoarea adresată mem
brilor subcomitetului Comisiei 
O.N.U. pentru dezarmare se ara
tă că trebuie încheiat de urgentă 
un acord cu privire la interzice
rea armei atomice și termonuclea
re și încetarea experimentării ei, 
care să ducă spre un acord ge
neral cu privire la dezarmare.

Puternic cutremur în Mexic
MEXICO CITY 29 (Agerpres). — 

In noaptea de 27 spre 28 iulie în 
centrul și sudul Mexicului s-a 
produs cel mai violent cutremur 
înregistrat din anul 1911. Cutre
murul s-a succedat în șase valuri 
succesive, dintre care primul, 
cu o durată de două minute, 
a fost cel mai violent și a fost în-

soțit de zgomote subterane asur-, 
zitoare.

Potrivit unui comunicat al preșe 
dinției republicii, pînă îrj^prezent 
s-au înregistrat 49 de morți dintre 
care 36 numai la Mexico City. 
Numărul victimelor este evaluat 
de agențiile de presă la aproape 
600.

Agenția atomică internațio
nală a Intrat luni în funcțiune 
prin semnarea de către preșe
dintele Eisenhower a instru
mentelor de ratificare ale aces
tei organizații. Potrivit statu
tului Agenției, pentru intrarea 
ei în funcție este nevoie de 
semnătura a trei din cele cinci 
mari puteri. Uniunea Sovietică 
și Marea Britanie au semnat 
ant-rior documentele necesare.

LA CHICAGO

Violentă ciocnire 
între albi și negri

In București, cu gîndul 
la Festivalul de la Moscova

NEW YORK 29 (agerpres). — 
La 28 iulie a avut loc în orașul 
Chicago o violentă ciocnire între 
albi și negri în cursul cărți-a s-au 
îiicăierat circa 300 de persoane 
care s-au lovit cu pietre, sticle, că
rămizi și bîte. Potrivit declarației 
unui martor, încăierarea s-a pro
dus în urma faptului că un grup 
de 60 de albi a început să arunce 
cu pietre într-un grup de negri. 
Mai mult de 40 de' persoane au 
fost rănite* în majoritate negri. 
Peste 100 de polițiști au intervenit 
pentru a resta&ili ordinea.

In parcul „H Maici din raionul 1. Mai, a avut loc serbarea in aer 
artiști amatori, în cinstea Festivalului de la Moscova, Aspect din

OMAN: Luptele continuă
* Trupe engleze încercuite de răsculați * Aviația engleză 

atacă poputația * Ciocniri sîngeroase la nord de Nazva
CAIRO 29 (Agerpres). — Du

minică după-amiază a avut loc 
la Cairo o conferință de presă 
a șefului reprezentanței Omanu
lui la Cairo, Mohamed El Harsi. 
După cum transmite agenția 
France Presse, .în cadrul aces
tei conferințe Mohamed Harsi 
a declarat că forțele răsculaților 
din Oman sint stăpîne pe situa
ție. Ele încercuiesc concentrările 
de trupe inamice și împiedică pe 
britanici să trimită noi întăriri 
trupelor lor încercuite.

★

SHARJAH (OMAN) 29 (Ager
pres). — Luni după amiază 10 
avioane’de vînătoare-bombardie- 
re cu reacție de tip „Venom“ ale 
forțelor aeriene britanice au bom
bardat din nou fortărețele răscu
late din Oman. In cursul acestei 
operațiuni — cea mai importantă 
de la începutul evenimentelor din 
Oman — a fost bombardată for
tăreața Birkat, situată la 8 km. 
în interiorul teritoriului deținut 
de triburile arabe ale imamului 
din Oman. Unele
vioane au sosit de la bazele bri
tanice din Kenya.

Pe de altă parte, se anunță o- 
ficial că trupele britanice 
meron Highlanders" din 
Buraimi au fost înlocuite cu trupe 
proaspete.

dau lupte sîngeroase. După cum 
transmite postul de radio Beirut, 
unele unități ale trupelor sulta
nului din Maskat au trecut de 
partea triburilor răsculate.

★
LONDRA 29 (Agerpres). — 

Luni după amiază, ministrul a- 
facerilor externe al
Marii Britanii, Șei- -------------
wyn Lloyd, a făcut 
în Camera Comu
nelor o declara
ție în problema O- 
manului în care a 
încercat să justifi
ce intervenția avia
ției britanice împo
triva triburilor răs
culate din Oman 
prin necesitatea a- [ 
părării intereselor

Gol-directe ale Marii Britanii în 
ful Persic. Răspunzînd unei în
trebări, Lloyd a declarat că 
problema Omanului va fi exami
nată în cursul întrevederilor pe 
care le va avea la Londra cu se
cretarul departamentului de stat 
al S.U.A., Dulles.

însoțind cu gîndul marile de
monstrații ale tinereții și ale prie
teniei de la Moscova, tineretul din 
București a făcut să răsune și în 
orașul său cîntecul, dansul și voia 
bună, pentru pace și prietenie, 
pentru tinerețe.

Astfel, sîmbătă și duminică s-au 
desfășurat festivaluri raionale în 
patru raioane ale Capitalei : „V. 
I. Lenin", „I. V. Stalin", „1 
Mai" și „Gh. Gheorghiu-Dej".

Poftiți la carnaval!

din aceste a-

„Ca-
oaza

★
BEIRUT 29 (Agerpres) — După 

cum relatează ziarul „Telegraph", 
răsculații continuă operațiunile 
ofensive împotriva trupelor sul
tanului din Maskat, sprijinite de 
englezi. La nord de Nazva se

Ultimile știri despre Festival
Conferința de presă a delegației R.P.R
MOSCOVA 29 (trimișii 

ciali Agetpres transmit) :
La 29 iulie a avut loc 

Moscova la Casa Ziariștilor o 
conferință de presă a delegației 
tineretului din R.P.R. la cel de-al 
Vl-lea Festival Mondial al Tine
retului și Studenților. Conducă
torul delegației, yirgil irofin, 
prim-secretar al C.C. al U.T.M., 
a subliniat în declarația sa că ti
nerii rotnîni,' participanți la Fes
tival, sînt plini de admirație pen-

spe-

la

tru
tru ... __r______ ( ..... _ „
din adîncul inimii, pe care o simt tru dreptul de a-și 

gați la Festival.
Tineretul roinîn, a spus vor

bitorul, și-a trimis reprezentanți 
la Festival pentru că el dorește 
pace și prietenie cu tineretul din 
toate părțile lumii.

In continuare V. Trofin a ex
pus principalele aspecte ale pro
gramului delegației romîne la 
Festival.

Moscova și locuitorii ei, pen- tele Romîniei ,unde tineretul a 
calda lor ospitalitate, pornită desfășurat o largă întrecere pen- 

1 trimite dele-la fiece pas.
Alături de ceilalți tineri, tinerii 

romîni, a spus V. Trofin, sînt 
hotărîți să facă din Festivalul 
de la Moscova o vie ilustrare a 
unității forțelor tinerei generații 
în lupta pentru pace și progres.

Apoi V. Trofin i-a informat pe 
ziariști despre vasta pregătire 
care a avut loc în orașele și sa-

Salutul președintelui Nasser
.4 29 (Agerpres). — TASS transmite : Ambasada egip~ 

teană in V.R.S.S. a remis agenției TASS mesajul de salut adresat de 
Carnal Abdel Nasser, președintele Republicii Egipt, lui Adel Tagher, 
conducătorul delegației egiptene la Festivalul Mondial al Tine
retului de la Moscova, cu rugămintea de a fi dat publicității. In me 
saj se spune :

Frați 1 Vă salut pe voi care vă 
aflați departe de patrie. Aveți o 
misiune care face cinste fiecărui 
cetățean egiptean. Vreau să vă 
transmit că compatrioții voștri 
din Egipt pun mari speranțe în 
voi, pe care îndreptățindu-le veți 
cuceri inimile reprezentanților po
poarelor cu care vă veți întîlni.

Intrucît în prezent ni se oferă 
prilejul să ne întîlnim cu repre
zentanții altor popoare, nu înca
pe îndoială că îl vom folosi pen
tru a dezvolta și întări aceste le
gături, pentru ca să facem să so
sească ceasul cînd toate popoare
le vor deveni stăpîne pe destinele 
lor și pe întreg cuprinsul globu
lui vor domni libertatea și pacea.

Transmiteți în numele concetățe
nilor voștri salutul șl sentimen
tele prietenești popoarelor cu care 
vă întîlniți și transmiteți-le că 
frații voștri egipteni speră că va 
veni o viață în care vor domni 
frăția și egalitatea în drepturi în
tre toate popoarele.

Nu trebuie Oe asemenea să ui
tăm necesitatea de a exprima re
cunoștință poporului sovietic care 
ne-a acordat posibilitatea acestei 
întîlniri și care manifestă grijă 
față de participanți. Vă urez să 
vă întoarceți în patrie repurtînd 
succese care vor proslăvi și mai 
mult Egiptul 1

Alegerile din Argentina
— Rezultate

BUENOS AIRES 29 (Ager
pres) — Ministrul Afacerilor In
terne a dat publicității ultimele 
rezultate provizorii ale alegerilor 
pentru adunarea națională consti
tuantă din Argentina, care au 
avut loc la 28 iulie.

Potrivit cifrelor 
de Interne, Uniunea
cală a poporului — principalul

Ministerului 
civică radi-

provizorii —
partid guvernamental a obținut 
pînă în prezent 1.997.388 voturi, 
iar Uniunea civică radicală in
transigentă, în care sînt grupate 
partidele de opoziție, a obținut 
1.645.052 voturi.

Numărul buletinelor albe — 
aruncate în urnă de partizanii 
fostului președinte Peron — este 
de 1.953.346.

Mi-am imaginat mai întîi o 
discuție cu luna :

— Descrie-mi seara. Pri
vește cîți îndrăgostiți !

— Nu sint poet. Dă-mi cifre.
— Păcat. îți dau : opt mii...
Opt mii de tineri din ra

ionul Lenin se aflau dumi
nică seara în parcul „Dr. Staico- 
viei**, împodobit cu flamura Festi
valului. Dar lună nu era. (Cifra 
mi-o spusese responsabilul cu in
vitațiile). Și totuși, seara era cu 
mult mai plină de lumină. De un
deva din ascunzișuri țîșneau spre 
cer lumini multicolore. Carnava
lul tinerilor din raionul Lenin în
cepuse, La intrarea în parc. — Al
bă ca zăpada și doi spadasini care 
făceau reverențe :

Pac Van Sak mă servește cu ți
gări „Carpafi** dar el le spune 
„Cin Gan** după numele munților 
de aur și diamant din țara lui. A- 
poi mi-l prezintă și pe colegul său 
Son Io Hun. Amîndoi sînt din 
Phenian și învață la Institutul 
politehnic din București.

-— Și la noi în Phenian sînt fes
tivaluri ale tinerilor, îmi spune 
Pac Van Sak...

Pentru aproape o oră dansul în
cetează. încetează și jocul de arti
ficii. Rămîn numai reflectoarele 
mari care-și aruncă lumina albă 
ca. hîrtia peste tinerii adunați a- 
cum în fața scenei carnavalului. 
Au sosit artiștii Teatrului de ope
retă, Ariile, melodiile romînești și 
liedurile sint urmate de fiecare 
dată de ropote de aplauze, iar glu
mele lui Bimbo Mărculescu nasc 
adevărate cascade de rîs. fa

liber, dată de diferite formații de 
timpul serbării.

Foto : N. SCARLET
față, pe o bancă îl văd pe lăcătu
șul de la Mao Țze-dun cu prietena 
lui. îl văd și pe Son Io Hun cu o 
fată, lea Mureșanu, de la „Trico
tajul Roșu.**. Cind nu înțelege ceva, 
Ica îi explică și Son Io Hun puf
nește dintr-odată în rîs. Sînt aici 
atîtea fete, atîția băieți, atîția prie
teni !

Apoi urmează iarăși dansul, 
dansul tinerilor și dansul lumini
lor multicolore. Priveam această 
sărbătoare a tinereții și mă gin- 
deam la cuvintele lui Pac Van 
Sak.

— Și la noi în Phenian sînt fes
tivaluri ale tineretului.

Da. Și în Phenian și în Bucu
rești și în multe alte orașe și sate 
ale globului tinerii sărbătoresc 
marea întilnire de la Moscova a 
solilor lor.

V. BARAN

Serbare la Băneasa

GUATEMALA CITY. In urma mal Abdel Nasser, președintele 
asasinării dictatorului Castillo Republicii.
Armas autoritățile militare au pre
luat controlul țării decretînd starea 
de asediu pe termen de 30 de zile 
și interdicția de circulație în tim
pul nopții. Circa 100 de persoane 
au fost arestate. Președintele pro
vizoriu. Arturo. Gonzales, a decla
rat că peste patru luni vor avea 
loc noî alegeri prezidențiale.

CAIRO. Potrivit relatărilor pre
sei, la 27 iulie a avut loc în Ma
rea Mediterană, în limitele apelor 
teritoriale egiptene o paradă a 
forțelor flotei militare maritime 
egiptene. La paradă a asistat Ga-

ATENA Toate ziarele de dimi
neață din Atena au publicat sub 
titluri mari știrea că M. G. Ser- 
gheev, ambasadorul U.R.S.S. în 
Grecia, a vizitat pe arhiepiscopul 
Makarios cu care a avut o con
vorbire îndelungată.

CAIRO Autoritățile 
rești au dat publicității 
acuzare împotriva celor 
plotiști — opt ofițeri și
vili, implicați în tentativa de lo
vitură de stat și de asasinare a 
președintelui Nasser și a celor
lalți membri ai guvernului.

judecăto- 
actul de 
13 com- 
cinci ci-

— Poftiți, poftiți la
„Poftiți**, chema și 

dans care plutea pină 
Estrada pentru dans 
neîncăpătoare. Tinerii 
pe alei.

Risete, cîntece, veselie generală. 
Să nu fie oare nimeni supărat ? 
Ba da. în fața unui bazar un tinăr 
își frămîntă masca în mîini. Ce 
naivitate ! Dăduse întilnire priete
nei lui chiar aici în parc, pe ban
ca din capătul aleii. Ca de 
Dar acum cine-o poate găsi 
ta lume ?

— Te ajut eu.
— Cum ?
— Mergem la stația de 

amplificare.
Peste cîteva clipe tînărul 

mai fericit om din lume.
— Cum te cheamă ?

—Tudor Florea. Lăcătuș 
Mao-Țze-dun, dar să nu scrii. Adi
că fă ce vrei, nu-mi pasă.

Intr-un colț al estradei cîțiva ti
neri străini îți amintesc de carna
valul unui festival mondial.

— Prietena mea îneîntătoare, 
mi-o prezintă Pac Van Sak pe 
Aurelia Munteanu, croitoreasă la 
întreprinderea locală. Aurelia rîde 
și dinții i se văd albi ca și lumina

obicei. 
in aii'

radio

era ed

Improspețită de rouă dimine- 
ții, pădurea împrăștia o ră
coare ademenitoare cu mi

ros pătrunzător de ierburi și flori. 
Frunzele se aplecau una spre alta 
ușor, șoplindu-și parcă tainic ves
tea pe care-o aflaseră. Aveau să a-

carnaval ! dăpostească astăzi sub umbra lor, 
muzica de mulțimi de tineri, aveau să priveas- 

departe. numero.asețe cîntece, jocuri,
devenise ^treceri sportive, la fețele vesele, 

dansau și ațe fetelor și băieților care se a- 
dunaseră la această mare serbare 
eîmpenească, ca să sărbătorească 
alături cu milioanele de inimi de 
la Moscova, triumful, prieteniei și 
piăcii.

Toată ziua, de dimineață și pînă 
seara, mașinile, de fiecare dată

' pline, lăsau pasagerii încărcați cu 
merinde, cu jocuri de table, de 
șah, să-și caute după preferințe, 
umbra vreunui copac, sau iarba u- 
nui luminiș.

N-au venit numai tineri și nici 
numai cei care aparțin raionului 
Stalin. Pădurea a primit duminică, 
oameni din tot Bucureștiul și bâ- 
trîni și tineri.

Ce a fost la serbare? O între
bare la care oricît ai căuta să 
răspunzi, n-ai putea cuprinde to
tul. Să amintesc de minunatele 
dansuri sovietice și romînești date 
de tinerii de la întreprinderea Po
ligrafică nr. 1 ?

De concursul celor mai bune și 
plăcute melodii de muzică ușoară 
și populară ? Nu, eu am să amin*

la

tesc altceva, neobișnuit la o ser
bare cînjpenească... Am să amin
tesc despre o scrisoare de dragoste 
pe care nr. 15 — un tîuăr munci
tor, eu ochi negri visători — a 
scris-o numărului 4 — făta cu ro
chia albastră. Și nu sînt indiscretă. 
Scrisoarea o știe toată lumea care 
a fost acolo fiindcă — culmea — 
a fost eitită la microfon... Destul de 
neplăcut nu ? Totuși microfonul a 
difuzat duminică secretele a cîtor- 
va zeci de tineri și nimeni nu s-a 
supărat. Astea erau regulile „Poș
tei serbării". Jocul acesta,, cu poș
tași adevărați, cu plicuri adevărate, 
a fost unul din numerele cele mai 
atractive. Fiecare a scris cui a vrut 
fără să-i știe numele. Era deajuns 
să se uite la numărul din piept. 
Asa s-a uitat nr. 15 la nr. 4 și... 
plăcîndu-i... i-a scris o scrisoară. 
Mai tîrziu, a cunoscut-o.

Cînd s-a terminat serbarea ? Ia
răși greu de spus. Poate că pentru 
rnulți ea a fost abia începutul 
(poșta e de vină) poate că și în 
momentul acesta mulți o continua 
în gînd, zîmbind la cine știe ce 
amintire plăcută. în orice caz, ea a 
durat pînă tîrziu, cînd lumina stră
lucitoare a artificiilor s-a lăsat ca 
o mantie de argint peste pădure, 
peste oamenii care forfoteau în ea, 
peste toată veselia de acolo.

V. DEREVA.Ș
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Prezențe romînești peste hotare

Mare succes Ia Milano
Crime ocazionale"

ECO
A DOUA PRIMĂVARĂ

LONDRA 29 (Agerpres). — 
Presa engleză acordă o mare aten
ție deschiderii celui de al Vl-lea 
Festival Mondial al Tineretului și 
Studenților de la Moscova. Zia
rele publică ample reportaje des
pre ceremonia deschiderii Festi
valului, în care subliniază primirea 
deosebit de cordială făcută de lo
cuitorii Moscovei reprezentanților 
tineretului din alte țări.

Ziarul „Daily Worker", a publi
cat știrea consacrată deschiderii 
sub titlul „2.000.000 de oameni sa
lută parada mondială a tineretu
lui". Ziarul „Times" publică știre» 
sub titlul „A doua primăvară — 
Festivalul tineretului de la Mos
cova s-a deschis".

SUB LOZINCA PĂCII 
ȘI PRIETENIEI

CAIRO 29 (Agerpres). — TASS 
transmite: Opinia publică și presa 
egipteană manifestă un mare in
teres pentru cel de-al Vl-lea Fes
tival Mondial al Tineretului și 
Studenților, Toate ziarele publică 
pe primele, pagini relatări amănun
țite despre deschiderea Festivalu-

U PE MERID
lui și festivitățile care au avut loc 
pe stadionul central „Lenin". Zia
rele subliniază că Festivalul de la 
Moscova se desfășoară sub lozinca 
păcii și prieteniei.

Anunțînd deschiderea festivă a 
Festivalului ziarul „Aș-Șaab" scrie 
că la 28 iulie Moscova a fost mar
tora unei mărețe parade a tinere
tului din întreaga lume.

Ziarele subliniază entuziasmul 
și bucuria excepțională cu care au 
fost primiți la Moscova reprezen
tanții tineretului egiptean. „Al 
Gumhuria", scrie că peste tot de
legației egiptene i s-a făcut o pri
mire entuziastă.

PRIVELIȘTE DE RARA 
FRUMUSEȚE

STOCKHOLM 29 (Agerpres).— 
Ziarele de dimineață din Stock
holm publică știri consacrate des
chiderii celui de-al Vl-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Studen
ților de la Moscova.

Ziarul „Ny Dag" consacră mult 
spațiu deschiderii Festivalului. El 
publică un amplu reportaj al co
respondentului său din Moscova. 
„Deschiderea Festivalului a oferit

IANE'
o priveliște de o rară frumusețe", 
scrie corespondentul. El arată că 
suedezii care participă la Festival 
se bucură în Uniunea Sovietică de 
cea mai cordială primire.

O GAZDĂ OSPITALIERĂ
BELGRAD 29 (Agerpres). — 

Ziarul „Politika" publică sub sem
nătura corespondentului său la 
Moscova un articol în care se 
spune printre altele că niciodată 
nici măcar în zilele parăzilor și 
sărbătorilor solemne, Moscova nu 
arăta așa cum arată în zilele 
acestea.

Subliniind marea importantă a 
Festivalului, corespondentul arată 
că Moscova a primit ca o gazdă 
foarte ospitalieră cei peste 30.000 
de tineri și tinere venifi din în
treaga lume.

CEL MAI MARE FESTIVAL 
AL TINERETULUI

BERLIN 29 (Agerpres). — 
După cum relatează ziarul

„Junge Welt", Festivalul de la
Moscova este cel mai mare festival 
al tineretului din istorie.

Sîmbătă după-amiază a avut 
loc deschiderea celei de-a XI-a 
Expoziții trienale de arte de
corative de la Milano. Au luat 
parte președintele Republicii, 
Grortchi, membri ai guvernului 
și reprezentanții pavilioanelor 
țărilor participante 
ție.

Printre primele 
vizitate a fost și 
R. P. Romîne. Aici, președintele 
Republicii Italiene, Gronchi, a 
fost întîmpinat de ministrul 
R. P. Romîne în Italia, Ștefan 
Cleja.

Lucrările de sculptură ale 
lui Constantin Brîncuși, cera
mica lui Jules Perahim, afișele 
semnate de Oswald

Conferinje în

la expozi-

pavilioane 
pavilionul

Adler, T.

Islanda
loc în Is-Do curînd au avut 

landa două conferințe despre 
R.P. Romînă ținute de Magnus 
A. Arnason, președintele Aso
ciației de prietenie islando-ro- 
mină, care a vizitat Romînia 
în anul 1956 la invitația 
I.R.R.C.S. Tot sub egida aso
ciației s-au organizat S repre
zentații cu filmele romînești de 
scurt metraj. „Th. Aman*, 
„Ciocîrlia**, „Fetița mincinoa
să** — la Reykjavik, Keflavik, 
Hafnarfjordur. Reprezentațiile 
s-au bucurat de un deosebit 
succes.

Brinză, Iosif Molnar, precum și 
maramele executate de Florica 
Vasilescu prezentate în expozi
ție, au fost foarte apreciate. 
Pentru vitrina generală a expo
ziției în care figurează cele mai 
reprezentative dintre lucrările 
expuse în pavilioanele țărilor 
participante, a fost ales jocul 
de șah executat de artista Sil-

chiderii celei de-a XI-a Expo- j 
ziții trienale de arte decorative J 
de la Milano, televiziunea ita- -j
liană a transmis aspecte din pa
vilionul țării noastre și eel al 
Statelor Unite ale Americii.

Pavilionul R. P. Romîne din 
cadrul Expoziției trienale de 1 
arte decorative de la Milano se 
bucură de un mare succes în >>

------------- _

.Ranchester Guardian** socotind 
probabil că nu trebuie să se mai 
facă mult zgomot în jurul atro
cităților comise în Cipru, se uită 
puțiij și în grădina vecinului. Me- 
najînd însă susceptibilitățile gu
vernului francez, știind că în ma
terie de Algeria colonialiștii fran
cezi sînt extrem de irascibili, zia
rul englez notează că în Algeria 
„autoritățile franceze n-au recurs 
la cruzimi decît ocazionai (adică 
pe bună limbă romînească ori de 
cîte ori au avut ocazia, trudindu-se 
să nu scape nici un prilej). „Man-

Două aspecte de la concertele date în U.R.S.S. de orchestra de muzică ușoară a Teatrului satiric- 
muzical „C. Tănase", publicate de revista ilustrată sov ietică „SMENA“

Chester Guardian" face cu falsă 
candoare o întorsătura din condei 
menită să acopere petele de pe mîi- 
nile colonialiștilor englezi cu.frun
za de viță a ipocriziei. Zice anu
me ziarul că dacă s-ar da crezare 
informațiilor cu privire la maltra
tările și torturile comise de en
glezi în Cipru ele ar fi totuși o 
floare la ureche și n-ar suferî com
parație nici pe departe cu ^,eea 
ce s-a afirmat și se confirmă gcum 
că se întîmplă în Algeria", vasă- 
zică crimele din Algeria sînt „cru
zimi ocazionale", cele din Cipru, 

^șînt după „Manchester Guardian" 
j și mai ocazionate, iar articolul din 
*1 „Manchester Guardian) — vălul 
j de cadînă pentru uzul colonialiș- 
) tilor englezi.
J '
j Cum e turcul și pistolul
j La Karlstadt, în Bavaria, a fost 
| convocată o întrunire a foștilor 
j SS-iști. Scijpul adunării: strînge- 
j rea de .semnături pe cererea de 
jeliberare a lui Walter Rdder fost 
J conducător S.S-ist condamnat la 
j închisoare pe viață de tribunalul 
j militar din Bologna. In fruntea 
jlistei se aflau iscăliturile genera- 
j Iilor hitleriști Mannstein, Kefcsel- 
j ring, Hauser și fostul amiral 
j Doenitz, recent eliberat din închi- 
j soare. După cum se vede la un 
j astfel de condamnat astfel de 
J semnături. Mannstein și colegii 
I săi întru hitlerism nu se dau în 
I lături să ajute un prieten în su- 
I ferință. Și apoi trebuie să fie aco- 
I periți față de amicul lor. Cum o 
i să dea ochii cu el cînd va fi e|î- 
yberat cu ajutorul unor persoane 
j sus puse dar care nu suferă de 
J mania autografelor pe liste pu- 

blice ?
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Tinerețea lumii
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și-a desfășurat

n Continentele 
își spun cuvîntul

steagurile prieteniei
(Urmare din pag. l-a)

cate ca fiind vehicule obișnuite; 
iți par mai curînd grădini așezate 
miraculos pe cite patru roți, gră
dini cu flori multicolore. Una du
pă alta delegațiile se îndreaptă 
spre locurile indicate.

Una după alta mașinile s-au pus 
încet în mișcare.

Și atunci am văzut moscoviții 
salutând. Cum știu să salute 
moscoviții ?

Cu brațele sus salutau mosco
viții, cu fluturarea batistelor, eșar
felor, ziarului, cu cîntecul „In 
Bucureștâul iubit", cu scandarea — 
ore întregi, luați aminte — a unor 
cuvinte pline de mari înțelesuri 
ca „Moskva-Eukarest". Se spune, 
că firele din nisipul mării și stelele 
nu pot fi numărate. Dar oare de 
cite ori s-au pronunțat cuvintele 
„Mir i drujba" în Moscova la 23 
iulie 1957!?

Cum știu să salute moscoviții ? 
Cite o bătrînă dansează în fața 
mulțimii, un dans vechi, rusesc, 
un dans duios. îneîntător : este a- 
cesta un semn de salut, femeile 
tinere își saltă copiii în bra
țe: un serin de salut. Milioanele 
de voci răstesc cuvinte romînești: 
„Noroc / Bună ziuaI Pace și prie
tenie Saluturi, saluturi din par
tea Moscovei iubite, saluturi cînd 
trecem prin piețele largi, saluturi 
cînd trecem pe vastele poduri, 
saluturi și urale cînd intrăm pe 
sub bolțile ce ne duc în stadio
nul „Lujniki'.

Stadionul „Lujniki". Peste 
100.000 de oameni în tribune.

Descifrăm inscripțiile în rusește 
și peste puține secunde ne ocupăm 
locurile indicate.

Ora 15. Privim''mersul lent al 
minutarelor și secundarelor. A în
cremenit oare timpul ? Secundele 
par ore, minutele par zile.

Mai sînt 10 minute. Apoi 5, 3, 
1 minut și... răsună trompetele-

Baloane multicolore inundă ce
rul. Din tribună se dau drumul 
porumbeilor. Mulțimea freamătă.

Explozie de entuziasm.
Pe pista stadionului pătrunde o 

coloană de stegari. 120 de drape
le _ printre ele tricolorul nostru— 
se înfrățesc în ușoara adiere a 
unui vînt plăpînd.

Urale. Sosește prima delegație. 
Sînt australienii. Ca să ajungă la 
vreme la Festival au plecat din 
insula lor în urmă cu o lună.

Iată solia de pace și prietenie a 
tineretului frate albanez. Ei poar
tă cu mîndrie steagul patriei și in
signa organizației lor — Uniunea 
Tiheretului Muncitor.

Apariția delegației algeriene pe 
stadion, defilarea ei, este primită 
cu multă simpatie de participant; 
aceștia își manifestă cU putere so
lidaritatea cu lupta poporului și ti
neretului nigerian care îndură robia 
colonială, și luptă pentru indepen
dență națională. Iată fîlfîind stea
gul albastru-alb-albastru al Ar
gentinei. Trec fiii ei în pi
torești costume naționale. Ei flu
tură stegulețe albastre cu porum
belul păcii.

Trec fiii Africii fierbinți. Pe fe
țele lor negre se poate desluși 
optimismul, încrederea în triumful 
luptei pentru libertate și indepen
dența națională.

Tribunele răsplătesc cu aplauze 
pe tinerii din Afganistan, Bahrein, 
Borneo.

Flori în calea solilor din Austria, 
a prietenilor noștri din Viena ce-au 
venit aici la Moscova în număr 
mare pentru ca valsurile lui 
Strauss să nu mai fie niciodată 
înăbușite de vuietul bombelor, de

huruitul tancurilor. Admirăm la ei 
veselia care parcă e în ton cu mi
nunatul colorit al costumelor tiro
leze. Un grup compact, numeros, 
de tineri în bluze albastre, speci
fice organizației de tineret — 
F.O.Z. — flutură batiste roșii și 
albe. Urmează delegația tineretu
lui din Birmania.

Iată salutul de pace și prietenie 
al tinerilor din mîndra Bulgarie. In 
rîndurile compacte ale fraților bul
gari, îmbrăcați în frumoase costu
me naționale, zărim ansamblul 
pionierilor despre care am auzit 
atâtea lucruri frumoase.

Urmează delegația tineretului 
din Bolivia și Brazilia. Acești ti
neri atrag atenția prin costumele 
lor specifice.

Încă de la apariția lor pe sta
dion. scoțienii atrag atenția mul
țimii.

Urmează englezii care împotriva 
tradiției s-au arătat plini de vese
lie. Calmul lor obișnuit a dispărut, 
au devenit de un entuziasm meri
dional.

Dintre țările Americii latine și 
centrale, participanta la festival 
salută pe delegații tineretului din 
Venezuela. Haiti, Guatemala, lată 
sosesc solii tineretului maghiar. 
Ei sînt îmbrăcați în pantaloni gris 
și cămăși albe precum și în fru
moase costume naționale. Fete și 
băieți fluturînd baticul strigă: 
„Mir i drujba". Printre ei găsesc 
în coloană pe tinerii Somogu si 
Farcas care prin minune au scă
pat cu viață din fața plutonului 
de execuție al contrarevoluționa
rilor. Întregul stadion Lujniki sa
lută pe tineretul maghiar făcîndu-i 
o caldă manifestație de simpatie,

Trece delegația tineretului din 
R.D. Germană.
După plancarde cu emblema festi

valului vine un grup numeros 
de tineri care poartă un urs de 
mărime naturală, purtînd pe cap un 
turn roșu. Ursul, după cum se știe 
este emblema orașului Berlin. Co
loana de tineri care urmează poar
tă în mîini ursuleți care sînt din 
cînd în cînd ridicați în brațe. Ur
mează tinerii din Germania occi
dentală, care încheie demonstrația 
tineretului german.

In mod obișnuit în fața fiecărei 
delegații se află o placardă pe 
care stă scris numele țării respec
tive. De astă dată vedem sosind 
o delegație avînd în față două 
placarde. Citim : Grecia și Cipru. 
Tinerii din Grecia și Cipru au ți
nut să defileze împreună ca un 
simbol al unității lor de nezdrunci
nat. Întregul stadion îi aplaudă 
cu entuziasm. Demonstrația conti
nuă. Iată. Vine o coloană avînd in 
față drapelele tuturor țărilor ara
be. Algerienii le ies în față și-i 
sărută pe frații lor arabi. In frun
tea delegației țărilor arabe se află 
egiptenii. Ei sînt însoțiți de un 
mare număr de fotoreporteri ve- 
niți din țările arabe.

Continuă defilarea tineretului din 
țările arabe, lată-i pe Irachieni. 
Sosesc Iordanieni. Pe placarda lor 
stă scris: „Delegația Iordaniei la 
festivalul din Moscova salută po
porul sovietic".

Cu multă dragoste și simpatie 
sînt salutați tinerii din Indonezia, 
India, Ghana.

Trec mereu delegațiile. Recu
noaștem delegația tineretului din 
Irlanda, delegația tineretului din 
Spania, delegația tineretului din 
Israel, Cambodgia, Canada. Cu 
multă bucurie sînt salutați Italie
nii. Delegația lor este una dintre 
cele mai numeroase delegații par
ticipante la festival.

Sub privirile milioanelor de moscoviți, autobusele delegațiilor se 
îndreaptă spre stadionul „V. I. Lenin"

Am văzut China. Am văzut-o 
fără să fi trecut granițele ei. Am 
văzut-o în toată splendoarea et 
grandioasă. Delegația tineretului 
chinez părea o frescă însuflețită. 
Ce minte de pictor și-ar putea 
imagina o asemenea armonie 
de culori ? Privirea ți se odihnește, 
sufletul ți se umple de plinătatea 
satisfacției.

Flori, multe flori. 
Păduri de drapele. 
Grațioase umbreluțe.
Dar China își are parfumul său, 

frumusețea proprie.
In fața tribunei se desfac cior

chini de baloane de care sînt a- 
gățate uriașe eșarfe de :fătase ce 
poartă inscripții în cinstea festi
valului. Baloanele călătoresc de
parte spre înaltul cerului.

Trec tinerii Americii Latine din 
Columbia, Costa Pdca, Cuba, care 
au parcurs uriașe distanțe pentru a 
ajunge aici, la Moscova, pentru 
a-și alătura glasul lor, glasului în
tregii generații tinere a lumii.

Iâtă-i pe Coreeni. Țara dimi
neților liniștite, și-a recăpătat li
niștea tulburată de anii războiului. 
Țara dimineților liniștite este o 
țară a muncii pașnice. Rănile răz
boiului au fost lecuite.

Stadionul devine un uriaș atlas 
geografic. Cinci continente și-au 
dat întâlnire la Moscova pe stadio
nul Lujniki. lată Laosul, Libanul, 
Luxemburgul, insula Mauriciu, 
Madagascarul, Malaya, Martinica, 
Mexico. De pe toate continentele 
au venit tineri ca să-și rostească 
cuvîntul lor la festival. Vine tinere
tul din Mongolia. După ei vin cei 
din Nepal, din Olanda, din Noua 
Zeelandă. Coloana Norvegienilor 
are în rîndurile sale numeroși ti
neri dansatori. Șirul delegați- 
lor continuă și fiecare delega
ție aduce cîte o frîntură din fru
musețea patriei sale, cîte un as
pect al peisajului național. Oman, 
Pakistan, Paraguai, Peru.

Din depărtare observăm tricolo
rul românesc. O uriașă plancardă 
de catifea vestește — Romînia. 
Sînt băieții și fetele noastre. Tine
rețe, sănătate, entuziasm. Tribu
nele aplaudă. Lingă noi finlande
zii ne string mîinile. — ..Bucu
rești" „Pace și prietenie". France
zii flutură batistele, sovieticii ofe
ră flori. Toți salută patria noa
stră, poporul nostru, tineretul nos
tru. Ne simțim mândri și gîndu- 
rile ne zboară spre patrie. La ce 
se gîndcsc Ion Grigore, mecanic 
de locomotivă la . depoul C.F.R. 
București ? Odet Mihăilescu, teh
niciană la fabrica de confecții 
„Gh. Gheorghiu-Dej", Eugenia 
Popescu, învățătoare fruntașă la 
școala nr. 23 din București ? Fără 
îndoială, ca și noi, ca toți tinerii 
din delegația română, se gindesc 
la partidul și guvernul nostru care 
ne-au creat cele mai bune condiții 
de viață, care ne-au permis să ne 
prezentăm la Festivalul de la 
Moscova într-un mod care face 
cinste patriei noastre.

Și defilarea continuă. Trec și
ruri nesfîrșite — Salvador, Siria, 
San Marino, Sudan.

Aplauzele salută pe tinerii din 
Statele Unic ale Americii. Lo
zinca purtată de ei exprimă sa
lutul tineretului american către ti
neretul lumii.

Notăm mereu. Paginile se um
plu continuu. Nu știi ce să pri
vești mai întâi. Tinerii din Ceylon, 
din Cehoslovacia, cei din Suedia, 
Chili, Elveția.

Cu bucurie remarcăm în rîndul 
participanților la festival pe tine
rii iugoslavi. Tribunele îi salută 
iar ei răspund aclamațiilor. Vin 
japonezii. Pe coloana lor se vede 
o inscripție uriașă. „Să nu mai fie 
Hiroșima". Nu-i numai cerința ti
neretului japonez. Este cerința ti
neretului lumii.

Ce s-a întâmplat? Cei 100.000 
de oameni de pe stadion s-au ri
dicat ca un singur om în picioare. 
Furtună de aplauze. Observăm 
stema Uniunii Republicilor Sovie
tice Socialiste. Sosesc gazdele 
festivalului. O mulțime de steaguri 
precede coloana tineretului sovie
tic. Apoi vin băieți și fete îm
brăcați în haine și rochii în culo
rile insignei . celui de al Vl-lea 
festival. Mov, portocaliu, vernil, 
galben, albastru. Buchete de flori 
sînt aruncate spre tribună. Fran
cezi, italieni, negri, americani, ro- 
mîni, finlandezi, indieni, egipteni 
■— toți cei prezenți pe stadionul 
Lujniki au făcut o manifestați^ de 
simpatie puternică solilor tinere
tului sovietic,

S-a terminat defilarea partici
panților la Festival. La tribună so
sesc reprezentanții țărilor ce se 
găsesc, prezente la Festival. Trom
petele sună. Începe festivitatea. 
Vorbesc reprezentații tineretului 
de pe cele 5 continente.

Acul ceasornicului se apropie de 
ora 15. In tribuna centrală se află 
organizatorii Festivalului — con
ducători ai Federației Mondiale a 
Tineretului Democrat, ai Uniunii 
Internaționale a Studenților, mem
bri ai Comitetului Internațional al 
Festivalului.

Ia loja centrală se aflau con
ducătorii Partidului Comunist și 
guvernului sovietic, oaspeți de 
onoare la festivitatea deschiderii 
Festivalului, A. B. Aristov, N. 1. 
Beliaev, L. I. Brejnev, N. A. Bul-

au 
de

în

ganin, E. A. Furțeva, N. S. Ilruș- 
ciov, N. G. Ignatov, G. K. Jukov, 
A, I. Kiricenko, F. R. Kozlov, 
O. V. Kuusinen, A. I. Mikoian, 
M. A. Suslov, N. M. Șvernik, K.E. 
Voroșilov, N. A. Muhitdinov, P. N. 
Pospelov, D. S. Korotcenko, I. E. 
Kalnberzin, A. P. Kirilenko, A. N. 
Kosîghin, K. T. Mazurov, 'V. P. 
Mjavanadze, M. G. Pervuhin. 
Asistența i-a întâmpinat cu aplauze 
furtunoase, prelungite.

Deschiderea festivalului s-a în
cheiat cu demonstrația sportivilor 
sovietici.

A fost o revărsare a unui fluviu 
uriaș de culori, cea mai fantastică 
feerie care s-ar putea imagina. în
chipuirea noastră nu poate cu
prinde toate aceste, minunății.

Din intrările stadionului s-au 
revărsat surprinzător de ii(t- 
valnic, ca niște fluvii care au rupt 
zăgazurile, tinerii sportivi care 
demonstrat minunate exerciții 
gimnastică.

Sportivii au părăsit stadionul 
uralele spectatorilor.

Și atunci s-a produs uriașa ex
plozie a culorilor. Ca la un semn 
făcut de mina unui vrăjitor necu
noscut încă în basme și povești, 
mii de costume în cele mai nebă
nuite armonii de culori au umplut 
stadionul.

In program această demonstra
ție era numită, suita de dansuri 
„Florile tinereții noastre". Intr-a
devăr, în clipele acelea înflorise 
stadionul. Mii de flori omenești 
dansau un dans copleșitor.

Au fost peste 2000 dansatori I 
Și fiecare parcă avea zeci de cu
lori. Deci cîte culori au înflorit, 
îmbătsămînd privirile care nu vo
iau să creadă? Dar să încercăm 
să povestim cum a fost. Dansato
rii au făcut o scenă uriașă din 
trupurile lor, cu culise și cortina 
In mijloc dansau ansambluri ale 
fiecărei republici unionale. La în
ceput au dansat tineri din repu
blicile Lituania, Estonia. Apoi au 
dansat tinerii din R.S.S. Moldove
nească. Gruzia și-a trimis fetele 
îmbrăcate în alb ca niște mirese, 
iar băieții cu caftane roșii, au dan
sat într-un ritm extraordinar. 
Ucrainenii au făcut un cazacioc 
îndrăcit, îneît tinerii din toate ță
rile i-au acompaniat bătând ritmic 
din palme. In mijlocul unei hore 
a tinerilor din Uzbechistan a apă
rut dintr-o dată o capsulă uriașă 
de bumbac. Fetele din R.S.S. Tad- 
jică au dansat pe covoare uriașe.

Tinerii din R.S.S. Cazacă au 
fost poate cei mai ingenioși. Pa 
stadion au apărut la un moment 
dat zeci de snopi de grîu care 
mergeau singuri. Apoi deodată au 
dispărut și au apărut dansatorii. 
Și apoi, dintrodată, ca o minune, 
toți băieții au apărut călări făcînd 
adevărate lupte de cai. Dar pe 
unde au apărut- caii? A, nu sînt 
cai adevărați. Tbtuși asemănarea e 
atît de uimitoare I Ei și-au luat 
apoi lingă ei pe cai fetele și au 
ieșit în uralele spectatorilor.: Dan
satorii turemeni și-au schimbat de 
cîteva ori culorile costumelor, iar 
cei din Rusia Federativă au dan
sat cîntînd din armonici imagi
nare. -

Apoi, toți: dansatorii au făcut o 
horă uriașă pe • întregul stadion. 
Apoi — cine mai știe de unde fie
care dansator a primit o umbrelă 
sub formă de Țlodre. Și '— ca și 
la început —1050 perechi se lasă 
purtate de ritmul lent4 al valsului.

La sfîrșit au apărut pe stadion 
toți sportivii demonstranți. Cu 
trupurile lor și cu stegulețe albe, 
și albastre, cei 5000 de tineri au 
descris un uriaș „Pace, Prietenie" 
și au desenat un uriaș porumbel 
al păcii.

Și atunci, la încheiere, luminat 
de reflectoare, pe cerul Moscovei 
a apărut un balon uriaș în formă 
de zepelin, trăgînd după el o em
blemă gigantică a Festivalului.

Am străbătut apoi în mașini 
străzile Moscovei pavoazate numai 
in lumini colorate îneît întregul 
oraș părea o sală de Carnaval. In 
piețe se dansa, se cînta, tinerii se 
țineau de braț și rîdeau, iar pe 
cerul Moscovei pînă târziu strălu
cea în lumina fluorescentă a reflec
toarelor emblema Festivalului — 
a acestei sărbători a frăției tineri
lor de pe întregul glob.

ȘTEFAN IUREȘ 
EDGARD OBERST 

DUMITRU MIHAIL 
ION BAIEȘU

(Urmare din pag. l-a)

Cuvîntarea 
tovarășului K. E. Voroșilov 
președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.

(Urmare din pag. l-a) 
trebuie luate pentru a se slăbi șl lichida încorda
rea internațională, pentru a se consolida trainic 
pacea și securitatea popoarelor.

Minunatul vostru Festival și pregătirile în vede
rea acestuia, pregătiri care au avut Ioc, în toate ță
rile, sînt o dovadă convingătoare a faptului că tî- 
nara generație, ca și toți oamenii cinstiți de pe 
pămînt, se străduiesc să întărească pacea și prie
tenia între popoare. Menținerea și întărirea păcii 
corespunde intereselor vitale și năzuințelor tuturor 
popoarelor globului pămîntesc care iau tot mai ac
tiv atitudine împotriva pregătirii unui nou război.

Știți, dragi prieteni, că guvernul și poporul so
vietic depun eforturi mari și' permanente în vede
rea menținerii și cGnsclidării păcii. Marea noastră 
țară socialistă desfășoară o muncă pașnică crea
toare care are drept scop dezvoltarea continuă a 
economiei naționale și a culturii, ridicarea rapidă a 
nivelului de trai al poporului. De aceea Uniunea 
Sovietică vrea să trăiască în pace și prietenie cu 
toate țările și popoarele.

In lupta pentru pace și înțelegere între oamenii 
aparținînd tuturor națiunilor puteți să contați pc 
deplin pe poporul sovietic. Ca oaspeți ai noștri, vă 
veți întiirti cu oameni sovietici, cu tineretul nostru 
și îl veți cunoaște. Vă veți convinge că întregul 
nostru popor, de la mic la mare, nu vrea să se mai 
repete niciodată ororile războiului de pe urma că
rora a suferit atît de mult, poporul nostru vrea ca 
viața sa să fie pașnică și să devină din zi în zi tot 
mai frumoasă, mai bogată, mai fericită. Și aceasta 
este urarea pe care o face și tuturor celorlalte po
poare.

Ați venit la Festival din țări cu sisteme politico- 
socîale diferite, cu convingeri, credințe și vederi di
ferite'. Noi vă salutăm așa cum sînteți. Considerăm 
că fiecare popor are dreptul să-șl construiască viața 
așa cum vrea.

N-am impus niciodată și nu intenționăm să im
punem cuiva ideile și vederile noastre. Și dacă în 
cursul dezvoltării istorice marile idei ale socialis
mului înving și mereu alte țări și popoare noi pă
șesc pe calea dezvoltării socialiste, aceasta nu se 
datorează firește propagandei. Aceasta este o lege a 
dezvoltării istorice a societății, deoarece socialis-

mul este orînduirea socială cea mal progresistă, 
cea mai corespunzătoare nevoilor și aspirațiilor po
poarelor.

Dragi prieteni!
Sîntem foarte bucuroși că capitala patriei noastre 

— Moscova — a fost aleasă pentru desfășurarea 
celui de-ai VI-lea Festival Mondial. Poporul so
vietic, tineretul nostru, S-au pregătit cu dragoste 
pentru această mare sărbătoare internațională și 
pentru întîlnirea cu voi. In timpul Festivalului veți 
cunoaște multe din viața sa diversă, interesantă. 
Veți vedea că poporul nostru, guvernul sovietic, 
gloriosul nostru partid Comunist fac multe pentru 
tineretul nostru, pentru dezvoltarea sa fizică și spi
rituală multilaterală. Vă veți convinge singuri că 
tineretul țării noastre este educat in spiritul de
plinei egalități în drepturi a popoarelor, al respec
tului profund față dc istoria, cultura și tradițiile 
naționale ale tuturor popoarelor mari și mici de pc 
globul pămîntesc.

Dragi prieteni ! Prin podoabele voastre, prin cos
tumele voastre național?,' prin aspectul vostru vo
ios ați transformat stadionul din Moscova intr-un 
minunat buchet dc flori. $i, privindu-vă, vreau să 
spun că în străvechea noastră Moscovă, pe pămîn- 
tul nostru a venit pentru a doua oară anul acesta 
o fermecătoare primăvară.

Vă urez din tot sufletul, dragii noștri oaspeți ti
neri, să pctreccți bine și cu folos ce!e 15 zile aîc 
Festivalului. Vă urez cele mai bune succese în des
fășurarea celui de-al Vl-lea Festival Mondial al 
Tineretului și Studenților.

Scumpi și dragi prieteni!
Apărați pacea, uniți tinerele voastre forțe pentru 

apărarea ei, pentru întărirea prieteniei și înțelegerii 
între toate popoarele, luptați pentru un viitor mai 
bun al întregii omeniri.

Trăiască tinerețea — minunată primăvară a ome
nirii. Trăiască toate popoarele care au trimis pe 
tinerii lor reprezentanți la cel de-al Vl-îca Festival 
Mondial !

Să trăiască și să înflorească pacea în lumea în
treagă !

Cuvîntarea lui Kliment Efremovici Voroșilov a 
fost in repetate rînduri subliniată de aplauze. Dună 
cuvîntarea lui K. E. Voroșilov a răsunat un val de 
ovații și de aclamații de salut pe uriașul stadion,

liidiiQiirrirai

din partea delegațiilor din Austra
lia și Noua Zeelandă de Charles 
Bresland, reprexentantul tineretu
lui din Australia și Oceania.

Sîntem convinși, a spus el, că a- 
cest festival va aduce o mare con
tribuție la cauza întăririi înțelege
rii reciproce a tineretului. Nicio
dată înainte atît de mulți tineri și 
tinere din țările noastre nu și-au 
exprimat o dorință atît de mare 
de a pleca la Festival, a relevat 
Bresland.

Urăm, a spus în încheiere austra
lianul' Bresland, ca viitoarele 15 
zile să fie însorite și clare, bogate 
în succese, astfel îneît să ne garan
teze un viitor pașnic.

In numele tineretului din Asia 
a vorbit la mitingul festiv al des
chiderii celui de-al VI-lea Festival 
Cintamoni Panigrahi (India).

— Am venit din țări diferite, a 
spus cl, dar avem ceva comun ce 
ne unește. Viitorul nostru înseam
nă năzuința comună spre progres, 
spre fericirea și bunăstarea tinerei 
generații. Vrem aceasta pentru noi 
și vrem aoelași lucru și pentru ti
neretul din celelalte țări.

Să începem Festivalul nostru 
s-a adresat tineretului de pe sta
dion reprezentantul țărilor Asiei, 
în spiritul înțelegerii reciproce, să 
ne cunoaștem reciproc, să ne înțe
legem reciproc și să stabilim o 
prietenie care să ne permită să 
trăim în pace.

In numele tineretului de pe con
tinentul american Roger Fereira 
(Brazilia), reprezentantul Americii 
Latine, a transmis un salut fră
țesc tinerilor și tinerelor din lu
mea întreagă. Sîntem profund miș- 
câți, a spus delegatul brazilian, de 
manifestarea de fierbinte simpatie 
și de solidaritate pe care am sim- 
țit-o imediat ce am sosit pe pămîn- 
tul Uniunii Sovietice. Am învină 
piedicile care ne-au stat în cale, 
pentru a veni încoace și pentru a 
strînge puternic mîinile reprezen
tanților tineretului de pe toate 
continentele.

Chemăm tineretul din lumea în
treagă, a spus Fereira, la lupta 
pentru egalitatea între toate po
poarele, la lupta pentru eliberarea 
lor economică și politică.

Delegații Africii, care reprezintă 
toate păturile tineretului de la o- 
rașe și sate, vor participa activ la 
programul Festivalului, a declarat 
Comforth Teia (Ghana), reprezen
tanta tineretului din Africa.

In cursul acestei întîlniri, a spus 
Teia, delegații Africii vor povesti 
tuturor despre condițiile lor de 
viață, despre năzuința lor spre li
bertate și fericire, precum și des
pre lupta pentru independența 
națională. Ei vor arăta cît de mi
nunat este continentul african, 
pentru ca participanții să poată a* 
precia arta și folclorul popoarelor 
Africii.

Antoine Aumonc (Franța) a 
transmis salutul tineretului din 
Europa.

Festivalul, a spus cl, este o eta
pă importantă în activitatea noas
tră în vederea apărării păcii. în 
ciuda deosebirilor dintre noi ne am 
adunat cu toții aici pentru a trăi 
timp de două săptămîni aceste zile 
fericite, Fiecare va vedea în aceste 
întîlniri viitorul și va trage învă
țăminte care îl vor ajuta să lupte 
cu mai mult succes pentru pace.

Datorită primirii mișcătoare ce 
ne-a fost făcută de populația și 
locuitorii Moscovei, a spus Aumo
nc, aceste zile au devenit deja de 
neuitat.

Antoine Aumone a urat tuturor 
succes la Festival,

a edilii
MOSCOVA 29. — Prin telefon 

de la trimisul special „Agcrpres“:
La numai 24 de ore după vi

branta demonstrație a deschiderii 
Festivalului, uriașul stadion „Le- 
nin“ de la Lujniki a fost'din nou 
scena unei grandioase sărbători: 
inaugurarea celei- de-a -IlI-a edi
ții a Jocurilor sportive internațio
nale prietenești.
' încă de la ora prînzului tribu
nele erau arhipline.

La ora 18,15, intonînd un marș 
vesel, prin poarta de sud apar 
salutate cu ropote de aplauze co
loanele multicolore ale delegații
lor sportive din diferite țări, și se 
aliniază pe gazonul verde.

Trei sportivi, primesc steagul 
alb al . Jocurilor și-l poartă spre 
catargul stadionului. Steagul alb 
cu emblema jocurilor prietenești 
flutură -deasupra marelui stadion.

In tribune ' izbucnesc urale. 
Fanfara execută marșul sportivi
lor. începe defilarea participanți- 
lor la jocuri. In fruntea coloanei 
cei trei sportivi poartă steaguri 
albe. Urmează un grup masiv de 
tineri sportivi din Moscova care 
duc drapelele tuturor țărilor par
ticipante. Defilarea este deschisă 
de sportivii australieni. După cum 
se știe, cel de-al 5-lea continent 
va fi reprezentat de renumiții săi 
sportivi, atletul Lawrence, halte
rofilul M. Santos, ciclistul Ploog 
și alții. Urmează delegațiile Aus
triei, Angliei, Belgiei, Elveției. și 
Braziliei, al cărui faimos cam
pion olimpic atletul Da Silva este 
primit cu aplauze. Publicul sovie
tic salută cu multă căldură pe 
sportivii R.P. Ungare, în coloa
nele cărora defilează fostul record
man mondial, atletul Iharos, Gol- 
dovani, Covacs și alții. Cu multă

or sportive ir
simpatie .sînt ovaționate delega
țiile sportive ale Egiptului,- R.D. 
Gerjnane Și'Indoneziei. Tribunele 

. ridicate în picioare îl aplaudâ pe
Zatopek care la 37 de ani a ținut 
să participe la jocurile. tineretu
lui. . Mexicanii cu pălării < ^som
brero". sportivii din Nepal, care 
participă pentru prima oară la o 
competiție de amploare , și apoi 
sportivii R.P. Romine, încadrați 
de cei ai R.P. Polone și Siriei, 

istnt aplaudați puternic. Sportivii 
romîni defilează .într-o tinută im
pecabilă purtînd pe piept stema 
patriei noastre. Steagul este pur
tat de atletul N. Rășcănescu. In 
spatele său în primul rînd pășesc 
campionii olimpici L. Rotman, 
Ismailciuc, Alcxe și N. Linca, 
campionul european G. Negrea, 
fosta recordmană mondială Io- 
landa Balaș și al(ii, campioni 
și recordmani ai tării noastre.
, 'Multe ovații culeg membrii 
echipei de rugbi a Franței, boxe
rii din Scoția, sportivii iugoslavi, 
numeroasa delegație a Japoniei 
și delegația sportivă a U.R.S.S. 
care impresionează prin ținuta ei 
desăvîrșită .La tribună urcă tov. 
N. N. Romanov, care, în numele 
Comitetului pentru Cultură Fizi
că și Sport al U.R.S.S., al Comi
tetului olimpic sovietic și al co
misiei de organizare, adresează 
sportivilor oaspeți un cordial sa
lut de bun venit la Moscova și 
urează succes tuturor participan- 
tilor la această competiție, care 
se desfășoară în spiritul olimpic 
sub semnul păcii și prieteniei. 
Cîteva minute de pauză și 
apoi asistăm la demonstra
țiile tineretului sovietic: o

splendidă revărsare de culori, 
cîntece, forță și .măiestrie' artisti
că. Cei -3200 de băieți- și • fete re- 
prezentind asociația „Rezervele 
de-Mutica" se desîășqară ca un 
evantai viu, aducînd în mijlocul 
arenei albastrul cerului, de vară 
și roșul artiur£ului ‘ tîr'ziu. Exerci
țiile lor 'sînt dc o ritmică desă
vîrșită. Evoluția studenților de 
ia Institutul de Cultură Fizică 
„Leshaft" din’ Leningrad știrbeș
te exclamații de admirație. CU a- 
parate metalice-portative ei exe
cută figuri artistice într-o adevă
rată simfonie albă. Suita core
grafică „înflorește tineretul nos
tru" este o nemaivăzută feerie de 
culori și mișcări. Dansuri rusești, 
letone, ucrainene, gruzine și ale ce
lorlalte republici, fiecare cu pito
rescul și temperamentul său, se 
succed în fața noastră, demon.'- 
trind marea prietenie a familiei 
popoarelor patriei sovietice.

Finalul este magnific și de un 
efect uluitor, fn arenă apar stu
denții Institutelor de Invățămint 
superior din U.R.S.S. Asistăm la 
o neîntreruptă succesiune de a- 
crobații cu scări metalice prezen
tate de studenții Institutului de 
Cultură Fizică Stalin. La un mo
ment dat pe stadion se află 5000 
de tineri. O cortină de steaguri 
se dă la o parte și din trupurile 
sportivilor se înalță o piramidă 
de 13 m. Bagheta unui magiqian 
nevăzut o schimbă într-un uriaș 
snop de grîu apoi tntr o floare 
vie frumoasă cu petale galbene, 
verzi și albastre. Deasupra sta
dionului și-au luat zborul stoluri 
de porumbei — simbol al păcii.

Piața „Sîtotell", Tel. 7.60.1a REDACȚIA șl ADMIN1SIRAȚIA BucuieșU TIPARUL Combinatul Puligrallc „Casa Sctnteli L V. Stalin ’. STAS 3433 - K

Cu trupurile lor sportivii înscriu 
pe gazon în litere mari cuvîntul 
„Pace" în 6 limbi: rusă, engleză, 
franceză, germană, chineză și 
spaniolă. Imediat pe stadion a- 
pare conturul hărții lumii și al 
unui imens porumbel alcătuit d n 
trupurile studenților îmbrăcate in 
costume albe. Demonstrațiile de 
gimnastică se încheie în aplauzele 
furtunoase ale asistenței.

★
Duminică au fost programate 

primele întreceri din cadrul com
petițiilor sportive. Conform pro
gramului s au disputat întîlniri 
contind pentru grupele turneului 
de fotbal. Echipa R.P.R. a jucat 
la Gorki în compania formației 
Siriei. Fotbaliștii .romîni au prac
ticat un joc de calitate, obținind 
victoria cu 4 — 1 (2-1). In cele
lalte meciuri s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate tehnice: 
U.R.S.S —Sudan 6—1 ; R.P. Chi
neză—Liban II — 1; Italia—Fin
landa 4-0; R.P. Albania—R.P.D. 
Coreeană 4-1, R.D. Germană — 
Ceylon 15—0. Echipa țării noas
tre va susține, viitprul joc la 31 
iulie la Mojscova în compama 
echipei R.D. Germane.

Astăzi incep și întrecerile in
teresantei competiții de atletism 
l< care participă 630 de atlețf./ 
In prima zi vor intra in concurs' 
si reprezentanții noștri lolanda 
Balaș și Aurel Raica (în caz de 
însănătoșire). De asemenea spor
tivii romîni vor participa astăzi 
la preliminariile competițiilor de 
tenis de masă, volei, baschet, 
handbal și altele.


