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Pe strada Pușkin, pe o estradă 
tatori au aplaudat

necunoscută de moscoviți pînă în zilele Festivalului, mii de spec- 
pe tinerii ambasadori ai dansului popular rominesc.
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TOTUL TE CHEAMĂ

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Toate forțele tineretului
PENTRU SUCCESUL CAMPANIEI DE VARA

Vineri 2 august 1957 a trebuit să întreb Ji 
mineri pînă să aflu J 
complect al bătrînului f

Cărbune 
în contul anului

19 6 1

Metode avansate 
roade bogate

Festivalul nu ține seama de ca
priciile naturii. Este o lege nescrisă 
a tinereții. Capricile nu sînt pre
văzute în program și ca atare sînt 
ignorate. Ieri străziTe — de la par
cul central „Gorki" la stadionul 
„Dinamo44 — sub bagheta unui 
maestru iluzionist invizibil suferi
seră a neașteptată, dar pitorească 
metamorfoză. Balcoanele devenise
ră loji, iar trotuarele — staluri. Lu
mea circului ieșise în stradă. Un 
saxofon de proporții uriașe o por
nise la plimbare, solo, preferind 
singurătatea. O corabie naviga pe 
asfaltul străzii balansîndu-se pe va
lurile imaginației. Pe podiumul ca
mioanelor aflate în mers au fost 
improvizate spectacole. Au rostit 
„prezent" la apel și acrobații, și' 
jonglerii, și clovnii. Ei au avut însă 
o concurență redutabilă în Marga
rita Nazarova — care împreună

IKOKjj
cu... un tigru, s-a plimbat într-o 
mașină împărțind zîmbete cu dăr
nicie și cucerind sufragiile publi
cului. Seara tîrziu, lumea circului 
s-a mutat pe stadionul „Dinamo44. 
Dar despre aceasta o să vă poves
tească colegul meu.

cezi, unguri, spanioli, iugoslavi 
africani. Vecinii trebuie să se cu
noască. Bineînțeles, facem cunoș
tință. In primul rînd cu ajutorul 
periniței. Aseară ploua dar mulți
mea din fața cantonamentului nos
tru nu se clintise. Săltăreața noa
stră melodie îi cucerise pe toți. 
Dar, la periniță nu vin numai ve
cinii. Au început să caute drumul 
spre hotelul „Iaroslavki" și dele-

(Continuare în pag. 3-a)
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In Piața Roșie 
dansează perinița 

fără romîni

EDGAR OBERST
Moscova 1 august

In gospodăriile agricole de stat din regiunea Bucu
rești treierișul se desfășoară din plin. Pînă acum s-au 
treierat păioasele în proporție de 47 la sută. Frun
tașe în munca de treieriș sînt gospodăriile agricole 
de stat Vitănești, care a terminat treierișul păioaselor 
de pe întreaga suprafață de 500 ha., Dîlga, Draga- 
lina, Mînăstirea și altele.

Anul acesta, drept rezultat al aplicării celor mai 
avansate metode de muncă, gospodăriile de stat au 
realizat producții mari. Astfel G.A.S.-urile Călărași, 
Chirnogi, Dîlga, Dragalina, Giurgiu, Malu, Mînăsti- 
rea, Petroșani, Toporu, Urziceni și Piatra au realizat 
de la păioasele treierate pînă acum în medie cite 
2.000—2.500 kg. grîu la hectar. în general de la pă
ioasele treierate pînă acum de pe cele 16.000 ha, s-a 
obținut o producție medie pe trustul Gostat de 1.900 
kg. grîu la hectar.

După treieriș gospodăriile de stat din regiune au 
livrat bazelor de recepție însemnate cantități de griu. 
Astfel G.A.S. Ivănești a livrat. peste 4.000 tone de 
grîu, cea mai mare cantitate pe trust, G.A.S. Draga
lina a livrat 1.800 tone, iar G.A.S. Bocănești 2.000 
tone. Trustul G.A.S. București a livrat pînă acum la 
bazele de recepție aproape 25.000 tone de grîu din 
care 16.473 de tone grîu de sămînță.

*

La aria de treier a G.A.C. din comuna Pechea din raionul Galati lucrează nu
mai tineri. Destoinicia lor se concretizează zilnic prin depășirea vitezei de tre

ieriș cu 5—8 tone.

Foto : AGERPRES

Tn
făcut
Lîngă hotelul nostru locuiesc fran-

aceste zile de Festival, am 
cunoștință cu mulți tineri.

Spectacol de gală 
al delegației R. P. R.

In ajutorul 
activiștilor 
utemiști

Popas intr-o
organizație de cartier

ANGAJAMENTUL
A FOST DEPĂȘIT

MOSCOVA 1 (de la trimișii 
speciali ai Agerptcs):

In programul Festivalului din 
această zi se anunța: „Specta
col de gală prezent.it de delega
ția tineretului din Republica 
Populară ‘ w“

Seara, 
lui Mare 
cu greu se mai putea găsi un 
loc. Numărul celor cire doreau 
să vizioneze spectacolul de gală 
prezentat de delegația noastră 
era cu mult mai mare decit pu
tea să cuprindă sala. Pe scenele

Romînă“.
în sala filialei Teatru- 
de Stat din Moscova,

in aer liber, în săli, la concursu
rile Festivalului, la programele 
naționale prezentate pînă acum 
tinerii artiști romîni au devenit 
cunoscuți. Mulți ii cunosc și de 
la trecutele Festivaluri și au ve
nit acum cu plăcere să-i revadă-

In sală se aflau : Bruno Ber
nini, președintele F.M.T.D., Ja
ques Denis, secretar general al 
F.M.T.D., V. Pahomov, 
adjunct al Ministerului 
din U.R.S.S., S. Șelepin

(Continuare In pag.
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Intră în funcțiune 
reactorul atomic 
de 2000 Kw.

In legătură cu Intrarea în func
țiune a reactorului atomic, tov. 
G. Gaston Marin, președintele 
Comitetului pentru energia nu
cleară de pe lîngă Consi
liul de Miniștri a făcut urmă
toarea declarație unui redactor al 
Agenției Romine de presă — Ager- 
pres :

Intrarea în funcțiune a reacto
rului atomic de 2.0G0 Kw„ furni
zat de Uniunea Sovietică, este re
zultatul muncii însuflețite a con
structorilor, montorilor și fizicie
nilor noștri. Reactorul împreună 
cu celelalte instalații ce vor fi 
puse în funcțiune în acest an la 

. Institutul de Fizică Atomică, prin
tre care trebuie amintit ciclotro- 
nul de 12,5 Me V. vor permite 
tehnicienilor și oamenilor de știin
ță să întreprindă cercetări funda
mentale de fizică nucleară și să 
producă diferite tipuri de izotopi 
radioactivi, necesari economiei, 
medicine]; și cercetărilor în dife
rite domenii .Trebuie subliniat ca 
printre posibilitățile cele mai im
portante care se deschid țării 
noastre prin punerea in funcțiune 
a reactorului, este trecerea la pre
gătirea unui număr înseninat de 
tehnicieni, ingineri și fizicieni in 
domeniul științei și tehnicii nu
cleare. Folosind mijloacele impor
tante care se creează in țara 
noastră și participind la lucrările 
Institutului Unificat de Ceicetări 
Nucleare, oamenii de știință, ti
nerii cercetători vor putea în timp 
relativ scurt să se familiarizeze 
cu cele mai noi cuceriri ale știin- 
tei-

Construcția Centrului de cerce
tări nucleare este o expresie a po
liticii partidului și guvernului nos
tru de folosire a energiei atomice 
în slujba progresului și a dezvol
tării economiei naționale. Aseme
nea realizări sint posibile datorită 
regimului democrat popular, care 
lichidează cu succes răminerea în 
urmă a țării noastre, datorită spri
jiniri Uniunii Sovietice, care pă
șește în fruntea progresului știin
ței și tehnicii, datorită relațiilor de 
prietenie și colaborare frățească 
între țările lagărului socialist. As
tăzi, țara noastră se numără prin
tre puținele țări care și-au con
struit reactori atomici. Multe state 
capitaliste, unele cu o economie 
mai dezvoltată decit a noastră, nu 
dispun de astlel de mijloace dato-

rită caracterului relațiilor dintre 
statele capitaliste și, îndeosebi, po
liticii duse de Statele Unite ale 
Aniericii de folosire a energiei nu
cleare în scopul pregătirilor răz
boinice.

In fața oamenilor noștri de 
știință se deschid astăzi perspec
tive luminoase și sîntem convinși 
că ei vor folosi din plin posibilită
țile ce li s-au creat, pentru a ri
dica și mai sus nivelul științei din 
Republica Populară Romînă, în 
scopul dezvoltării economiei și a 
bunei stări a poporului nostru.

Am auzit întîmplător la sediul 
Comitetului raional U.T.M. Muscel 
cîteva cuvinte despre organizația 
de bază dintr-un cartier al Câmpu
lungului. N-am mai cercetat viața 
unei asemenea organizații, nu 
știam ce obiective trebuie să urmă
rească și de aceea cele cîteva in
formații culese m-au determinat 
să-l caut pe secretar și să-l supun 
unui adevărat interogatoriu. Secre
tarul, un om trecut de vîrsta ute- 
ruistă, dar cu o inimă foarte tî- 
nără, și-a scos liniștit un carnețel 
minuscul din buzunar și — urmă
rind însemnările — a început să-mi 
vorbească despre utemiștii din a- 
ceastă organizație.

— Organizația 
un fel de stație 
spus el. Prin ea trec 
neri cu felurite 
pucături, între o perioadă a vieții 
și alta. „Popasul44 într-o organiza
ție de cartier este de scurtă du
rată. Dacă uneori se prelungește, 
devine motiv de îngrijorare și pen
tru noi, membrii comitetului, și 
pentru tînărul respectiv. Aceasta 
este situația în organizația noastră 
și sînt convins că ea nu se 
deosebește, în linii mari, de ce
lelalte organizații de cartier.

Cine sînt membrii unei organi
zații de cartier ? Proaspeți absol
venți ai școlilor medii dintre care 
unii, fie că nu s-au gîndit, fie că 
au fost prost îndrumați, nu mai 
știu ce să facă după absolvirea 
școlii. Aceștia formează cel mai

de cartier este 
tranzit — mi-a 

zeci de ti- 
preocupări și a-

mare număr de membri. Apoi vin 
tinerii care nu s-au încadrat în 
producție, tineri pensionați pe ? 
perioadă de timp din motive de 
sănătate, tinere gospodine, utemiști 
din mici unități productive în care 
fiind mai puțini de 3 membri nu 
se poate crea o organizație de 
bază și alții. Pot afirma fără tea
mă de a greși că aproape nici li
nul nu se gîndește să-și petreacă 
aci cei mai frumoși ani ai tine
reții, că cei mai mulți tînjesc după 
o muncă în care să-și cheltuiască 
întreaga energie, după un colectiv 
în care să se simtă folositori...

Și pentru a întări această afir
mație tov. Ștefan scotoci puțin 
prin însemnările sale și-mi spuse 
că într-un an de zile de cînd este 
el secretar — peste 30 de tineri 
„și-au luat sborul44 din organizația 
lor, întoreîndu-se doar din cînd 
în cînd la o reuniune, ori la vreo 
altă acțiune mai interesantă. Bine
înțeles că l-am îndemnat șă-mi 
vorbească măcar despre unii din- 
trei ei.

— Să încep cu Alexandru 
Mitu. Era cunoscut ca un bule
vardist, un om fără nici un rost. 
Aș putea spune că întîmplător ani 
aflat eă este utemist și că 1-am 
adus în organizație direct de pe 
stradă. Ne făcea mari greutăți. To
tuși i-ain încredințat o muncă de 
răspundere pentru că era un băiat 
talentat. I-am dat în grijă brigada 
artistică. Și trebuie să vă spun 
că după puțin timp brigada noa
stră artistică a ajuns să dea spec
tacole în întreg raionul. Dar totuși 
problema nr. 1 răinînea nerezol
vată : timpul trecea, Alexandru 
era un om în toată firea și nu 
muncea nicăieri. Cu ajutorul no
stru a intrat la IRTA. Acum nu 
mai figurează în evidența noastră, 
dar ne-a rămas un bun prieten.

t cu 
A terminat 
nu s-a dus

dar ne-a rămas un , r_. 
Aproape la fel s-a întîmplat 
Dumitru Mihăilă.
școala profesională, 
unde a fost repartizat și a trăit un 
an <’de zile din munca părinților.

MARIETA VIDRAȘCU

(Continuare în pag. 3-a)

CRAIOVA. — (de 
la corespondentul 
nostru).

In cinstea Fes
tivalului Mon
dial de la

Moscova tineretul 
regiunii Craiova s-a 
angajat să 
spiceie 
urma 
transportului 
lor la arii.

adune 
rămase în 

recoltării șl 
snopi-

★
Pionierii 

nr. 21 din 
Căzăriești,
T urnu Severin 
în vacanță.

Nu de mult, 
tor ița V erdeș s-a 
în luncă să

unității 
comuna 
raionul 

sînt

Vic- 
dus 

caute 
flori. Seara, copiii au 
văzut-o venind spre 
sat nu cu flori cum

venea de obicei, ci 
cu brațul plin da 
spice.

A doua zi ea a 
stat de vorbă și cu 
alți pionieri și, îm
preună. au hotărît 
să ceară instructoarei 
lor să convoace o a- 
dunăre extraordina
ră. Lucrul acesta nu 
a fost greu. Aici pio
nierii s-au angajat să 
adune o cantitate de 
cel puțin 500 kg. de 
grîu boabe.

A treia zi, în frun
te cu instructoarea, 
la revărsat de zori, 
pionierii erau adu
nați la marginea sa
tului, acolo unde 
încep miriștile. Cite- 
va clipe mai tîrziu. 
toți erau răspîndiți 
pe cîmp.

înainte de căderea 
nopții, un pionier a 
alergat în sat, și a 
rugat tatăl să-i dea și 
lui căruța pentru a 
transporta la 
snopii rezultați 
spicele adunate.

Griul n fost trans
portat la arie, unde 
cițiva pionieri 
făcut de gardă

Griul adunat 
de zi, de la revărsa
tul zorilor pină la 
faptul serii, s-a do
vedit a fi mai greu 
decit angajamentul. 
In loc de 500 kg. 
boabe, au ieșit 624 
kg-

M uită laudă meri
tă pionierii Cornel 
Popescu, Cristina 
Fester, Anișoara Sir- 
bu și alții.

arie 
din

au

zi

Tineri și tinere de pe ogoare !
Munciți neobosit pentru terminarea în cel mai 

scurt timp a secerișului.
Grăbiți transportul la arii și treierișul, contri

buind astfel la înlăturarea pierderilor și la asigu
rarea unor sporuri însemnate de recoltă!

printre 
numele 
mărunțel la trup, cu mustață 
zbîrlită și cu ochi vioi, veșnic 
pus pe șotii. Toți îi spuneau 
„Cenușă-Băț“. Cum însă în ziar 
nu pot spune numai atît a tre
buit să întreb, să cercetez. 
Aflu deci (și voi cei de la mi
na Petrila) că numele iui e 
Cornel Cenușă și că, (zice el) 
nici nu mai știe de cînd lucrea
ză în mină. Auzisem că briga
da lui a contribuit din plin la 
cele 17.000 tone de cărbune 
date peste plan de minerii Pe- 
trilei în acest an.

Cenușă, deci, este responsabi- 
Iul unei brigăzi de tineret.

Marți dimineața, cînd să urce 
în „colivie4* pentru a coborî în 
stratul de cărbune pe care-1 
sfarmă și îl trimite la supra
față, în cinstea zilei de 23 Au
gust, șeful sectorului îi ieși 

i înainte și-i zise strîngîndu-i 
i mîna :
! — La mulți ani „Cenușă-
Băț“.

— De ce, sărbătoriți paștele? 
întoarse vorba lrrtrînul crezînd 
că vrea să-și rîdă de el.

— Ba, dumneata sărbăto
rești un an nou. Băieții din 
schimbul 3 al brigăzii dumita- 
le au trimis la suprafață ulti
mul vagonet din planul pe a- 
nul I960. Asa că...

— Mă ' ‘ “
lor !

Se sui 
lampa și 
talul rece și umed 
zîmbi pe sub mustață, 
de mare bucurie. „Cenușă-Băț* 
coborî să dea cărbune, în cins
tea zilei de 23 August, în con
tul lui 1961 alături de utemiș- 
tii lui fruntași Dobrescu Gh., 
Tudor Mariș, C-tin Dinu, Belu 
Sabin. Cînd l-am întrebat ce-1 
determină să muncească cu a- 
tîta ardoare, mi-a răspuns hîtru:

— Dacă nu cu anii, cu căr
bunele și tot trăiesc în viitor.

GH. ANGELESCU

cobor în 61 ?

în colivie, își 
rezemîndu-se 

il

Bravo

potrivi 
de me- 
coliviei 

semn

g

ș

Recepția de Ia Ambasada 
R. P. Chineze

La 1 august, locotenent colonel 
Moi Iun-șie, atașatul militar al 
Republicii Populare Chineze la 
București, a oferit la sediul Am
basadei R.P. Chineze a recepție 
cu prilejul aniversarii a 30 de 
ani de la înființarea Armatei 
Populare Chineze de Eliberare.

La recepție au participat: ge
neral-colonel Al. Drăghici, gene
ral-colonel Leontin Sălâjan. ge- 
neral colonel Iacob Teclu, Eduard 
Mezincescu, secretar general al 
Ministerului Aiacerilor Externe, 
ofițeri superiori ai Forțelor Ar
mate ale R.P. Romine, funcțio
nari superiori din Ministerul A- 
tacerilor Externe.

Au fost de față membrii Am
basadei R.P.’ Chineze ’a Bucu
rești în frunte cu Ke Bo-nian, 
ambasador extraordinar și pleni
potențiar.

Au luat parte șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
București, atașați militari și alți 
membri ai corpului diplomatic.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

(AgerpresJ) j

trimi-

Că noi

Reactorul atomic de 2.000 KW.

X

reușit 
sărite.

visat vreodată cu 
Tinerii aceia au

x

t

Al VISAT VREODATĂ 
CU GLAS TARE ?

cu prietenul tău? O 
de ce nu te dud să 
face, nu știi că-i

t

glas 
visat, 

încet:
în

alte

UN CIFRU BUCLUCAȘ 
Șl ALTELE

1) Chietreanu era un cizmar 
din Tg. Ocna care, prin inter
mediul unui gardian, comunica 
cu tovarășii închiși, le trimitea 
acestora din c]nd în cînd țigări 
și ziare.

------------- In- 
Sasu a trebuit să re-

.•.,9„9,.9„9..9,.9.,9.,9.,9„9„9.,9,.9„9a ,9,.9„91

Faptele despre care vreau 
să-ți vorbesc s-au petrecut în 
micul oraș Moinești din Moldova, 
în anii 1937—1940, cind fascis
mul se umfla ca broasca din 
poveste pregătindu-se să ia in 
mîinile sale „destinele" țării, 
cînd prigoana împotriva comu
niștilor devenea tot mai deșăn
țată, cind de altfel, ca întot
deauna în ilegalitate, dar atunci 
mai mult ca oricind, fiecare 
pas, fiecare acțiune trebuiau 
bine cintărite.

Iți place să cînți? Mie, unuia, 
îmi place grozav. Dar sînt cîn- 
tece și cîntece..,

Inchipuie-ți o cameră scundă, 
mobilată sărăcăcios, dar curată. 
Pe scaune, pe lavițe stau tineri. 
Afară e aproape întuneric, dar 
nimeni nu se grăbește să aprin
dă lampa, așa că e greu să le 
distingi fața. Toți cîntă. încet, 
aproape în șoaptă. $i totuși, în 
melodia și cuvintele cîntecului 
abia șoptit, simți o forță de ne
biruit.

...Pe atunci, însă, acei tineri 
— uteciști — nu se țineau nu
mai de cîntece. Erau înflăcărați, 
dornici să săvirșească fapte 
mari.

O să povestesc ce am aflat, 
de pildă, despre utecistul N. 
Sasu. Un băiat înalt, blond, 
despre care tovarășii mi-au

spus că nu știu să fl 
careva să-l scoată din__....
Calmul lui aparent ascundea 
însă o fire înflăcărată, 
tr-o zi " ’ .
solve o sarcină foarte dificilă. 
Radu, secretarul organizației 
de partid al regionalei Tro- 
tuș, primise după o îndelun
gată așteptare, o scrisoare de 
la tovarășii închiși la Tg. Ocna. 
Dar în locul literelor, pe cîteva 
foițe de țigară se înșiruiau 
sute de numere.

Cum Sasu era cunoscut ca 
un mare amator de jocuri de 
cuvinte încrucișate, i se dădu 
sarcina descifrării scrisorii.

—. Încearcă și „jocul11 acesta
— îi spuSe Radu — poate reu
șești.

De dezlegarea acestei scri
sori cifrate depindea reluarea 
legăturii cu tovarășii din în
chisoare și poate chiar salva
rea vieții lor...

Și Sasu se apucă cu răbdare 
de treabă:

42-38-26-17-37, 42-22-56-33-17* 
43-27-26... (Luațl legătura...) 
„Luați legătură cu Chietreanu
— scriau tovarășii din închi
soare — și dacă aveți posibi
litatea trimiteți-ne prin el.,."i)

Ei cereau de-ale mîncării și

îmbrăcăminte, vești asupra eve
nimentelor din țară și străină
tate^..^ Așa a reînceput (după 

ani) 
Roșu 
toată

o întrerupere de cițiva 
mișcarea pentru Ajutorul 
(MOPR) in oraș și pe 
Valea Trotușului.

Săptămînal aproape se .......
teau pentru deținuții politici din 
închisoarea Tg. Ocna pachete 
de îmbrăcăminte. încălțăminte, 
alimente, medicamente... Prin
tre susținătorii acestei mișcări 
găseai și mineri din Lapoș și 
muncitori din Comfinești și 
muncitori și funcționari din 
Moinești.., iar sufletul mișcă
rii era organizația de partid.

Cifrul acesta n-a fost cunos
cut de nici un alt tovarăș în 
afară de Radu și Sasu. decit 
atunci cînd... Dar mai 
tîi trebuie să povestesc și 
lucruri.

La marginea Comăneșt lutul, 
se înșiruiau, pe două rîndurl, 
barăcile de lemn ale muncito
rilor forestieri. In una din a- 
ceste barăci Sasu venea dese
ori la un circularise care avea 
un fiu de vlrsta lui — Soni. El 
era legătura organizației U.T.C, 
cu tinerii muncitori din Comă- 
nești. Despre Soni n-am reușit 
să aflu nu știu ce lucruri mai 
deosebite. Un băiat ca toți

băieții, nici prea scund, nici prea 
țfiălt. Știa să tacă la nevoie 
și să chiuie mai tare ca toți 
cînd se încingea vreo horă.

La Soni acasă, sub îndruma
rea lui Sasu, se organizau „se
rate dansante" la care se adu
nau tinerii. Se cinta, se dansa 
în acordurile unei viori sau ale 
unei armonici, se glumea 
, Vecinii îi priveau îngăduitori 
pe cei adunați acolo și spuneau 
cu o undă de părere de rău în 
glas : Eh, tinerețe /

Prea puțini erau însă acei 
care știau că intre două valsuri 
sau tangourl, sau între o horă 
și un ceardaș, se vindeau aici 
obiecte de artă lucrate de to
varășii incluși, se discutau pro
bleme cit se poate de serioase, 
legate de lupta împotriva vie
ții grele, împotriva salariilor de 
mizerie șl, să nu te miri, se 
visa.

Ai 
tare ? 
Cind începeau să cînte

Dictatura proletară
Noi o vom instaura 
Va fi o lume nouă 
Tirania, jos cu eal...

Șî înarmați cu tactica lui Lenln 
Să-nfăptuim revolta proletară 
Să știe ea. să știe burghezia 

' sîntem și mulți. 
sîntem și tari, 

parcă lumea de azi. 
Soni se făcea că nu

...vedeau
Tatăl lui
știe nimic. Cînd vedea că Soni 
are oaspe(i își lua pipa și se 
ducea la un vecin.

Din casa lui Soni era me-

reu nelipsit un utecist — Mir
cea Z. — trimis de organizația 
de partid din Bacău să ducă 
munca ilegală In Comănești.

Cînd Mircea nu venea cîteva 
zile, tatăl lui Soni se neli
niștea :

— Ce e 
fi bolnav, 
vezi ce 
singur ?..,

Intr-o zi, în casa lui Soni 
era fierbere mare. Mama lui 
Soni, o femeie între două vîr- 
ste. uscățivă, cu fața zblrcită 
de necazuri, era supărată pe 
bărbatul ei. așa, fără nici un 
motiv. U certa de pomană; ba 
că trlntește prea tare ușa, ba 
că nu s-a șters bine pe picioare 
și ea de abia a frecat podeaua 
ba că de ce nu și-a scos că
mașa roasă la guler să i-o 
cirpească, ba că... ce mai, era 
pornită. Bătrlnul tăcea N-avea 
chef de ceartă. Se vedea însă 
cit de colo că e tare pornit și 
el și abia se stăpinea să nu 
„explodeze” .

!n momentul acela, ușa se 
dete în lături și în prag apăru 
Sasu.

De obicei Sasu venea în Co
mănești în zilele de sărbătoare 
ori, și asta rareori, seara în 
cursul săptămînii. Ziua în a- 
miaza mare ca atunci nu ve
nise niciodată.

— Ce-i cu tine? apucă Soni 
să-l întrebe.

Fără să aștepte răspunsul 
bătrlnul începu să strige (a- 
tunci s-a amestecat el pentru 
prima și ultima oară în viața 
fiului său) :

— Vrei să-mi nenorocești bă
iatul ?... Pe Mircea l-au ridicat 
jandarmii și l-au dus la Bacău, 
pe el — și bătrlnul îl arătă pe 
Soni cu degetul — eu nu voi

MILU BURAN
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5 oameni» S tractoare pe 500 hectare

Brigada iui oniula „baci1
— Gbiula baci ? Uite, cel de 

colo, care șade răzimat de cultiva
tor și blastămă de bubuie pămîn- 
tu-n jurul lui. ...Prin perdeaua de 
ploaie parcă-1 și vedeam : un bă- 
trînel ursuz, încărunțit în meseria 
pe care și-o cunoaște mai abitir 
decît propriile sale buzunare.

Ei bine, Ghiula baci, care se bu
cură de atîta respect pînă și din 
partea bătrînilor, nu-i decît un tî
năr care numără vreo 27 de ani. 
Dar ce tînăr ! Are o „carte de vi
zită" cu care, pe bună dreptate, se 
poate mîndri. Conducerea gospodă
riei agricole de stat Oradea i-a în
credințat conducerea unei brigăzi 
de 5 tractoare, cu toate utilajele 
necesare, pentru lucrarea mecani
zată a unei suprafețe de 500 hcc- 
tare.

Iuliu Varga — sau Ghiula Baci, 
cum îi spun toți ortacii lui — era 
cătrănit rău. Ploile nu mai conte
neau zile în șir. Cîteva săptămîni 
tot așa i-a ținut țintuiți locului. 
Ce-i drept, nu irosesc ei timpul în 
van. Mai repară cîte ceva la mașini, 
le curăță, le controlează cu de-amă- 
nuntul. Nu fără temei au fost aleși 
cei mai pricepuți și mai harnici 
băieți în brigada asta. Toți meca
nici unul și unul. Gheorghe Savu, 
Iosif Pop, Nicolae Eleneș ori Petru 
Sulcic, fiecare știe cel puțin două 
meserii. Eleneș, de pildă, este șo
fer, tractorist și strungar. Toți știu 
să conducă și combina și tractorul. 
Toți cunosc cu ochii închiși mă- 
runtaele fiecărei mașini, de parcă 
ei înșiși ar fi plăsmuit-o. Iuliu 
Varga își aduce aminte aproape cu 
haz de o întîmplare petrecută cu 
prilejul discutării regulamentului 
de organizare și funcționare a bri
găzii. Imediat după ședință, flăcăii 
s-au strîns la sfat.

— Auzit-ai ? Cică trebuie să cu
noaștem toate tipurile și mărcile 
de tractoare și mașini care or să 
ni se repartizeze. Păi dacă nu le-aș 
ști m-aș fi vîrît în treaba asta ? 
Doar nu de florile mărului am 
făcut cursurile de calificare.

— Asta însă nu-i nimic. Trebuie 
să stăpînim și mașinile din atelier, 
să știm agrotehnica, să facem lu
crări de întreținere la mașini și 
utilaje, să facem reparațiile cu
rente, să putem face lucrări de 
montaj, ajustaj, fierărie, tinichi- 
gerie, sudură și cîte altele !

— La ce bun toate astea ?
— Bine mă, încă nu te-ai dumi

rit ? Noi cinci o să avem 500 hec
tare în seama noastră de la semă
nat pînă lă recoltat. 200 hectare 
au să fie cu grîu, 200 cu porumb 
și 100 cu furaje. Cum altfel o să 
lucrăm pămîntul dacă nu mecani
zat ? Și pentru asta trebuie să fii 
tot atît de bun agronom pe cît de 
bun mecanic. Limpede ?

— Da’ noi cu ce ne-om alege ? 
Am înțeles că responsabilul brigă-

zii primește 1.200 lei salariu pe 
lună, iar ceilalți cîte 1.000 lei. Păi 
dacă pun umărul la treabă tot atîta 
ciștig și fără brigada asta.

— Ba nu-i așa de loc. Dacă noi 
realizăm la grîu și porumb produc
ția medie planificată la hectar, mai 
primim în afară de salariu premii 
pentru fiecare tonă pe care o obți
nem peste plan. Ba, dacă depășești 
planul la toate culturile mai poți 
fi și decorat. Ca să nu mai vorbim 
că ai intiietate la obținerea bile
telor pentru stațiunile de odihnă, 
Ia acordarea creditelor dacă vrei 
să-ți faci casă și că ai dreptul la 
un concediu de odihnă plătit pînă 
la 30 zile.

★

De la discuția asta străbătută de 
înfrigurarea oricărui început a tre
cut o bună bucată de vreme. Băie
ții se împacă de minune. Treaba 
merge strună. Conducerea gospodă
riei nu a greșit alegînd pe acești 
flăcăi. Meseriași buni sînt, iar fap
tul că sînt utemiști — Iosif Pop 
este și candidat de partid — s-a 
dovedit o bună garanție pentru dis
ciplină. Cînd Pop Petru a început 
să nu-și mai vadă de treabă, cînd 
s-a dovedit că meseria asta mai are 
pentru el destule secrete, nu s-a 
mai stat la îndoială, a fost înlocuit 
cu unul mai bun.

Că treburile au mers ușor nici 
asta nu se poate spune. De mul
te ori au trebuit să se sfătuiască ei 
și cu filele cărților, care le-au de
venit prietene de nădejde. Piedici 
au fost destule. De unele se mai 
lovesc și acum cei din brigadă. Ce
le 500 de hectare sînt împărțite în 
mai multe trupuri. Plimbîndu-te 
de la un loc la altul pierzi mult 
timp. Trebuie multă pricepere 
să-ți organizezi bine munca în con
dițiile astea. Bătaie de cap au avut 
și cu U.T.O.S.-urile. Pompele hi
draulice care acționează sistemul 
de suspensie se înțepeneau uneori 
de nu mai știai ce să le faci. îl au
zeai pe cîte unul strivind în dinți 
o sudalmă. Pompele însă nu por
neau nici așa.

— Ia ascultați măi — se repezi 
Varga într-o bună zi. Mecanici sau 
fleacuri sîntem ? Jos pompa !

— Da’ fabrica garantează șase 
luni — îndrăzni careva și apoi eu 
unul...

•— Jos pompa !
Au scos binișor pompa poznașă. 

I-au făcut o baie strașnică în ben
zină, au curățat-o și au dădăcit-o 
mai ceva decît pe-o mireasă. S-au 
lămurit cînd au găsit înăuntru — 
pînă și-n lăcașul supapei — rizuri 
și chiar frînturi de șpan.

— Dacă le-om trimite o scriso- 
rică la Orașul Stalin să le spunem 
ce-au lăsat aici, nu le-o cădea prea 
bine — mormăi Sulcic mai mult 
ca pentru el.

Cunoștințele lor într-ale meseriei 
și-au spus cuvîntul. Pompele au 
fost așezate din nou la locul lor și 
au funcționat fără greș. Tinerii 
aveau de ce să fie mulțumiți.

într-altă zi, unul din ei a răbuf
nit î

— Ce mama dracului nu ne mai 
dau pace ?

— Ia nu mai sudui atîta — în
cercă să-1 potolească Savu.

— Ba să facă bine și să nu ne 
mai plimbe de colo pînă colo ; zi 
și tu : doi dintre noi la Orașul 
Stalin după U.T.O.S.-uri. Cîte zile 
de muncă pierdute ? Altul tocmai 
la București după combina C 1. 
Alte zile duse pe apa sîmbetii. Ci
că dacă-s mașinile pentru brigada 
noastră noi să le aducem. Da’ tre
burile noastre cine le face ? Ba 
ne-a mai trimis să aducem de la 
șapte poște și elevatorul ăla care 
nici nu-i pentru noi. Așa-i ?

★

După cum se vede, conducerea 
gospodăriei de stat Oradea, n-a în
țeles suficient rostul acestei brigăzi 
experimentale. După ce că n-a co
masat mai bine cele 500 hectare 
ale brigăzii, a mai pus și pe meca
nizatori să-și piardă vremea uni- 
blînd după mașini care, uneori nici 
nu erau pentru brigada lor. Oare 
nu era obligată conducerea gospo
dăriei să pună la dispoziția brigă
zii toate cele necesare pentru des
fășurarea normală a procesului de 
producție ? Totuși, priceperea și 
hărnicia mecanizatorilor și-au spus 
cuvîntul. Cu toată vremea vrăjmașă 
și în ciuda celorlalte greutăți, lu
crările — și cele din 
cele din atelier — 
întotdeauna și sînt și 
mentul de față executate 
Culturile sînt parcă mai 
ca oriunde, grîul a dat recoltă fru
moasă, iar mașinile bine îngrijite 
merg de parcă în ele s-a Strecu
rat cîte o fărîmă din inima fiecărui 
tînăr din brigada celor cinci.

MIRCEA SPIRIDON

cîmp și 
au fost 
în mo- 

la timp, 
frumoase

ALEGE-ȚI VIAȚA!'1

I

îmi place să spun despre fil
mul „într-un ceas bun" că este o 
comedie serioasă. Comedie — 
fiindcă provoacă neîntrerupte 
cascade de rîs din partea specta
torilor entuziaști, serioasă — 
fiindcă tratează probleme impor
tante pe un ton care — fără a 
exclude gluma — dovedește un 
deosebit simț de răspundere, o 
matură apreciere a rolului educa
tiv al subiectului. De altfel, tonul 
filmului mi se pare excelent, cît 
se poate de adecvat atunci cînd e 
vorba de descris viața tineretului 
sovietic, tineret care — așa cum 
reiese pregnant din film — pri
vește cu deosebită seriozitate pro
blemele vieții, locul său în socie
tatea sovietică, viitorul său. Ata- 
cînd chestiunea alegerii profesi
unii, V. Rozov a atins un punct 
esențial al educării tineretului, un 
moment de care depinde întreaga 
desfășurare a vieții lui. Eroii lui 
sînt tineri sovietici care trăiesc o 
viață nouă, necunoscînd asuprirea 
și mizeria din vremurile țarismu
lui, beneficiind de toate avanta
jele pe care le oferă socialismul

Experimentarea sistemului de salarizare
1 MBUNĂTĂȚIT

Propunerile
devin fapte

hi T ; w
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Aspect din biblioteca clubului uzinelor „I. C. Frimu" din Si
naia. Colectivul bibliotecii desfășoară o rodnică activitate în rln- 
durile cititorilor. Așa se explică dece la concursul „Iubiți cartea" 
s-au înscris peste 300 de cititori dintre care 150 sînt deja purtă
tori ai insignei. Biblioteca are 10.000 de volume și un număr de 
peste 600 cititori permanenți. Fototext: AGERPRES

NOUTĂȚI ÎN LIBRĂRII
IN EDITURA DE STAT PENTRU LITERATURA POLITICA 

au apărut:
Note biografice 376 pag. — 11,50 
lei.

V. V. RIMALOV: Expansiunea 
colonială a capitalului financiar 
din S.U.A. sub steagul „ajutorului" 
212 pag. — 4,50 lei.

SAȘA GEORGESCU : Legea e- 
galizării ratei profitului 54 pag. — 
1 leu.

FR. ENGELS: Originea familiei, 
a proprietății private și a statului 
(ediția a IV-a) 198 pag. — 3,50 
lei.

V. I. LENIN : Opere volumul 13 
528 pag. — 7,50 lei.

MARCELA și MAURIZIO FER
RARA : De vorbă cu Togliatti —

La o distanță bunișoară de ora
șul Roman, se află una dintre cele 
mai mari fabrici de cărămizi din 
țară. Ea este organizată după ce
rințele tehnicii celei mai moderne.

Cu cîteva luni în urmă, au în
ceput în cadrul acestei tinere uni
tăți consultările asupra sistemului 
îmbunătățit de salarizare. Dezba
terile au cunoscut un mare intere# 
din partea muncitorilor și mai a- 
les a tinerilor. S-au purtat discuții 
largi asupra deficiențelor vechiu
lui sistem de salarizare. Principala 
deficiență consta în faptul că sa
lariul tarifar nu reprezenta decît 
cel mult 30 la sută din totalul 
cîștigului muncitorilor. Tînărul a- 
șezător Carol Blaj, de pildă, avea 
un salariu tarifar de 312 lei. Cîș- 
tigul acestui tînăr se ridica însă 
pînă la 1000 lei. în aceeași cate
gorie de salarizare erau încadrați 
și tinerii scoțători din echipa lui 
Mihai Cojan.

O altă deficiență o constituiau 
normele. Ele n-aveau nici un fel 
de justificare din punct de vedere 
tehnîco-științific. Tinerii Constan
tin Mocanu, presor. Profira Sadici 
și Clementina Mițescu prinzătoare 
de cărămizi, îndeplineau uimitor 
de ușor cîte două norme zilnice.

în cadrul dezbaterilor, au fost 
arătate principiile și premizele 
sistemului îmbunătățit de salariza
re. Potrivit acestora, salariul tari
far va înregistra o creștere de 
61-65 la sută și va reprezenta între 
78 și 80 la sută din cîștigul oame
nilor. Cu prilejul consultărilor a-au 
făcut și numeroase propuneri. Doi 
tineri muncitori Gheorghe Arghe- 
ropol și Gheorghe Lucaci, au pro
pus modificarea dispozitivelor de 
întrerupere a electromotoarelor 
tip „9 Mai". Conducerea fabricii a 
apreciat ca bună această propune
re și i-a dat curs operativ. Ca ur
mare a acestui fapt, a fost mărită 
durata de funcționare între două

i m 
e- 

lei. 
compus

reparații, a fost redus aproape 
întregime timpul neproductiv, 
conomisindu-se anual 32.000 
Un colectiv de tovarăși 
din Oprea Neațu, Traian Zeidel 
și Ion Slavu au propus confecțio
narea, printr-un nou procedeu a 
ramei duble pentru țigla economi
că. Ca urmare a aplicării acestei 
propuneri s-au economisit 250.000 
lei ce erau necesari ca investiții 
pentru îmbunătățirea tehnicii res
pective.

Propunerile muncitorilor și a 
cadrelor tehnice au fost trecute în 
planul de măsuri tehnico-organiza- 
torice. Măsurile luate au creat 
condiții ca începînd de la 1 iunie 
să se experimenteze sistemul îm
bunătățit de salarizare.

La 11 iulie s-au plătit primele 
salarii după noul sistem. S-a ob
servat cu acest prilej o îmbunătă
țire a cîștigului muncitorilor. Iată 
un singur exemplu : Petre Suruliu, 
scoțător, și-a depășit luna trecută 
norma cu 8 la sută. Salariul său 
tarifar este de 805, iar cîștigul to
tal 1016 lei.

Faza experimentării sistemului 
de salarizare a însemnat și limpe
zirea situației normelor necores
punzătoare. A fost determinată 
productivitatea statistică progresi
vă pe baza căreia au fost stabilite 
norme cu motivare tehnică. Apli
carea normelor științifice consti
tuie un stimulent în creșterea pro
ductivității muncii, cointeresează 
pe muncitori să-și ridice continuu 
calificarea deoarece de aceasta de
pinde realizarea unui cîștig sporit.

Măsurile luate pe tărîm tehnico- 
organizatoric, avîntul pe care îl 
cunoaște întrecerea socialistă în 
ultimul timp stimulată mai ales 
de îmbunătățirea retribuției mun
cii, au creat premizele obținerii 
unor rezultate mai bune în lupta 
pentru îndeplinirea sarcinilor de 
plan.

tinerei generații. Nu e mai puțin 
ușor însă să știi a trăi frumos în 
condiții bune, trebuie să știi a te 
bucura în mod rațional de roa
dele sacrificiilor părinților și lup
tătorilor din vechea generație. 
Rozov pledează tocmai pentru 
valorificarea sănătoasă de către 
tineri a condițiilor superioare puse 
la dispoziție de patria lor, pentru 
alegerea unui drum în viață care 
să le dea lor fericire și posibili
tatea de a aduce un aport consis
tent mersului înainte al societății 
sovietice.

în linii mari se poate spune 
despre Andrei Averin — eroul 
principal al filmului că e un bă
iat bun. într-adevăr e un băiat 
bun numai că e prea alintat de 
către mama lui, e cam zăpăcit, 
puțin ușuratic chiar. Ușuratic dar 
nu superficial. Fiind cocoloșit de 
către maică-sa, e dezorientat, e 
gata să cedeze insistențelor ei și 
să intre student la politehnică și 
chiar la piscicultură, deși nu sim
te nici o chemare pentru vreuna 
din profesiile ce și le-ar putea 
însuși acolo. Andrei e ușuratic, 
se lasă influențat de mama lui, 
dar are o mare disponibilitate su
fletească pe care nu știe cum s-o 
folosească și, deși nu e un individ 
impresionabil, simte apăsînd asu
pra lui o plictiseală sîcîitoare. 
Viața ferită de orice griji din casa 
părintească îl face atît de nehotă- 
rît și neserios.

Iată că vine însă la ei un văr 
din provincie care vrea să studie
ze la Moscova și, în compania a- 
cestui tînăr serios, obișnuit să 
muncească și să se întrețină, răs- 
punzînd din fragedă vîrstă de o 
familie, Andrei începe să se schim
be. El înțelege că alegerea profe
siunii nu este un lucru de amă
nunt ci un pas important care in
teresează în aceeași măsură pe el 
și întregul colectiv. Andrei își dă 
seama că n-are dreptul să intre 
la prima facultate unde poate pă
trunde mai lesne, că trebuie să-și 
aleagă acea meserie în care poate 
da cel mai mult patriei sale, în 
care el însuși poate obține cele 
mai depline satisfacții. Mai pre
sus de toate, văzînd atitudinea lui 
Alexei, hotărîrea lui de a studia 
— orice ar fi — agronomia, An
drei pricepe că încă nu e pregătit 
pentru a intra în viață, că prea 
s-a obișnuit să trăiască pe spina
rea părinților, 
lor toate greutățile drumului lui. 
Rămînînd același băiat bun, vesel, 
vioi, Andrei începe să se trans
forme, să privească cu mai multă 
seriozitate și simț de răspundere 
problemele vieții, simte năseîndu- 
se în el dorința de a realiza ceva 
măreț și frumos dar fără tobe și 
surle, ci muncind modest și con
știincios ca un adevărat om so
vietic. De unde pînă atunci privea 
cu îngăduință manevrele necinsti
te ale unui prieten al său care 
voia să intre la facultate prin 
protecție, Andrei începe să-1 com
bată și nu lasă pe mama lui să 
întrebuințeze aceleași metode pen
tru a-i ușura intrarea lui la po
litehnică sau piscicultură ci se 
retrage de la examenul de admi
tere, înțelegînd că nu are dreptul 
să se dedice unui studiu care nu-1 
atrage și că nu-și poate construi 
viitorul pe o asemenea bază șu
bredă. Pînă la urmă, Andrei A- 
verin pleacă cu Alexei în Siberia 
să muncească cu mîinile lui, să 
cunoască viața și să-și găsească un 
drum demn.

Succesul 
rează cel

să-și lase asupra

filmului m dato- 
mai mult inter-
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După ce am studiat îndelung și cu mult interes exponatele, 
am avut prilejul să vizităm un... șantier de construcție. Aci se 
excava în piatră un întreg „cartier", operația în ansamblul ei 
desfășurîndu-se fără vreun efort fizic. De la un centru de co
mandă pe care îl deserveau cîțiva ocenini erau dirijate nume
roase agregate, în măsură să execute toate operațiile.

De acolo am fost duși spre 
un complex întins de clădiri 
(folosesc iar acest termen im
propriu), unde trăiesc și sînt 
educați oceninii-copii.

I-am văzut făcînd mișcări 
ritmice de îndoire a trupului 
și de rotire a tentaculelor, în 
fața unui ecran de proiecție 
pe care un educator făcea să 
apară fel de fel de imagini. 
I-am văzut luînd masa într-o 
grotă vastă, bogată în vegeta
ție. însoțitorii noștri ne-au 
spus că, de la o vîrstă frage
dă, copiii sînt luați părinților 
și aduși aci, unde li se face 
educația în comun.

aceste „creșe" și „cămine", am
remarcat că majoritatea construcțiilor destinate copiilor erau... 
mobile. Ele se deplasau dintr-un loc într-altul al Oceaninei, iar 
uneori — așa cum ni s-a dat să înțelegem — erau duse departe 
de cetate. în felul acesta, copiii aveau posibilitatea să cunoască 
încă de mici multe regiuni ale împărăției oceanice.

Abia după ce am ieșit din

Am vizitat centre pentru cultivarea plantelor alimentare din 
jurul așezării. Mașini uriașe, semănînd de departe cu niște 
balene, strîngeau recolta care se scurgea, „prelucrată", prin 
coada monștrilor mecanici, adunîndu-se în rezervoare mobile, de 
forma unor gigantice amfore.

Pe la ora trei după-amiază ne-am întors, rupți de oboseală 
(deși nu făcusem nici un pas) în încăperea ce ne fusese rezer
vată.

— Brebule, nu mă simt prea bine 1 ml s-a plîns Ifrim cînd 
am ajuns să fim instalați în fotolii. Deși masa e pusă și gazdele 
noastre se întrec în ospitalitate, trebuie să grăbim plecarea. Și 
pe urmă uită-te cum arată Luanda. Peste o zi, două, vom fi și 
noi așa, iar el...

Intr-adevăr, Francesco era de o paloare cadaverică și se plîn- 
gea de palpitații.

— Noi am mai putea sta o zi, două, dar Luanda în nici un 
caz — continuă Ifrim. Eu zic să tragem un pui de somn si 
apoi s-o ștergem ! Vom crea nemulțumiri, dar altceva nu-i de 
făcut. Mai venim noi în Oceanina I

Bineînțeles, Francesco a protestat. Nu vrea ca din pricina lui 
să pierdem nimic din posibilitatea cunoașterii lumii submarine.

M-am deșteptat din somn. Ifrim doarme lîngă mine. Ii strig 
să se scoale, dar el își trage pătura peste urechi. Francesco !... 
Unde e Francesco ! îl zgîlțîi pe Ifrim cu toată puterea. Se dez
meticește cu greu. II căutăm pe Francesco prin toate ungherele 
și constatăm că... a dispărut I Sîntem năuciți I Ce-i de făcut ?

— Dacă a vrut să facă o glumă, e fără doar și poate o glumă 
proastă, frate I mormăie Ifrim. Dar dacă...

Glasul lui sună schimbat. In tunel se agită cîtiva ocenini.
îi ghicesc foarte bine gîndul, dar nădăjduiesc că nu are 

dreptate. Oceninii au fost doar pînă acum atît de prietenoși 1 
Nu, nu e cu putință I...

Scafandrul lui Francesco lipsește... Dacă a plecat de bună 
voie, de ce nu a lăsat măcar cîteva rînduri ?
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pretării și în primul rînd sim
paticului și talentatului actor tînăr 
Leonid Haritonov pe care l-am 
mai văzut în „Școala curajului" 
și „Soldatul Ivan Brovkin". Leo
nid Haritonov este în primul rînd 
înzestrat cu un fizic foarte atră
gător și nostim, deosebit de po
trivit pentru roluri comice. Mobi
litatea feții lui, jocul vioi al ochi
lor, mișcările gurii și mai ales na
sul său ca un semn de întrebare 
cuceresc de la început simpatia și 

de rîs ale
a 

cu 
A-

declanșează hohotele 
spectatorilor. Apoi Haritonov 
pătruns foarte bine și a redat 
fidelitate caracterul lui Andrei 
verin. Spuneam despre Andrei că 
este puțin ușuratic, nu prea im
presionabil. Cel mai bine reiese 
aceasta din felul în care privește 
el faptul că Galea pe care o iu
bise, s-a îndrăgostit de Alexei. 
Haritonov—Andrei e puțin trist 
dar nu prea mult, în primul rînd 
fiindcă acest lucru nu-1 afectează 
atît de profund tocmai pentru că 
el înțelege că Galea îl iubește sin
cer pe Alexei care e un băiat de 
ispravă și deci consimte în ultimă 
instanță la alegerea ei. Actorul ne 
demonstrează convingător aceasta 
arătîndu-ni-1 pe Andrei cîntînd 
cîntecul pe care l-a mai intonat 
odată. El e puțin trist, melanco
lic dar cu o nuanță de consola
re ; Andrei nu e atît necăjit de 
faptul că Galea l-a preferat pe A- 
lexei cît e preocupat, e puțin în
grijorat deoarece a înțeles că via
ța e mai complicată decît o cre
dea el, a înțeles că îl așteaptă 
încă multe și grele încercări pe 
care e hotărît să le întîmpine cu 
curaj. Un merit deosebit revine 
lui Haritonov însă pentru valorifi
carea umorului, jumătate sec ju
mătate trăznit, cu care l-a înzes
trat Rozov pe eroul său. Harito
nov—Andrei își plasează năz
drăvăniile cu dezinvoltură și cu o 
oarecare mîndrie pentru spiritul 
său, pentru caracterul său de co
pil teribil.

Cunoscînd succesul pe care l-a 
obținut în numai doi ani piesa 
lui Rozov făcînd ocolul teatrelor 
Uniunii Sovietice și a țărilor de 
democrație populară precum și a 
multor scene de la noi, nu e de 
mirare că și filmul este foarte 
bine primit de publicul nostru.

B. DUMITRESCU
* Cronica filmului „Intr-un ceas 

bun".

(Urmare din pagi l-a)
lăsa să-l ducă ds Ungă mina, 
înțelegi ? și se lăsă cu toată 
greutatea pe un scaun conținu- 
înd să-l privească încruntat pe 
Sasu.

Soni rămase încremenit. Fu
sese bolnav în ultimele zile șl 
nu ieșise din casă. Părinții 
nu-i spuseseră nimic...

Simți ațintită asupra Iul pri
virea întrebătoare a lui Sasu 
care nu se clintea din loc. Se 
dădu jos din pat și se apropie 
clătinîndu-se (mai avea tempe
ratură) de tatăl său:

-— Și cu ce preț, vrei, mă 
rog, să mă oprești ?... După 
cite știu în asemenea ocazii 
se poate scăpa de arest 
numai trădînd. Consimți ca 
eu, fiul dumitale, să-mi tră
dezi tovarășii?,..

Auzindu-l, bătrinul se gîrbovi 
parcă și mai mult. Nu-i mai 
văzu pe cei din jur. își aduse 
aminte de o grevă a muncito
rilor forestieri din 1933 la care 
participase și el. Soni avea 11 
sau 12 ani. Să fi îndrăznit a- 
tunci careva să-l îndemne pe el, 
muncitor bătrln, să-și vîndă 
tovarășii, să reia lucrul f Și 
acum... „Eh, prost mai stnt — 
gîndi el — bătrîn și prost..."

O vreme tăcu. Ținea capul 
plecat. Nu îndrăznea să-și pri
vească feciorul în ochi. Apoi, 
se ridică drept, țeapăn și vor
bi liniștit, așa cum numai o 
mare hotărtre te poate face să 
vorbești:

— In familia mea n-au exis
tat trădători, auzi ? Și nu vor 
exista niciodată, niciodată... Se 
întoarse apoi către Sasu, pri- 
vindu-l vinovat, și-i spuse, seu- 
ztndu-se parcă:

— Eu... cu ce vă pot ajuta, 
băieți ?

...Peste numai o jumătate de 
oră, Sasu se întorcea acasă li* 
niștit și în același timp mișcat. 
Ziarele ilegale, manifestele și 
alte materiale de partid, care 
stătuseră pînă atunci ascunse tn 
casa lui Soni, fuseseră duse tn 
altă parte, la un loc sigur. Ele 
aveau să ajungă In zilele urmă
toare nu în mîinile jandarmilor, 
ci în mîinile muncitorilor fo
restieri... Și asta cu ajutorul 
băt rinului.

Că Soni șl ceilalți uteclștl 
din Comănești n-au avut de 
suferit de pe urma căderii lui 
Mircea, asta e cu totul altceva. 
Bătăușii siguranței din Bacău 
s-au ostenit degeaba. Cu el nici 
una din „metodele” lor nu s-au 
dovedit eficace. Mircea a tăcut. 
Nu și-a trădat tovarășii...

întune c at e
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din ce In ce mai mari, unuia 
dintre ei i-a venit ideea să con
struiască un post de radio-emi- 
sie cu ajutorul căruia să fie 
intensificată propaganda tm- 
potriva fascismului.

Clnd Tătucul (ăsta era humele 
conspirativ al puștiului) a au
zit propunerea a sărit In sus de 
bucurie.

— Un post clandestin de ra- 
dio-emisie ? Grozavă idee I De 
treaba asta mă ocup eu...

Peste citeva zile din ușorul 
ușii uneia din casele conspira
tive, bine camuflat, postul de 
radio fără nume și-a început, 
tntr-o seară, emisiunea...

Muncitorii din jur, care aveau 
aparate de radio, au început să 
tnvtrte butoanele după ora 11 
noaptea In căutarea postului, 
care era atlt de aproape de ini
mile lor. fără să bănuiască, 
insă, ctt de aproape era el și 
de casele lor.

Postul a funefionat Insă pu
țin timp. Era mic, avea o rază 
■edusă de acțiune.

Dar Tătucul n-a mai apucat 
să construiască altul. Dece?Din 
aceleași motive care l-au făcut 
pe Sasu să predea altui tova
răș cheia cifrului... Să nu an
ticipez tnsă.

...La conferința tineretului 
revoluționar care avusese loc tn 
septembrie 1938 la Iași, din 
partea regionalei Trotuș a par
ticipat Sasu. A legat aci multe 
cunoștințe. Printre alții l-a cu
noscut și pe unul, Apachlței, 
delegat al regionalei Neamț. 
Fiecare știa despre celălalt doar 
numele și regionala căreia li 
aparfine.

UN POST DE RADIO-EMISIE 
FĂRĂ NUME...

Nu 
tecul 
care 
Tinerilor acelora le plăcea foar
te mult. Cu atlt mai mult cu 
olt autorul lui era unul din
tre ei. un utecist scund fi zvelt, 
neastlmpărat fi gata parcă ori- 
cî.nd să se ia la harfă cu ci
neva. Era bun prieten cu Sasu, 
deși la prima vedere erau cit 
se poate de deosebiți.

Pe la începutul anului 1940 
clnd drumurile uteciștitor spre 
minele de cărbune, fabrici de 
cherestea și alte centre munci
torești erau legate de riscuri

știu dacă (i-a plăcut cin- 
„dictatura proletară” pe 
l-am pomenit mal sus.

★
Au trecui ctfiva ani...
In toamna anului 1940, tn

tr-o noapte clnd orășelul era 
cufundai ca de obicei tn tăce
rea sa provincială, tatăl lui 
Sasu, a auzii lovituri violente 
In ușă:

— Deschideți, poliția.
Sasu s-a dat jos din pat, șl 

calm ca tntotdeauna, i-a liniștit 
pe bătrtni:

— Nu-i nimic, mă duc eu să 
deschid...

Clnd mijeau zorii, mașina 
poliției legionare In care fusese 
dus Sasu, păzit de doi vlăj
gani cu cămăși verzi, intra in 
orașul Bacău

Abia In închisoare a aflat Sa
su că Apachiței e vinovat de 
căderea sa.

Descoperit prin 1939 de poli
tia legionară ■ • ■ -
rășii...

Au început ani grei. Din în
chisoare, șu mari greutăți și 
riscuri. Sasu a transmis cifrul 
(care, de la dezlegarea primei 
scrisori rămăsese la dtnsul) unul 
tovarăș aflat In libertate. Legă
tura cu închisoarea Tg. Ocna a 
fost astfel refăcută...

Ești fără tndoială curios să 
știi ce s-a tnttmplat mai departe 
cu toți acești oameni despre care 
fl-am vorbit.

Unii dintre ei nu mai stnt. Ra
du și Soni au fost prinși de fas
ciști și omortfi. Apachifei a mu
rit tn timpul războiului de tu
berculoză și, cine știe, poate șl 
de remușcări.

Sasu, Mircea și Tătucul stnt 
astăzi oameni tn toată firea, 
muncesc, s-au căsătorit, au co
pii mari dar... tot tineri au 
rămas...

și-a trădat iova-

IN ATENȚIA STUDENȚILOR MEDICINIțTI!
In scopul unei mai bune pre

gătiri profesionale a studenților 
din institutele medico-farmaceu- 
tice, Ministerul Sănătății și Pre
vederilor Sociale a hotărît să reîn
ființeze începînd din acest an sta
giul de externat și internat în u- 
nitățile mari spitalicești.

De curînd au fost elaborate in
strucțiunile privind modul cum se 
vor desfășura concursurile de ex
ternat și internat. Potrivit acestor 
instrucțiuni, concursurile se vor 
ține la Institutele medico-farma- 
ceutice din București, Cluj, Iași, 
Timișoara și Tg. Mureș — fiecă
ruia din aceste centre urmînd a-i 
fi repartizat cîte un anumit nu
măr de locuri. La concursul de 
externat în medicină se pot pre
zenta studenții facultăților de 
medicină generală și de pedia-

trie, absolvenți a cel puțin 3 ani 
de studii, iar la concursurile de 
internat în medicină sînt admiși 
externii cu stagiul efectuat. Pen
tru anul 1957 s-a hotărît să se 
scoată la concursul de interni un 
număr de locuri pentru care pot 
concura și studenții absolvenți 
ai anului IV și V, Înscriși în a- 
nul V și VI din 1957—1958.

Instrucțiunile prevăd ca exter
natul să aibă o durată de 2 ani, 
externii urmînd a face patru sta
gii de cîte 6 luni în servicii de 
specialitate diferite. Internatul în 
medicină va avea o durată de 3 
ani, internii urmînd a face 6 sta
gii a cîte 6 luni fiecare în servi
cii diferite.

Concursurile de externat și in
ternat vor consta din probe scri
se, practice și de activitate pro-

fesională și socială. Pentru exter
nat, de pildă, se vor da probe 
scrise la anatomie și la prope
deutica medico-chirurgicală, pre
cum și o probă de activitate pro
fesională și socială, iar pentru 
internat cîte o probă scrisă de 
anatomie și fiziologie (pentru fie
care cîte un subiect), o probă 
scrisă de patologie internă și 
chirurgicală (cu un subiect de 
medicină internă și un altul de 
chirurgie), o probă practică și o 
probă de activitate profesională 
și socială.

Concursul pentru externat șl 
internat se va tine la o dată care 
se va fixa ulterior și care va fi 
anunțată cu cel puțin 90 de zile 
înainte de concurs.

(Agerpres)

L-au răpit oceaninii! izbucnește în cele din urmă tovarășul 
meu. Am ajuns cobaii acestor dihănii dezgustătoare I De la în
ceput trebuia să ne dăm seama cu cine avem de-a face. Am fost 
atrași într-o cursă I

Și totuși nu-mi vine să cred. Nu știu de ce, dar am certitu
dinea că Ifrim greșește învinovățindu-i pe ocenini» cu toate că, 
de data asta multe par să pledeze împotriva lor. O civilizație 
înaltă ca a lor nu e posibilă fără o etică înaltă.

în tunel, unul dintre ocenini agită un mesaj. Ifrim strînge în 
pumn carabina. îi fac semn să se stăpînească și ne apropiem.

Citim : Trei (e vorba probabil de al treilea dintre noi) lipsă. 
Lipsă și cabina submersibilă. Trei acum în cabină. Cabina de
fect. Voi urcare cu șalupa. Plecare după el: Voi și noi.

— Minți! răcnește Ifrim. Pregătiți probabil o nouă infamie I 
Se liniștește însă și îmi spune resemnat«
— N-avem încotro I Oricît de mare ar fi riscul, oricît de mi

nimă ar fi șansa ca cele spuse de ei să fie adevărate, trebuie să 
le urmăm indicațiile. Poate-1 putem scăpa pe Francesco 1

In cîteva minute ne aflăm în șalupă. Urcăm vertiginos, con
duși de doi scafandri ocenini.

— Cine știe ce urmăresc 1 scrîșnește Ifrim. Dar înainte de a 
muri, îi trăznesc pe cîțiva cu arma — așa, ca o amintire de la 
un pămîntean, care le-a dejucat planurile perfide.

La două sute de metri de suprafață se arată cabina de scu
fundare.

Prin pereții transparenți îl zărim pe Francesco. E înăuntru, 
prăbușit într-o poziție grotescă. Cînd, ajunși la suprafață, pă
trundem în cabină, din mîna lui rece cade biletul pe care, dis
trat ca întotdeauna, uitase să ni-1 lase :

„Iertați-mă pentru noua mea lipsă de disciplină, dar n-am 
vrut să vă scurtez voiajul în Oceanina. Plec înainte, cu cabina 
submersibilă și vă aștept peste două zile pe insula mea.

Francesco*
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Sărman prieten I Asta a fost ultima ta imprudentă. Vei rămîoe 
cu mult mai mult decît ai crezut, pe insula ta...

EM ISIUNI TERESTRE
5 martie

Viața noastră iși urmează cursul, dar bucuria a fost pentru 
totdeauna izgonită din ea. Ifrim și cu mine nu mai jtim să glu
mim și, de cînd a plecat Francesco, totul ne pare searbăd, fără 
rost...

Astăzi tni s-a făcut deodată rău. Ifrim mi-a luat tensiunea și 
a găsit o maximă de 20.

Voi fi nevoit să urmez un regim sever, evitînd grăsimile, al- 
cooluj și muncind, măcar pentru un timp, mai puțin. E cu atît 
mai necesar cu cît în ultima vreme obosesc foarte repede. Mai 
plicticos este că, pînă la însănătoșirea complectă, nu voi mai pu
tea coborî în Oceanina.

16 aprllia
De mai bine de o lună clasez și sistematizez documentele și 

observațiile cu privire la ocenini.
Pe Pâmînl, învătațri vor fi consternați afltod (dacă acest lucru 

se va întîmpla vreodată) că pe un alt corp ceresc mediul acva
tic adăpostește făpturile cele mai înaintate. Acest lucru li se va 
părea ridicul, așa cum i s-a părut lui Ifrim și el a rîs de sărma
nul, de profeticul Francesco, reproșîndu-i că are halucinații. D» 
aceea trebuie să pregătesc toate „argumentele" de care vor avea 
nevoie savanții, pentni a da o justă interpretare faptelor.

Mie, ca unui cunoscător al Planetei Oceanelor, lucrurile nu 
mi se pare atît de inexplicabile. Aci apa a fost și este un mediu 
incomparabil mai răspîndit decît uscatul și de aceea ea a găz
duit viețuitoare capabile să făurească o civilizație.

(Va urma)
Desen de L. DARIAN
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O mentalitate
degradanta

Nu sînt nici scriitor, nici publi
cist, astfel că cele ce voi povesti 
nu vor fi expuse intr-o formă stră
lucitoare. Eu nu voi face alta decît 
să expun faptele cronologic, așa 
cum ele ini s-au. înfățișat, in mo
dul cel mai simplu cu putință.

în vara anului 1955 aaw fost in
vitat de un prieten să petrecem ci- 
teva zile plăcute la el acasă, in 
comuna Maia din raionul Siiagov, 
în prima zi chiar, am pornit să cu
nosc și eu tineretul din comună. 
Astfel, am fost prezentat ioanei 
Raîcu și Petrei Radu, două proas
pete absolvente ale școlii pedago
gice din Pioești. In cîteva zile 
ne-am împrietenit și ne ziceam pe 
nume. Ele erau pentru mine acum 
Pica și Dița. Mi au făcut impresia 
unor fete culte și bine pregătite. 
In aceste zile am putut să iau și cu 
parte la bucuria Picai de a fi fost 
numită instructoare de pionieri în 
comună. Ce fericită eră I Ce pla
nuri de viitor ișî făcea 1

Dar ceea ce o mulțumea cel mai 
mult — după cite am putut să-ini 
dau seama — era faptul că s-a în
tors in satul ei, învățată, pregătită 
'‘-meinic să modeleze sufletele și 

acterele copiilor consătenilor ei, 
. .nunțînd fără pic de regret Ia alt 
soi de satisfacții pe care i le-ar fi 
dat, poate, viața la oraș.

Prietena și colega ei Dița o pri
vea însă intr-un mod curios : cu 
milă și scepticism. Ea nu avea să 
rămînă aici, la țară, deși la gră
dinița de copii era mare nevoie 
de educatoare. „Am pe cineva la 
București care o să-mi facă rost 

, de un post bun. Pînă atunci voi 
aștepta" — a decretat ea.

M-am mirat mult de faptul că 
două atît de bune prietene și co
lege pot la un moment dat să fie 
atit de departe una de alta, atit 
de fundamental deosebite. Dar tim
pul a trecut, eu m-am întors la 
munca mea și am dat uitării pe 
cele două fete.

După un an, intr-o bună zi tre
burile m-au dus prin Pioești. Mare 
mi-a fost bucuria cînd, cu totul 
întîmplător, am întîlnit un vechi și 
drag prieten. După ce primele cli-

loc ? am

să lucrez

pe ale emoției pe care revederea 
neașteptată ni le-a pricinuit au tre
cut, am incepui să discutam despre 
tot ce s-a petrecut în viața fiecă
ruia de cind nu ne-am mai văzut. 
Încet, încet am ajuns la o proble

mă ce revine Ges in discuția dintre 
doi tineri : sentimentele.

— Știi — îmi spuse el — am 
vrut să mă căsătoresc cu o fată 
de care, în mod sincer, mă îndră
gostisem. Și — te rog să mă crezi 
că nu sînt vanitos — am convin
gerea că și ea era îndrăgostită de 
mine. Era inteligentă, cultă și mie 
îmi părea și frumoasă. Hotărîsem 
să ne căsătorim în toamnă. în sep
tembrie trebuia să aibă loc căsă
toria. Dar n-a avut loc.

— Și de ce n-a avut 
întrebat eu nedumerit.

— Fusesem repartizat
la o gospodărie de stat. Dar cind 
a auzit vestea, viitoarea mea soție 
a sărit ca arsă. Din ziua aceea era 
mereu pusă pe ceartă și posomo
rită. Intr-o bună zi, căutînd-o a- 
casa n-am mai găsit-o. Plecase. 
Astfel proiectul meu de a mă căsă
tori cu Dița...

— Dița, zici că o cheamă ? am 
intervenit eu.

— Dița, sau mai bine zis Ioana 
Raicu pe numele ei întreg, confir
mă amicul meu.

Deși o recunoscusem pe Dița din 
povestirea prietenului meu, după 
felul ei de a privi viața, totuși 
voiam să am certitudinea că nu 
mă înșel.

— Spune-mi din ce comună e 
Dița ? întrebai, dornic să mă 
conving cît mai repede.

— De undeva din raionul Sna- 
gov dintr-o comună care se chia- 
mă Maia, mi-a răspuns prietenul 
meu puțin mirat de întrebările ce-i 
pun.

Nu i-am spus însă nimic. Era 
clar. Dița cea care nu voia să fie 
educatoare în comuna ei, era una 
și aceeași cu Dița care a renunțat 
să se căsătorească cu un om — pe 
care credea că-1 iubește — numai 
pentru că trebuia să meargă cu el 
la țară.

M-am despărțit de bunul meu 
mic, fiecare dintre noi mergînd 
treburile lui. Despre Dița am mai 
auzit vorbindu-se de nenumărate 
ori după aceea. Mi au ajuns la u- 
rechi vești deloc plăcute și îm
bucurătoare despre ea, de la Bi- 
caz, de la Constanța și de peste 
tot pe unde a încercat să-și fău
rească o viată searbădă, așa cum 
înțelegea ea. Păcat!

Acum, stau și mă întreb: pentru 
ce s-o fi pregătit Dița pentru o 
meserie atît de frumoasă, ca aceea 
de învățătoare, dacă „idealul" ei 
în viață e un trai atît de găunos, 
de șters, o goană după plăceri du
bioase, trăite neapărat și în orice 
condiții, numai la oraș ?!

Dacă în inima ei nu-și are loc 
nici un pic de remușcare pentru 
modul rușinos în care a dezertat 
de la o datorie — pe cît de simplă 
pe atît de nobilă — cel puțin ar 
putea încerca un proces de con
știință gîndindu-se că a coborît a- 
tît de jos îneît să-i fie silă să tră
iască într-un loc de unde, la urma 
urmei, s-a ridicat și ea.

9J

Excelenței Sale

Dr. PETRU GROZA

La aceasta președintele Republicii Liberia a ras? 
puns:

La 25 iulie dr. Petru Groza, președintele Pre
zidiului Marii Adunări Naționale a R.P. Romine, 
a trimis președintelui Republicii Liberia urmă
toarea telegramă:

Președintele Republicii Liberia
Monrovia

W. TUBMAN 
Președintele Republicii Liberia

Președintele Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a Republicii Populare Romine

București

Dr. PETRU GROZA
Președintele Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a Republicii Populare Romîne

1. TALEX
mecanic excavatorist-Lugoj

Excelenței Sale

WILLIAM V. S. TUBMAN

T E l E G li A M E

Popas în drum spre Unaware

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Li
beria exprim Excelenței Voastre sincerele mele 
felicitări și urări de bine pentru fericirea perso
nală a Excelenței Voastre și pentru prosperitatea 
poporului liberian.

Am primit foarte binevoitorul dv. mesaj de 
felicitări adresate mie, guvernului și poporului 
Liberiei cu prilejul celei de-a 110-a aniversări a 
independenței noastre și sint bucuros să vă 
mulțumesc pentru atenția și considerația arătată 
prin acest mesaj.

Vă rog să primiți din partea guvernului șl po
porului din Liberia și din partea mea personal, 
sincere urări de continuă fericire, pace și prospe
ritate pentru Excelența Voastră, guvernul și po
porul din Republica Romină.

* * *

Inversa
Am întîlnit zilele acestea, la

Trustul 10 construcții din 
■J Constanța, o situație care are 

izbitoare asemănări cu întîm- 
d1 plările din fabule. Iată despre 
5 ce este vorba. Brigăzii artistice 
®a de agitație a numitului trust 
aB i se impune să adopte o pozi- 
? ție îngăduitoare față de șefi. 
Sa Am aflat aceasta de la tovară-
■® șui Constantin Milcoveanu.

Recepție cu ocazia sărbătorii naționale a Elveției
Însărcinatul cu afaceri al Elve

ției la București dl. Gottlieb 
a oferit joi seara o recepție 
ocazia sărbătorii naționale a 
veției.

Au luat parte : Alexandru 
ghioroș, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Aurel Mălnă- 
șan, adjunct al ministrului A face-

Gut 
cu 

El-

Mo-

rilor Externe, Ion Pas, adjunct al 
ministrului Invățămîntului și Cul
turii, M. Petri, adjunct al minis
trului Comerțului, D. Simulescu, 
adjunct al ministrului Transportu
rilor și Telecomunicațiilor, acad. 
P. Constantinescu-lași, acad. N. 
Gh. Lupu și C. Paraschivescu-Bă- 
lăceanu, membri ai Prezidiului

Marii Adunări Naționale, funcțio
nari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, ziariști.

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

Recepția s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.
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De curind s-a deschis tn Capitală Casa de cultură germană „Friderich Schiller".
Zilnic vin aici tot mal mulți tineri aparținînd minorităților naționale germane, mulți dintre 

ci dornici să învețe noi dansuri naționale germane.

POPAS înfr-o organizație de cartier
(Urmare din pag.' l-a)

La început nu vedea nimic rău în 
asta. Poate că nici părinții. Dar cu 
timpul nu s-a mai simțit chiar în 
largul lui. I se făcea rușine cînd 
trebuia să le ceară bani de buzu
nar. Acum este muncitor la 
secția montaj la I.M.S. Perioada 
aceasta, mai grea, din viața lui, s-a 
terminat cu bine. Două fetișcane, 
active și săritoare^ care ar fi yenit 
și noaptea dacă le-am fi chemat la 
vreo acțiune au intrat ca lucrătoare 
la cooperativa „Arta Populară4*. 
Viorica Neagu este acum învăță
toare suplinitoare la Lerești, Ma
ria Popescu funcționară la P.T.T., 
Dumitru Canava tehnician la sec
ția sanitară a sfatului popular și 
aș mai putea să-ți spun multe 
nume de tineri, care poate pentru 
dumneata n-ar prezenta prea mare 
interes...

L-am asigurat că mă interesează 
și l-am rugat să-mi povestească cîte 
ceva despre .cei care formează în 
prezent organizația lor.

A pus carnețelul deoparte și a 
rămas puțin pe gînduri.

— Acum organizația noastră e 
parcă mai pestriță ca oricînd. Nu 
mi-ar fi greu să-ți vorbesc de ti
nerii care într-o perioadă dc timp 
mai mare, ori mai mică, își vor 
găsi rostul. Dar ei nu se deosebesc 
prea mult de cei despre care ți-am 
vorbit. Sînt alții însă care ne pro
duc mari necazuri. De pildă, ce 
putem face cu Ion Barbu, în vîrstă 
de 25 de ani care deși a absolvit

liceul practică un fel de negoț am
bulant, care a fost implicat într-o 
fraudă, care la toate încercările 
noastre de a-1 determina să-și 
schimbe viața, răspunde negativ ? 
Sau cu Florica Davidescu. N-are 
nici 18 ani și a abandonat școala, 
o poți vedea în fiecare zi cu alți 
băieți pe bulevard, îmbrăcată fis
tichiu, avînd o comportare urîtă. 
Are o mamă bătrînă și ne între
băm din ce trăiesc ? I s-a oferit 
un post de dactilografă, dar l-a 
refuzat.

Ce metode ar trebui să folosim 
cu Ion Scheau care cîntă din acor
deon pe la nunți și petreceri, cîș- 
tigă destul de ușor mulți bani, 
s-a dezobișnuit să mai muncească, 
e căsătorit dar nu-și respectă so
ția, s-a înconjurat de un grup de 
tineri leneși și înrăiți cu care se 
„distrează44 seară de seară prin lo
caluri? Ori cu Alexandru Fio rea 
care n-are decît 19 ani, dar l-am 
putea numi președintele pușlama- 
lelor din oraș? Vedeți, ne-ar fi 
foarte ușor să-i excludem pe toți 
aceștia din organizație și nu puțini 
sînt acei care ne sugerează această 
măsură. Poate că cu unii dintre 
ei nu vom putea proceda altfel. 
Totuși, ne-ar părea foarte rău să 
nu izbutim. Dar cei mai mulți, 
care au între 18 și 20 de ani, tre
buie să devină cu ajutorul nostru 
oameni folositori...

Ascultam tot ce-mi spunea ini
mosul secretar al unei anonime 
organizații de cartier, dintr-un

orășel de însemnătate raională. 
Aflasem despre el că are sănăta
tea zdruncinată și acum este pen
sionar. Mai știam câ cunoaște pe 
fiecare membru al organizației pe 
care o conduce, că îi vizitează 
acasă, că umblă prin instituțiile și 
întreprinderile din oraș pentru a 
afla dacă n-au nevoie de oameni 
destoinici. Știam că organizația lor 
a prestat multe ore de muncă vo
luntară la înfrumusețarea orașului, 
că în sediul lor se țin adunări in
teresante, într-un cuvînt că e una 
din organizațiile bune din oraș. 
Adăugind toate acestea la cele 
spuse de tov. Ștefan, mi-am dat 
seama ce obiectiv mare și omenesc 
trebuie să urmărească organizațiile 
de cartier care — de ce n-am recu
noaște ? — nu se bucură totdeau
na de atenție. Stă în puterea lor 
să facă din fiecare tînăr care a 
nimerit într-un mediu prost, ori 
căruia un concurs de împrejurări 
nefavorabile i-au pus chiar la o 
vîrstă fragedă probleme mari de 
rezolvat, un tînăr folositor socie
tății. înțelesesem lucrul acesta dar 
totuși l-am întrebat de unde a gă
sit puterea necesară, priceperea și 
tactul cu care a știut să se apro
pie de oameni atît de diferiți, în
țelegerea pentru necazurile fiecă
ruia.

M-a privit mirat și stingherit, 
apoi pretextînd o treabă care nu 
suferea amînare și-a luat în grabă 
rămas bun de la mine.

,, metamorfoză££,..
creatorul de texte al acestei 
brigăzi, care m-a informat că 
tovarășul Stavru, președintele 
comitetului de întreprindere in
terzice criticarea șefilor în spe
cial și în general nu admite să 
li se spună lucrurilor pe nume. 
Este drept că înainte vreme 
brigada se achita de rolul său 
așa cum trebuie, nestingherit ; 
astăzi însă situația este pe 
dos. Redăm pe scurt o întâmpla
re. într-una din zile, textierul 
se prezintă cu textul brigăzii la 
tovarășul Stavru. Printre altele, 
era satirizat aici, directorul 
trustului. înconjurat de cîțiva 
oameni servili, lingușitori. In
tuind o scenă undeva în țara 
piramidelor (directorul fiind 
el însuși, după cum spune tex
tul, „piramidal**), textierul a 
crezut că astfel (adică fără 
nume și loc concret) va răspun
de dezideratului tovarășului 
Stavru. Aș, de unde. Președin
tele comitetului de întreprin
dere s-a revoltat :

— Nu se poate ! Sînt prea 
transparente aluziile. Ce-ar fi 
să-l înlocuiești pe tovarășul di
rector, de pilțiă, cu... un șef oa
recare de pe șantier?

Altădată s-a cerut ca în locul 
directorului și al inginerului 
șef să fie criticate — ce cre
deți ? — unele persoane de la 
Ministerul Construcțiilor.

—r Da, tovarășe. Dacă-i cri
ticăm pe cei de la minister, e 
mai bine. Sîntem la adăpost de 
orice următi ...Dînșii fiind în 
București, n-au să știe niciodată 
că i-am criticat...

— Dar asta nu se poate... Ce 
legătură au persoanele pe care 
trebuie să le criticăm noi cu 
tovarășii de la minister?

— Cum nu se poate? Am 
spus. Vii cu textul schimbat. 
In ceea ce privește numele ce
lorlalți (citiți : mai mărunți) 
— acestea pot să figureze, 
n-are nici o importanță !...

Și așa se face că, astăzi, tex
tele brigăzii de agitație a aces
tui trust se găsesc într-o conti
nuă și ciudată ...metamorfoză. 
Numai că procesul este invers t 
de la ... fluture la ... larvă. Vi
novății pentru timorarea 
permisă a brigăzii uită 
rolul acesteia este de 
contribui la înlăturarea 
surilor 
juta la schimbarea atitudinii 
greșite, ■—------ -- ---- I-—*•"
și nu 
tru un 
de conținut.

Fiindu-le frică de „urmări**, 
de persoana șefilor, tovarășii 
din comitetul de întreprindere 
continuă să stînjenească dez
voltarea unei critici deschise, 
juste, principiale, în cadrul 
brigăzii artistice de agitație. 
Or, lucrul acesta este inadmv-ț 
sibil, după cum inadmisibilă 
este și atitudinea unor șefi care 
nu acceptă critica. De aceea, 
am dori cît mai de grabă să 
i se dea posibilitate brigăzii 
artistice de agitație să spună 
lucrurilor pe nume, deschis, cu 
curaj și principial !

I. MIHUȚ
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INFORMAȚII
Joi s-a înapoiat în Capitală, ve
nd de la Moscova, tovarășul 

Gheorghe Apostol, președintele 
Consiliului Central al Sindicatelor 
din R. P. Romînă, care a partici
pat la cea de-a 14-a sesiune a co
mitetului executiv al Federației 
Sindicale Mondiale.

La sosire, la aeroportul Bănea- 
sa, tovarășul Gheorghe Apostol a 
fost intimpinat de tovarășii: Nlco- 
lae Ceaușescu, Alexandru Moghio- 
roș, precum și de membri al

Prezidlnlui Consiliului Central 
al Sindicatelor.

★
La 1 august a.c., Aurel Măl- 

nășan, adjunct al ministrului A- 
facerilor Externe, a primit în au
diență pe dr. Hussein Chawky, 
ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Egipt, 
tn legătură cu apropiata depune
re a scrisorilor sale de acredi
tare.

Patria, București, Grădina Pro
gresul, 23 August (sală și grădină); 
Libertății: Dansez cu tine: Repu
blica, Elena Pavel (sală și grădi
nă : O dată în viață ; Magheru, 
înfrățirea intre popoare: Intr-un 
ceas bun ; V. Alecsandri, l. C- 
Frimu (sală și grădină) ; Miorița: 
Căpitanul din Koln ; Lumina, Va- 
sile Roaiiă: Till Buhoglindă ; Cen
tral, Alex Sahia (sală și grădină) ; 
1 Mai (sală și grădină : Noapte de 
carnaval ; Gh. Doja, G. Coșbuc 
(sală și grădină) : Infernul înge
rilor ; Doina: Bătălia din Golful

(Agerprcs)

Caliacra ; Maxim Gorki t N. Qri- 
gorescu, Ilie face sport: Tim- 
ourl Noi: Munții Pirinei ; Para
disul castorilor ; O poveste din pă
dure ; Sportul romînesc nr. 4 ; Al. 
Popov: Vrăjitorul; Grivița: Voca
ție ; Cultural, Popular: Stan și 
Bran studenți la Oxford ; Unirea 
(sală și grădină) ; Olga Bande 
(sală și grădină : Trandafirii lui 
Allah ; C. David: încotro... ? ; Fla
căra : O carieră ratată ; T. Vladi- 
mirescu: Fiica mea trăiește la 
Viena : Arta (sală și grădină) : Tre
nul merge spre răsărit,

Șarade Festival - 1Q -
1. Partea-ntîia e mai grea 

că te poate obliga, 
iar sfirșitul nu știu cum e 
că-ntr-o piesă n-are nume. 
Și acum, de le-ați unit 
veți găsi, o spun oricui.

satul de unde a pornit 
„Lotul Festivalului44.

2. Duc cu mine, foarte lent 
un metal monovalent. 
Și talaz după talaz 
naște mii de măști și haz I

HI C i H F R V 8 CONCURSUL DE JOCURI SI PROBLEM 

L tinere tu
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(Urmare din pag: l-a) 

gați aflați în alte locuri (e intere
sant că ziarul „Festival" publică 
azi o fotografie arătînd o periniță 
in Pița Roșie jucată în absența 
romînilor).

L-am găsit pe un chilian pri
vind uimit la început, apoi îneîn- 
tat, jocul. După ce a sărutat o 
blondă moscovită am stat puțin 
de vorbă. Mi-a vorbit despre Fes
tival, despre Chile, despre tineret. 
De la el am aflat un episod inte
resant. Un tînăr chilian, Rene Sal
vador, l-a convins pe tatăl său să 
vină la Festival. N-a fost deloc 
ușor. Ola Salvador este comerciant 
în Santiago și mebru al partidului 
conservator. Dar tatăl a cedat ru
găminților fiului său și iată-1 acum 
la Moscova. E îneîntat de tot ceea 
ce a văzut („Moscova, Festivalul, 
rușii, sînt cu adevărat magnifici") 
și a promis că la cel de al VII-lea 
Festival îl va trimite și pe celă
lalt fiu al său, Albert.

Proaspătul meu amic chilian 
m-a asigurat că Ola Salvador se 
va ține de cuvînt. Aș mai fi vrut 
să stau de vorbă cu el, dar peri- 
nița mi l-a răpit. Iar ca să-1 regă
sesc era imposibil printre miile de 
oameni. Păcat. Păcat: doream să 
notez numele lui. Oricum, poate-1 
voi reîntîlni. La Festival un astfel 
de lucru nu este imposibil.

250 de întrebări
Să părăsim puțin strada și să 

reamintim cîteva din momentele 
tocmai obișnuite ale acestor zile. 
B. Elutin, ministrul Invățămîntului 
Superior din U.R.S.S. a stat de vor
bă cu studenți din diferite țări. 
Tema discuției: Universitatea so
vietică. Ministrul a făcut o scurtă 
expunere. A preferat limbajul cifre
lor în locul afirmațiilor generale. 
Reținem o comparație: I____ d_

ne 
nu

Înainte de

1914, au fost necesari 270 de ani 
pentru a ne putea crea 107 insti
tuții de învățămînt superior. Nu
mai în cinci ani — între 1946 — 
1950 — și-au deschis porțile 112 
noi institute universitare". Conclu
dent. Demonstrația cifrică — veri
ficată prin vizita la magnifica U- 
niversitate „Lomonosov" — a im
presionat. La masa prezidiului au 
început să sosească un șuvoi de 
bilețele cu întrebări. Numărul lor, 
egal 250. Ministrul sovietic a răs
puns celor 250 de întrebări. Dacă 
vă interesază va putem spune că 
întrebările se refereau la raportul 
dintre universitate și economie, la 
admiterea tinerilor în învățămîntul 
superior și alte probleme — în to
tal, repet 250.

O întîlnire aproape la fel de bo
gată în întrebări a avut loc la 
Zagorsk, în apropierea Moscovei, 
la mînăstirea Troița Sfîiitul Ser- 
ghiev. Mitropolitul Nicolae a fost 
asaltat de întrebările a peste 600 
de tineri creștini din Mare Brita- 
nie, Franța, Italia, Norvegia, Ca
nada, Brazilia, Grecia, R. F. Ger
mană, Spania, etc. Nu știu exact 
cîte întrebări au fost puse, dar în- 
tîlnirea a durat cîteva ore.

Barbara Perry — ba
lerină: „Vreau să am un 
cămin, să-mi cresc copiii 
intr-o atmosferă de pace“

Să punem punct acestor întîlniri 
și să facem cunoștință cu Barbara 
Perry (revista „Festival" ne ser
vește drept intermediar). Blonda 
aceasta este de o veselie molipsi
toare. Pe Barbara Perry o cunoaș
tem mai de mult. E drept, n-am 
întîlnit-o vreodată și nici fotogra
fia nu i-am admirat-o. In schimb, 
numele ei l-am întîlnit în paginile 
ziarelor. Barbara, este tînăra bale-

rină americană care s-a zbătut ca 
delegația din S.U.A. să poată fi 
prezentă la sărbătoarea tinereții. 
A înfruntat departamentul de stat 
și a bătut la porțile Casei Albe. 
Rodul eforturilor ei curajoase este 
prezența la Moscova a peste 200 
tineri americani. „Mai așteptăm 
încă 30 de observatori ce vor tre
bui să vină din Chicago" — rela
tează Barbara.

Ce impresii a acumulat Barbara 
Perry la Festival ?

— ...Ceea ce noi am văzut este 
grandios. Am fost complect înmăr
muriți de primirea sublimă ce 
ne-au făcut-o moscoviții în ziua 
deschiderii Festivalului.

Cînd a fost întrebată ce așteaptă 
de la Festival, tînără balerină din 
S.U.A. a răspuns :

— Scopul Festivalului este ca 
oamenii să devină prieteni, ca o 
înțelegere mutuală să se realizeze 
între oameni, între diferitele po
poare.

Barbara este tînără, asemeni 
mie și nouă dragi cititori. Oara 
ce-și dorește ea ?

— Visul meu este cel al tutu
ror tinerelor fete. Vreau să am un 
cămin, o familie, vreau să-mi cresc 
copiii într-o atmosferă de pace.

La capitolul „tinerei balerine", 
este absolut necesar s-o pomenim 
pe Sicile Konskakar. Sicile este o 
celebritate. Deocamdată, în patria 
sa — Nepalul. Dar — să recunoaș
tem — aceasta e extrem de mult 
pentru o fetișcană care n-are de
cît 12 ani. Cariera sa artistică are 
în urmă cinci ani. La 7 ani a făcut 
cunoștință cu dansul și scena și 
le-a rămas credincioasă. Acum Si
cile se pregătește să evoluieze pe o 
scenă moscovită. — „Eu încerc o 
mare emoție — declară tînăra ne- 
paleză — în așteptarea debutului 
meu în fața publicului din Mos
cova și a numeroșilor oaspeți 
ai Festivalului",

Tinerii sînt frumoși
Defilarea continuă, dar pe sta

dion, pe cinci arene deodată, re
prezentațiile au început. Pe arena 
centrală se fac salturi aeriene de 
pe spinarea unei cămile, iar pe 
arena circului polonez, doi urși 
se plimbă pe o motocicletă. Nu 
știu dacă vreunul din ei avea sau 
nu un carnet de conducător auto, 
dar cred că nîci un agent de cir
culație nu le-ar fi putut reproșa 
ceva. Aici s-a petrecut totuși un 
incident care ne-a făcut să rîdem 
cu lacrimi. în timp ce urșii mer
geau pe motocicletă, pe stadion au 
apărut într-un iureș năvalnic călă
reții, care în viteza amețitoare a 
galopului făceau salturi aeriene, 
piramide, mergeau sub burta cai
lor. Totul într-o viteza care te 
amețea, te făcea să te ghemuiești 
undeva de teamă. Urșii au fost pe
semne și ei îngroziți de salturile 
acelea aproape supra-omenești și... 
au luat-o la fugă pe stadion. Dre
sorii lor i-au prins însă repede și 
le-au trebuit cîteva minute pînă 
sa-i convingă că n-au nici un mo
tiv să se sperie de cai și că-și pot 
„relua44 numărul.

Demonstrația s-a desfășurat în- 
^•"un iure? fantastic. Aproximativ 
cîte 10. ”numere“ deodată. Unde 
să te uiți mai întîi? Cei doi tineri 
care stau alături de mine se trag 
mereu de mînecă.

— Uită-te la piramida aceea.
Formidabil. O macara uriașă 

a ridicat deasupra stadionului doi 
acrobați care zboară ca o săgeată 
argintie peste capetele spectatori
lor.

— Uite-te puțin la chinezi. Sînt 
uluitori. Șapte oameni pe o sin
gură bicicletă obișnuită. Dar cum 
e posibil? Intr-adevăr, tot ceea ce 
pare imposibil omenește, au făcut 
artiștii de circ în seara aceia pe

Aseară pe stadionul 
70.000 de oameni au_ ______
crimi, au trăit clipe de mare în
cordare și emoție, s-au distrat co
pios lăsînd să pătrundă în suflete 
aerul proaspăt și savuros al clipe
lor de petrecere plăcută.

Arta circului — una dintre cele 
mai iubite de către oamenii de 
pretutindeni — a evoluat aseară 
într-un cadru fastuos, plin de 
grandoafe și lumină, iar tinerii 
din peste 120 țări ale lumii i-au 
întins buchete de flori, au acla
mat-o, i-au dăruit o parte din ini
ma lor, imensa dragoste pentru 
oameni, pentru viață și tinerețe.

O minte cu însușiri fantastice, 
cu o fantezie unică, a orînduit a- 
ceastă demonstrație magnifică a 
oamenilor de circ într-un aseme
nea chip, îneît ochiul unui sin
gur om să nu poată ști unde să 
se uite mai întîi, să fie nevoit 
să-și lărgească pupilele îngrozit 
de teama de a nu scăpa nimic.

Cum a început demonstrația ?
Pe stadionul pe care mai pu

ternic decît soarele l-au luminat 
în noaptea aceea zeci de reflec
toare, au apărut heralzi în alb, 
care au sunat triumfali alămurile. 
După aceea au început să defi
leze artiștii de circ. în față mergea 
un car alegoric pe care doi gla
diatori vopsiți într-o culoare ar
gintie, seînteietoare sub lumina 
reflectoarelor, se luptau ca acum 
2000 de ani pe arenele romane, 
în urma lor a venit un halterofil 
care ridica o greutate imensă din 
care au apărut la un moment dat 
două fete.

Un grup de măști uriașe de a- 
nimale: un măgăruș care perse
cuta un leu ce fugea îngrozit, o 
girafă care se întreținea cu-n urs 
etc.

Caii dresați care defilau în pas 
de boston.

Copii pe bicicletă, jongleori 
(mongoli, romîni, polonezi, chi
nezi) și elevii școlii de circ so
vietice. Apoi au venit animalele 
muzicanți și acrobați :

— un cerb care batea toba în 
ritmul marșului, cu piciorul.

~ un cal care „lucra44 la inele.
— un porc (e primul porc dre

sat de care am auzit în viața 
mea) „cînta44 și el la tobă.

— o maimuță făcea acrobații 
la bare.

După aceea au defilat împreună 
într-o foarte caldă amiciție — cine 
c5e.deți ? O vulpe cu-n cocoș și o 
pisică cu cîțiva șoareci. Cocoșul 
îi făcea frizura vulpii cu ciocul, 
*ar. P*Ș*ca’* spăla cu lăbuțele pe 
șoriceii pe care-i luase sub ocro
tirea sa. I

Dar cine n-a mai defilat ! 
elefant uriaș, greoi, mergea

„Dinamo" 
rîs cu la-

Un
. _ _ a _ calm

în urma unui copil, din mina că
ruia primea bucățele de zahăr. 
Cînd a ajuns în dreptul fotogra
filor s-a oprit, i-a salutat, apoi a 
așteptat pînă cînd toate aparatele 
l-au înregistrat pe peliculă.

cînd rîd
stadionul „Dinamo". Dar „numă
rul44 care ne-a făcut realmente să 
ne doară maxilarul de atîta rîs. a 
fost meciul de fotbal al lui Oleg 
Popov și al colaboratorilor săi. 
Două echipe a cîte doi jucători, 
plus cîte un copil în cele două 
porți și un arbitru. Barele porți- 
lor au fost făcute din haine cu 

la măsurarea
îor au fost făcute 
inevitabilul scandal 
lor prin iarbă.

S-a dat cu banul (l-au căutat 
prin iarbă cîteva minute) și... pri
mul gol. Realizatorii se îmbrățișau 
iar victimele s-au luat la păruială. 
In timpul meciului Oleg Popov a 
pierdut piciorul sting, a venit re
pede salvarea și l-a luat pe o targa 
iar el — cu toate acestea, oricît de 
miraculos ar părea — a continuat 
jocul. S-a dictat lovitura de pe
deapsă. Oleg se pregătește să tragă. 
Adversarii fac zid, adică pun în 
fața mingii un ..gard din seînduri 
de lemn. Oleg Popov își ia avînțul 
necesar, de la distanță de aproxi
mativ 50 m. și vine spre minge cu 
o viteză fantastică și șutează for
midabil ... în pămînt. Se produce 
° explozie și toți jucătorii sînt la 
pămînt. In uralele spectatorilor ei 
sînt scoși de pe teren pe brațe.

Povestit de mine numărul și-a 
pierdut peste 99 la sută din umo
rul său. Chiar și acum cînd scriu 
rîd tot timpul fără să mă pot ab
ține. După terminarea spectacolu
lui, in metrou, toată lumea vorbea 
de Oleg Popov și rîdea.

Tinerii lumii au plecat de pe 
stadionul „Dinamo44 plini de vese
lie molipsitoare, rîzînd, cîntînd. 
Era o priveliște unică, fantastică. 
Tinerii rîdeau și atunci mi-a venit 
în minte ideia să-i dau materialu
lui meu titlul acesta : „Tinerii sînt 
frumoși cînd rîd“.

ION BĂIEȘU
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TELEGRAMĂ

Locțiitorului premierului Consiliului de stat. 
Ministrul Apărării al R. P. Chineze 

Mareșal PIN DE-HUAI

Jocurile sportive Internaționale prietenești

Rezultate valoroase

0 declarație a lui A. A. Gromiko 
privind tratativele de la Moscova

Cu prilejul celei de-a 30-a ani
versări a glorioasei Armate Popu
lare Chineze, vă transmit in nu
mele militarilor Forțelor Armate 
ale R.P.R. și al meu personal sin
cere și călduroase felicitări.

Urez militarilor Armatei Popu
lare Chineze de Eliberare, apără-

Pekin
torl Încercați șl dtrzl ai indepen- 
denței și securității patriei lor so
cialiste — Republica Populară 
Chineză — noi succese în pregăti
rea • * .....................de luptă și politică.

Ministrul Forțelor Armate 
ale R.P.R. General Colonel 

LEONT1N SĂLAJ AN

in cea de a patra zi de întreceri

MOSCOVA 1 (Agerpres). - 
TASS transmite : La 31 iulie A. A. 
Gromiko, ministrul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., l-a primit pe 
ambasadorul R. Lahr, șeful dele
gației guvernamentale a R. F. 
Germane, la cererea acestuia. La 
convorbire au luat parte V. S. 
Semenov, șeful delegației guverna
mentale sovietice, I. I. Ilicev, șe
ful secției a 3-a pentru Europa din 
Ministerul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., precum și W. Haas. am
basadorul extraordinar și plenipo
tențiar al R. F. Germane în 
U.R.S.S.

In cadrul convorbirii au fost e- 
xaminate problemele legate de 
tratativele care au loc la Moscova 
între delegațiile guvernamentale 
ale U.R.S.S. și R. F. Germane.

Cu acest prilej A. A. Gromîko, 
' ministrul Afacerilor Externe al 

U.R.S.S.. a făcut o declarație în 
care a spus printre altele:

In cadrul tratativelor care au a- 
vut loc între delegațiile guverna
mentale ale celor două țări a re
ieșit că delegația R. F. Germane 
pune în mod artificial pe primul 
plan problema așa-numitei repa
trieri a germanilor din Uniunea 
Sovietică, și Unde să facă din ea 
tema centrală a tratativelor.

Este știut că încă în cadrul 
schimbului de note care a precedat

A fost ales Consiliul . 
de conducere al Agenției 

internaționale pentru 
energia atomică

NEW YORK I (Agerpres). — 
TASS transmite: Secretariatul 
Comitetului de pregătire al Agen
ției internaționale pentru energia 
atomică a anunțat că la 29 iu
lie a intrat în vigoare statutul 
Agenției internaționale pentru e- 
nergia atomică.

Uniunea Sovietică a fost prima 
țară care a ratificat statutul A- 
genției. Pînă în prezent au rati
ficat statutul 26 de țări.

La 31 iulie a avut loc ședința 
ordinară a Comitetului de pregă
tire al agenției, în cadrul căreia 
au fost desemnate următoarele 
13 țări ca membre ale Consiliului 
de conducere: U.R.S.S., India, 
Cehoslovacia, S.U.A., Anglia, 
Franța, Canada, Australia, Bra
zilia, Portugalia, Suedia, Japonia 
și Uniunea Sudafricană. Ceilalți 
zece membri ai Consiliului de 
conducere urmează să fie aleși 
de Conferința generală a țărilor 
membre ale agenției care a fost 
fixată pentru 1 octombrie 1957 
la Viena.

tratativele, guvernul sovietic a ex
pus cu toată precizia poziția sa în 
problemele privind repatrierea. El 
a explicat că repatrierea cetățeni
lor germani din U.R.S.S. în Ger
mania a fost pe deplin terminată.

După cum se știe hotărîrea gu
vernului sovietic de a repatria în 
Republica Democrată Germană și 
în Republica Federală Germană 
conform vechiului lor domiciliu un 
număr de 9.626 de cetățeni ger
mani condamnați la timpul lor în 
Uniunea Sovietică pentru crime 
grave comise de ei împotriva po
porului sovietic, care a fost adusă 
la cunoștința delegației guverna
mentale a R. F. Germane în cadrul 
tratativelor din septembrie 1955 a 
fost îndeplinită in întregime. 6.455 
de criminali de război menționați 
mai sus au fost repatriati în R. F. 
Germană, iar ceilalți.în R. D. Ger
mană. Totuși nu este exclus ca la 
realizarea măsurilor pentru repa
trierea unor cetățeni germani din 
Uniunea Sovietică să se ivească 
probleme practice la fel ca și pro
bleme legate de înapoierea din 
R. F. Germană a cetățenilor so
vietici strămutați și ca aceste 
probleme să constituie un obiect 
de examinare în cadrul tratative
lor dintre delegațiile guvernamen
tale ale U.R.S.S. și R. F. Ger
mane.

Verificîndu-se așa-numita pro
blemă a repatrierii cetățenilor ger
mani din U.R.S.S. s-a dovedit a 
fi inexistentă, iar afirmațiile răs- 
pîndite de reprezentanții oficiali ai 
R. F. Germane că în Uniunea So
vietică ar fi reținuți pînă în pre
zent mii de cetățeni germani, ur
măresc în mod vădit scopuri care 
nu au nimic comun cu problemele 
repatrierii.

Trebuie subliniate pretențiile de
legației R. F. Germane de a apare 
la discutarea problemelor repa
trierii în rolul părții care repre
zintă interesele întregii Germa
nii, deși, după cum se știe, nu

există nici un temei pentru acea
sta, deoarece în afară de Republi
ca Federală Germană există alt 
stat german — Republica Demo
crată Germană cu care Uniunea 
Sovietică este în relații de prie
tenie și de colaborare sinceră.

In cadrul tratativelor delegația 
sovietică a lămurit situația de fapt 
și a expus poziția guvernului so
vietic în problemele repatrierii. 
Vreau să subliniez din nou că în 
Uniunea Sovietică nu există nici 
un fel de cetățeni germani și că 
speculațiile în legătură cu aceasta 
sînt lipsite de orice temei.

Felul în care delegația guver
namentală a R. F. Germane a pus 
în cadrul actualelor tratative de la 
Moscova problemele legate de re
patriere nu face decit să confirme 
că partea vestgermami nu vrea să 
se călăuzească de do-ința de a 
îmbunătăți relațiile dintre țările 
noastre și din păcate, pornește de 
la considerente cu totul diferite 
al căror caracter este lesne de în
țeles avînd în vedere că în sep
tembrie a.c. vor avea loc în R. F. 
Germană alegeri parlamentare.

In încheiere consider necesar să 
subliniez că guvernul sovietic este 
pentru îmbunătățirea reală a re
lațiilor cu Republica Federală Ger
mană. Pentru a îmbunătăți rela
țiile dintre țările noastre trebuie 
dezvoltat în primul rînd comerțul, 
precum și legăturile tehnico-știin- 
țifice și culturale și, în sfîrșit, 
trebuie să se pună capăt zarvei 
propagandistice în jurul proble
mei artificial create cu privire la 
așa-numita repatriere.

Sîntem pentru îmbunătățirea 
reală a relațiilor dintre U.R.S.S. 
și R. F. Germană, pentru tratative 
sincere și cinstite și nu pentru 
folosirea tratativelor In scopuri 
propagandistice".

La sfîrșitul convorbirii dl. R. 
Lahr a comunicat că va pleca cu 
avionul la Bonn pentru a raporta 
guvernului său despre desfășura
rea tratativelor.

O delegație economică turcă a încheiat 
un acord în Uniunea Sovietică

ISTANBUL 1 (Agerpres). — 
TASS transmite: In seara zilei 
de 30 iulie, delegația Băncii co
merciale din Turcia s-a înapoiat 
la Istanbul, venind din Uniunea 
Sovietică. V. Osman, director ge
neral adjunct al băncii — con
ducătorul delegației — a declarat 
ziariștilor că în urma tratativelor 
pe care le-a dus la Moscova a 
fost semnat un acord cu privire

uneila construcția In Turcia a 
mari fabrici de sticlă, care va sa
tisface necesarul țării în sticlă 
și că, în afară de aceasta, s-a a- 
juns în principiu la un acord cu 
privire la construcția unei fabrici 
de sodă.

Osman a arătat că Uniunea So
vietică dorește întărirea relațiilor 
comerciale cu Turcia.

A 50-a aniversare a Armatei 
Populare Chineze de Eliberare

— Mitingul de la Pekin —
PEKIN 1 (Agerpres). — Chi

na Nouă transmite : In seara zi
lei de 31 iulie, cu prilejul celei 
de-a 30-a aniversări a înființării 
Armatei Populare Chineze de E- 
liberare, la Pekin a avut loc un 
mare miting la care au partici
pat 20.000 de locuitori ai orașu
lui.

In numele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez, al 
guvernului R. P. Chineze și al 
președintelui Mao Țze-dun, ma
reșalul Ciu De a salutat pe os
tașii Armatei Populare Chineze

de Eliberare și pe voluntarii chi
nezi.

A luat apoi cuvîntul mareșa- 
lui Pin De-huai, vice-premier și 
ministrul Apărării Naționale, 
care a trecut în revistă istoria 
Armatei Populare Chineze de E- 
liberare sub conducerea Partidu
lui Comunist Chinez. El a subli
niat însemnătatea conducerii ab
solute a partidului în armată și 
a adăugat că Armata Populară 
Chineză de Eliberare a devenit 
astăzi o armată modernă.

MOSCOVA (de la trimisul spe
cial Agerpres).

Joi, în cea de-a patra zi a în
trecerilor sportive internaționale 
prietenești de la Moscova, spor
tivii sovietici au demonstrat o 
mare superioritate la majoritatea 
competițiilor, înregistrind perfor
manțe de valoare care le-au a- 
dus noi medalii de aur.

Din nou aproape 100.000 de 
moscoviți au luat loc în tribu
nele stadionului „Lenin" de la 
Lujniki urmărind cu pasiune pro
bele de atletism. Cel mai bun re
zultat al zilei aparține atletei 
sovietice Eliseeva care a cucerit 
medalia de aur în cursa de 80 
m. garduri, realizînd timpul de 
10”8/10.

De remarcat că performanța 
tinerei sportive sovietice este la 
două zecimi de secundă de re-

tre protagonistele de seamă ale 
întrecerilor de canotaj academic 
reușind să se claseze pe locul II 
la toate cele cinci probe dispu
tate cucerind medalii de argint.

ATLETISM: După un start 
spectaculos Eliseeva se detașează 
în proba de 80 m garduri fiind 
talonată de alergătoarea germană 
Kohler. Atleta sovietică trece cu 
ușurință gardurile și face față 
atacului lansat de Kchler pe ul
tima parte a cursei obținînd vic
toria. Rezultate tehnice: 1. Eli
seeva (U.R.S.S.) 10 sec. 8/10; 2. 
Kohler (R.D. Germană) 10 sec. 
8/10; 3. Bistrova (U.R.S.S.)
11 sec.; 4. Grinwald (U.R.S.S.) 
11 sec. 1/10. Campioana noastră 
Ana Șerban s-a clasat pe locul 
6 cu timpul de 11 sec. 3/10.

Recordmanul polonez Grabovski 
și-a adjudecat victoria în proba

Sesiunea subcomitetului Comisiei O.N.U 
pentru dezarmare se va prelungi 

cu încă două săptămîni
LONDRA 1 (Agerpres). — La 

Londra s-a anunțat în seara de 1 
august că lucrările subcomitetului 
Comisiei O. N. U. pentru dezar
mare, care urmau să se încheie în 
ziua de I august, adică la patru 
luni după începerea actualei se
siuni, vor continua încă două săp- 
tămîni, conform unui acord inter
venit între delegațiile participante. 
Tot în seara de 1 august s-a 
anunțat că în cadrul ședinței din 
2 august, reprezentantul S.U.A.,

Stassen, propune un plan occiden
tal în problema dezarmării, plan 
a cărui expunere va fi făcută în 
primul rînd oral, și care va fi 
prezentat apoi în scris peste două 
săptămîni.

Faptul că Stassen prezintă un 
plan occidental este anunțat de 
agențiile de presă occidentale ca 
însemnînd că s-a ajuns în sfîrșit 
la un acord după tratativele sepa
rate occidentale care au avut loc 
într-un ritm febril în ultimele 
patru zile în capitala Angliei.

BUENOS A1RES. La 31 iulie
a.c., dr. Victor Dimitriu, ministrul

In Oman continuă 
luptele

LONDRA I (Agerpres). — In 
cursul ultimelor 24 de ore avia
ția engleză a reluat operațiile 
împotriva răsculaților din Oman. 
Intr-un comunicat publicat la 
Bahrein se arată că avioane de 
tip Venom au atacat fortul 
Bakhla, la est de capitala Oma
nului, Nizwe.

Reprezentantul de la Cairo al 
imamului din Oman a dat publi
cității un comunicat în care se 
arată că în cursul zilei de 31 
iulie trupele Omanului au efec
tuat două operații împotriva po
zițiilor trupelor dușmane.

R.P.R. în Argentina, a prezentat 
scrisorile sale de acreditare pre* 
ședintelui Republicii Argentina, 
Pedro Eugenio Aramburu.

BUDAPESTA. Președintele R.D. 
Vietnam, Ho Și Min, .. care a fă
cut o vizită de o săptămînă în 
R.D. Germană, a sosit joi cu avio
nul la Budapesta pentru a face o 
vizită în R.P. Ungară.

BERLIN. La Berlin a fost dată 
publicității declarația comună a 
Partidului Socialist Unit din Ger
mania și a Partidului 
din Austria.

TOKIO. La 1 august 
japonez a anunțat că 
embargoul asupra altor patru fe
luri de produse al căror export 
în R.P. Chineză fusese interzis 
pînă acum.

Comunist

guvernul 
a ridicat

luri Stepanov ciștigătorul probei de Înălțime 
cordul lumii deținut de atleta 
Gastl (R.F. Germană). Duelul 
sportiv în proba de aruncare a 
suliței care s-a dat între cunos
cuții atleți polonezi Sidlo și Ko- 
pyto s-a. soldat cu un rezultat 
remarcabil.

Două mari surprize au fost în
registrate în competițiile de box 
și tenis de masă. Favorita nr. I 
a probei de simplu fete, repre
zentanta noastră Ella Zeller, a 
pierdut cu 1—3 In fața campioa
nei bulgare Ivanova, iar la 
box tenacele pugilist sovietic Ai. 
Zasuhin l-a Întrecut la puncte pe 
campionul olimpic W. Behrend 
(R.D. Germană). Dintre sportivii 
noștri cele mai frumoase com
portări le-au avut canotoare
le care pe lacul Himki au 
demonstrat o clasă ridicată lup- 
tînd cu energie pentru obținerea 
unor rezultate de valoare. Spor
tivele noastre s-au numărat prin-

simplu : 1. Muhina (U.R.S.S.)’ 
3’35’’4/T0 ; 2. Florica Ghiuzelea 
(R.P.R.) 3'59”6/10 ; 3. Makovska 
(R.P. Polonă) 4’04”8/10. 4 plus 1 
(cu vîsle): 1. U.R.S.S. 3'24”2/10; 
2. R.P.R. 3’29”8/10; 3. R. P. Po
lonă. dublu visle: 1. U.R.S.S.
3'34”; 2. R.P.R. 3’34”2/10; 3.
Finlanda. 8 plus 1: 1. U.R.S.S.
3'10”4/10; 2. R.P.R. 3T3”2/10; 3. 
R. D. Germană.

BASCHET: In timp ce fetele 
au avut zi liberă, reprezentativa 
masculină a țării noastre a jucat 
în cursul dimineții cu echipa 
Franței (P.U.C.) Jucătorii noștri 
au avu.t avantaj tot timpul și au 
terminat învingători cu 59—52 
(25—20). Cei mai buni din echipă 
au fost Novacek. Nedef și Nicu. 
lescu.

Alte 
95—59; 
76—72; 
Siria—Elveția _ ____________
(Cannes)—Finlanda 63—41.

CICLISM: Competiția de ci
clism pe velodrom a continuat cu 
desfășurarea probei de un kilo
metru (plecare de pe loc). Pe 
primele trei locuri s-au clasat re
prezentanții Uniunii Sovietice. 
Victoria a revenit lui Boris Ro
manov cu timpul de 1TO”3/1O ur
mat de Vargașkin — 1TO”8/1O și 
Savostine — l’ll”6/10.

SCRIMA: Echipa feminină de 
floretă a Uniunii Sovietice a obți
nut un mare succes joi cucerind 
medalia de aur în proba pe echi
pe. Pe locul doi s-a clasat reprr 
zentativa R. P. Ungare, urmat 
de Franța. R. P. Romînă, Austria 
și Finlanda. Scrimerele noastre 
nu s-au comportat la valoarea lor. 
După ce în cursul dimineții fio- 
retistele noastre au învins Fin
landa cu 11—5, ele au fost între
cute de Austria. Meciul s-a în
cheiat cu rezultatul de 8—8 dar 
victoria a fost acordată scrime- 
relor austriace care au avut un 
tuș averaj mai bun : 44—46

BOX: In prima reuniune a zilei 
„cocoșul" romin N. Mîndreanu a 
primit replica pugilistului polo
nez Kowalski. După o luptă apri
gă Kowalski a fost declarat în
vingător la puncte. Reprezentantul 
nostru la categoria „semiușoară" 
M. Trancă ne-a adus în schimb 
satisfacția unei meritate victorii, 
învingîndu-1 la puncte pe puter
nicul boxer polonez Liwowski. De 
remarcat performanța tînărului 
boxer sovietic Teofanovic care 
l-a eliminat din competiție pe 
francezul Moussa Sangaree.

TENIS DE MASA: Infringe 
rea lui Zeller a constituit surpri
za competiției. Zeller nu a știut 
să atace la timp și a preferat 
jocul de „țăcăneală" impus de 
campioana bulgară Ivanova. Re
zultat final Ivănova-Zeller 3—1 
(21-13; 13—12; 9—15; 8—6). 
Cunoscuta jucătoare Elliot (Sco- 
ția) a eliminat cu 3—2 pe Tompa 
R. P. R. iar Geta Pitică jucind 
foarte bine în atac a intrecut-o 
cu 3—1 pe Hubl (Austria). La 
masculin, campionul maghiar Ber- 
cziki la învins cu 3—0 pe Haras- 
ztosi iar englezul Kennedi a dis
pus de Bottner (R. P. R.) cu 3—0.

LUPTE CLASICE: 3 victorii 
romînești au fost înregistrate de 
oficiali în prima reuniune de joi. 
Popovici l-a învins prin tuș pe 
Taftafi (Siria), Bularca l-a depă
șit clar pe Nabu (Liban) iar 
Szabad a obținut decizia la 
puncte în fața lui Mastri (Liban).

NATAȚ1E: in centrul atenți 
spectatorilor competiției de nat. 
ție a fost joi finala probei de 106 
m liber bărbați. Se poate spune 
că protagoniștii nu au dezmințit 
așteptările. Titlul de campion a 
fost cucerit de sovieticul Sorokin 
care cu timpul de 57“ 1/10 a sta
bilit un nou record unional reali
zînd totodată una dintre cele mai 
bune performanțe mondiale.

La închiderea transmisiunii ne 
parvine următoarea știre: In re
uniunea pugiiistică de aseară cam
pionul olimpic Nicolaie Linca a 
dispus prin KO în prima repriză 
de elvețianul Ingold. La catego
ria „grea" reprezentantul nostru 
V. Mariuțan a pierdut la puncte 
întîlnirea cu cehoslovacul Be- 
nejowski.

Novacek, Nedef și Nicu*

rezultate : Egipt—Tunis 
Brazilia—R. P. Chineză 
Belgia—Anglia 80—56 : 
' ' 62—53: Franța

de săritură în lungime cu o per
formanță de 7,46 m. Pe locurile 
următoare s-au clasat în ordine 
Cen (U.R.S.S.) cu 7,43 m. și Mil
ler (R.P.F. Iugoslavia) cu 7,25 m. 

Sidlo a dovedit din nou că și-a 
recăpătat forma de altădată. El 
a cucerit de o manieră categorică 
medalia de aur în proba de arun
carea suliței cu rezultatul de 
80,12 m. In rest clasamanetul 
probei se prezintă astfel ; 2. Ko- 
pyto (R. P. Polonă) 76,70 m ; 3. 
Kuznețov (U.R.S.S.) 76,44 m; 4. 
Tibulenko (U.R.S.S.) 71,01 m;
etc.

O excelentă performanță a fost 
înregistrată în proba de săritură 
cu prăjina. Trecind ștacheta înăl
țată la 4,50 m atletul sovietic 
Cernobai a egalat recordul unio
nal. El a întrecut cu 10 cm. pe 
Preussger (R.D. Germană) și Bu
latov (U.R.S.S.) clasați în ordine 
pe locurile următoare. In seriile 
cursei de 110 m garduri cel mai 
bun timp a fost realizat de cam
pionul iugoslav Lorger cu 14”5/10.

Tînăra atletă sovietică Homu
tova s-a clasat pe primul loc în 
proba de 400 m plat demonstrînd 
o mare putere de luptă, lnvingă- 
toarea a realizat timpul de 
54”4/10 fiind urmată în ordine de 
Donath (R. D. Germană) cu 
54’7/10 și recordmana mondială 
Itkina (U.R.S.S.) cu 54’7/10.

CANOTAJ ACADEMIC : (fete)
La baza nautică Himki canotoa
rele lotului R.P.R. și-au cîștigat 
joi multe simpatii în rîndul spec
tatorilor datorită ambiției cu care 
au luptat pentru victorie. In toate 
probele care au avut loc repre
zentantele noastre au luptat de 
la egal cu valoroasele ca
notoare sovietice și au întrecut 
pe apreciatele sportive din R. P. 
Polonă. In proba de dublu-vîsle 
echipa U.R.S.S. a fost declarată 
învingătoare în fața echipei 
R.P.R. după ce s-a developat fil
mul. Iată clasamentele probelor 
disputate: 4 plus 1 (cu ra
me) ; 1. U.R.S.S. 3’24”8/10 ;

R.P.R. 3’25”6/10; 3. Finlanda

DE TUNCARNE

amatorilor de 
tari". Recent, la 
acordeonistul ama-
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(clișeu! din stingă) și față de

Ce nu știe un ambasador 
american

■ Jurămîntul față de „fuhrer" , ,
J Republica Federală (clișeul din dreapta). Atît primul cît și al
■ doilea au servit și servesc nu Germaniei, ci acelora care stă- 
1 pinesc cărbunele, oțelul șl fierul în Germania occidentală 
’AMbSSVÂVb^VbV^bS^SWb^Vb^VbWbSVbSVb^VI
„Să fie dărîmat 1“

Pînă la urmă scandalul așteptat 
a izbucnit / Președintele Comitetu
lui senatorial pentru relațiile ex
terne a anunțat că comitetul a ho
tărît să țină audieri în legătură cu

NOU „RECORD 
MONDIAL*

„Civilizația occidentală" ește 
caracterizată și prin profanarea 
artei de dragul îmbogățirii. Me
reu apare cîte un tip „tare", în 
cele mai stupide domenii, tre
zind interesul 
„senzații 
Lausanne 
tor Marcel Klaus a cerut în
registrarea oficială a unui nou 
„record mondial". El a cîntat la 
acordeon timp de 77 de ore și 32 
de minute fără întrerupere. Mar
torii oficiali ai acestei competiții 
„muzicale" au fost... un notar și 
un medic.

ultimele numiri de ambasadori ai 
S.U.A. în străinătate. Cum de a 
izbucnit scandalul ? După cum se 
știe în ultima vreme Departamen
tul de Stat și-a schimbat un nu
măr de ambasadori, înglobînd în 
corpul de ambasadori mai pu sea
mă mari oameni de afaceri. Ul
timul ambasador uns a fost M. 
Gluck, în Ceylon. Cine este noul 
diplomat ? Directorul societății 
„Darling Stores Corporation", so
cietate cu 140 de filiale. De ase
menea noul ambasador al S.U.A. 
in Ceylon este considerat și un bun 
cunoscător... de cai. Fiind audiat, 
Gluck a declarat că el a contribuit 
cu circa 30.000 de dolari pentru 
campania electorală a partidului 
republican la ultimele alegeri pre
zidențiale. In cursul audierii a mai 
reeșit. și „amănuntul" penibil că 
el nu cunoștea nici măcar numele 
primitor miniștri ai Indiei și Cey
lonului.

Presa reacționară americană 
suferă de miopie

Presa americană continuă să 
acorde multă atenție celui de-al 
VI-lea Festival Mondial al Tinere
tului și Studenților de la Moscova. 
In paginile ziarelor apar articole, 
știri, scrisori ale cititorilor, fotogra
fii consacrate Festivalului.

Ziarul „Sun", care apare la Balti
more, publică un articol semnat 
Howard Corton, consacrat săr
bătorii tineretului. Autorul scrie 
despre deschiderea festivalului 
pe stadionul „V. I. Lenin", 
despre participarea la festival a 
tinerilor americani, despre primi
rea făcută de locuitorii Moscovei 
oaspeților lor. Ziarul „New-York 
Journal American" publică impre
siile lui Larry Moyer, unul 
membrii delegației S.U.A. la

din 
fes-

In urmă cu o lună autorită
țile londoneze au hotărît să dă- 
rîme clădirea teatrului „Saint 
James'4, unul din cele mai 
vechi și renumite teatre din 
Londra. Ce „delict" a comis a- 
cest teatru, fondat în urmă cu 
peste 200 de ani, care a jucat 
un rol de frunte în dezvolta
rea artei dramatice engleze? 
Milionarul Felix Fenston, a 
cumpărat terenul pe care se 
află clădirea renumitului tea
tru. Numitul a găsit că e^mai 
necesar ca pe acest loc să fie 
construit un nou cartier comer
cial.

Hotărîrea de a dărîma tea
trul „Saint James" a produs 
un puternic ecou în rîndurile 
a numeroși oameni de artă en
glezi, precum și fruntași ai 
vieții publice și politice. S-a 
format o adevărată acțiune pu
blică pentru salvarea acestui 
teatru. Recent, o delegație a 
actorilor din Londra, avînd în' 
frunte pe cunoscuții actori La
wrence Olivier și soția sa, Vi
vien Leigh, a făcut o vizită de 
protest ministrului construcției 
de locuințe. Cu toată interven
ția lor ministrul a dat același 
verdict ca și milionarul Felix 
Fenston:

Teatrul „Saint James să 
fie dărîmat 1

„II iubesc pe Ludwiga TURNEU-RECLAMA

5?

De puțin timp o seamă de ce
lebri muzicanți din străinătate, 
printre care talentatul violonist 
american Isaac Stem și eminen
tul violoncelist și muzician Pablo 
Casals și-au prins la reverele 
hainelor lor insigne cu chipul Iul 
Beethoven. Pe insigne se poate 
citi Inscripția „II iubesc pe Lud-

„îndrăzneala'* negrilor
Duminica trecută rasismul a 

bîntuit în Chicago cu o deosebi
tă putere. Pe neașteptate, un 
grup de negri care se afla într-o 
grădină publică a fost atacat cu 
pietre. Mulți dintre ei au fost 
răniți. Negrii s-au împotrivit hu
liganilor .Ce îndrăzneală, să te 
împotrivești atunci cînd ești lo
viți Infuriați de acest fapt, hu
liganii rasiști au pornit pe străzi 
din cartierul de sud al orașului 
Chicago, unde în ultimii ?ni au 
început să locuiască și negri. 
Automobilele conduse de negri 
care au fost întîlnite au fost răs
turnate și li s-a dat foc. IJn nu
măr mare de locuitori de culoare 
au fost maltratați. Presa ameri
cană relatează că spitalele din a- 
cest cartier al orașului sînt în 
prezent pline de victimele furiei 
rasiștilor.

wlg". Poate s-ar părea că este 
vorba de o glumă : dar faptul că 
insigna este purtată de asemenea 
muzicanți eminenți lasă să se 
vadă că în realitate este vorba 
de un lucru serios. In acest caz 
nu este vorba numai de admira
ția față de geniul lui Beethoven. 
In S.U.A. a luat naștere și se ex
tinde o mișcare de protest împo
triva deșănțatului rock-and-roll. 
Partizanii acestei mișcări, care 
au înființat și un club cu peste 
20.000 de membri poartă insigne 
cu chipul lui Beethoven.

32 dinfi — 32 dentiști
Ori și ce miliardar, ca ori șl 

care om de rînd are dinți. Numai 
că...

Miliardarul Charles Roberward 
întreține 32 de dentiști. Suferă 
de vreo boală gravă, i se îmbol
năvesc dentiștii unul după altul? 
Nu. El își permite luxul ca fie
care dintre cei 32 de dentiști să 
se ocupe de starea sănătății u- 
nuia din dinții săi. Pentru a- 
ceastă „muncă", fiecare din cei 
32 de dentiști primește un salariu 
lunar de aproximativ 100.000 lire 
italiene. Încheind această infor
mație revista americană „Liber
ty" remarcă printre altele că 
dinții miliardarului stnt perfect 
sănătoși.

Proprietarii de fabrici textile 
din Lancashire (Anglia) se zbat 
pentru o reclamă cit mai furibun
dă. Concurența le-a redus vînza- 
rea. In scopul de a găsi desfacere 
pentru produsele întreprinderii 
lor ei au hotărît să trimită intr-un 
turneu-reclamă în jurul lumii pe 
cea mai elegantă fată engleză, pe 
care s-o înzestreze cu o bogată 
garderobă de rochii din stambă.

A fost organizat un mare concurs. 
Cîștigătoarea, Angela Smith, va 
face un turneu pe o distanță de 
75.000 mile, prin Noua Zeelandă, 
Australia, Africa, America. Va fo
losi oare la ceva această călătorie 
de reclamă în jurul lumii ? Există 
alte căi. Nu intimplător pe zi ce 
trece în Anglia se aud tot mai pu
ternic voci care cer lărgirea co
merțului cu țările socialismului.

tival, culese în cursul vizitei sale 
la Moscova. Moyer vorbește cu 
entuziasm despre „primirea fantas
tica pe care locuitorii Moscovei, 
au făcut-o participanților la festi
val".

Cu toate acestea, ziarele ame
ricane mari continuă să publi
ce articole și note pline de 
afirmații absurde, calomnii si 
declarații dușmănoase la adresa 
Uniunii Sovietice. In această pri
vință este semnificativ un articol 
redacțional publicat de ziarul 
„New-York Times". După cum re
iese din acest articol, ziarul rămîne 
complect indiferent la întâlnirile 
impresionante ale delegațiilor din 
diferite țări care au loc în pre
zent la Moscova, demonstrațiile 
artistice ale popoarelor din lume, 
discuțiile duse de tineret pe teme 
actuale. Ziarul scrie despre niște 
„plusuri și minusuri propagandis
tice" legate chipurile de festival, 
atribuie tineretului sovietic, a că
rui ospitalitate a și putut fi apre
ciată de oaspeții străini, anumite 
scopuri „interesate" și declară că 
Festivalul de la Moscova nu este 
altceva decît „o intenție a propa
gandei comuniste". In același spirit 
sînt redactate articolele și informa
țiile publicate de ziarele „New 
York Herald Tribune", „Christian 
Science Monitor", și altele.

2.

Spectacol de gală 
al delegației R. P. R.

PASCHIN
De mult timp în paginile ziare

lor și revistelor americane ocupă 
un loc de frunte marele scandal 
politic care a izbucnit recent la 
Chicago cu prilejul alegerilor pen
tru postul de guvernator al statu
lui Illinois.

Unul dintre principalii candi
dați Ia acest post a fost cunoscu
tul politician și afacerist Herbert 
Paschin, care a deținut multă vre
me funcția de trezorier al partidu
lui democrat în marele cartier Cook 
din Chicago. Cu puțin timp înainte 
de alegeri Paschin a fost acuzat 
de abuzuri financiare, din care mo
tiv a fost nevoit să-și retragă can
didatura.

BASMA CURATA
După cum reiese din darea de 

seama a revizorului, publicată în 
presă, în casă s-a constatat o lipsă 
de 444.000 de dolari. în afară de 
aceasta, o serie de cheltuieli erau 
în mod vădit umflate. Bunăoară, 
stenografelor li se plăteau sume fa
buloase : cîte 275 dolari pentru o 
jumătate de oră de lucru, deși de 
obicei ele sînt plătite cu cinci 
dolari pe oră. Se emiteau cecuri 
mari pe nume fictive. In genere, 
subliniază ziarele din Chicago, aici 
mirosea a delapidări în valoare de 
milioane de dolari, iar partea leului 
din aceste „venituri" curgea în bu
zunarele lui Paschin.

Totuși, eroul acestor mașinațiuni 
a știut să iasă basma curată.

— Sînt zguduit de faptul că toa
te acestea s-au putut întîmpla în 
biroul meu, a declarat cu fățărnicie 
Paschin unor reprezentanți ai pre
sei. Desigur, n-am știut nimic.

Paschin a izbutit să scape de ju
decată. In schimb vor fi deferiți 
justiției aceia care au îndeplinit 
instrucțiunile acestui politician cu 
mînă lungă.

După cum se vede în S.U.A. 
hoții și excrocii milionari pot res
pira liber, deoarece cu bani se 
pot cumpăra foarte multe: atît 
un verdict de achitare al tribuna
lului, cît și publicarea de articole 
binevoitoare în ziare sau ocuparea 
de tot feluri de posturi adminis
trative...

(Urmare din pag. 1-a) 
cretar al C.C. al Comsomolului. 
F. Ilicev, șeful Direcției presei 
din Ministerul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S., A. Lebedev, șeful 
Direcției artelor plastice din Mi* 
nisterul Culturii al U.R.S.S., V. 
V. Țelicovski, șef adjunct al Di
recției teatrelor din Ministerul 
Culturii al U.R.S.S., artistul po
porului al U.R.S.S., S. Obrazțov, 
oameni de artă și cultură, scrii
tori, ziariști străini ș< sovietici. 
De asemenea au fost de față 
Mihail Dalea, ambasadorul R.P. 
Romîtie în U.R.S.S.. membri al 
Ambasadei Romîne, precum șl 
numeroși membri ai corpului di
plomatic acreditați la Moscova.

Cortina brodată cu motive națio
nale romînești se ridică încet. Pe 
scenă corul Ansamblului Uniunii 
Tineretului Muncitor acompaniat 
de orchestră interpretează cînte- 
cul „Pămînt măreț al patriei iu
bite". Cînd corul a început să 
cînte „București-Moscova" de Ves- 
can și Lepin în sală au izbucnit 
ovații. Acest cîntec simbolizează 
prietenia dintre cele două capitale, 
prietenia dintre popoarele sovietic 
și romîn. Frumoaselor cîntece in
terpretate de cor le urmează cu
noscute dansuri populare romî
nești : „Jocul fetelor de pe Tîr- 
nave", sau „Brîul“, „Suită de dan
suri din Năsăud", ca și dansurile 
oltenești interpretate de artiștii 
romîni stîrnesc ropote îndelungi de

aplauze. Vioiciunea dansurilor, va
rietatea lor ca și coloritul minu
natelor costume entuziasmează pu
blicul. De succes s-au bucurat de 
asemenea și tînăra pianistă Ale
xandrina Zorleanu și solista Teo
dora Lucaciu. ca și dansul gra
țios al balerinilor Valentina Mas; 
sini și Gelu Barbu care au inter
pretat o scenă din baletul „Călin" 
de Alfred Mendelsohn.

Pauza e prilej de comentarii. 
Aprecierile sint unanime.

A doua parte o programului în
cepe cu melodii populare romi- 
nești. Cintecele interpretate de An
gela Moldovan și Ion Cristorea- 
nu, horele și sirbeie cintate la nai 
de Damian Luca, ca și bine cu
noscuta „Ciociriie" interpretata la 
vioară de Ionel Budișteanu, aduc 
din nou îndelungi aplauze.

Din program nu lipsește nici 
dansul rominesc care a făcut oco- 
lui pămintului — „Perinița”.

O vădită admirație stirnesc apoi 
balerinii Irinel Liciu și Gabriel 
Popescu în „Melodie" de Gluck 
și baritonul Nicolae Herlea care 
a interpretai aria Iul Figaro din 
opera „Bărbierul din Sevilla" de 
Rossini.

„Carnavalul popular", o minu
nată suită de dansuri și obiceiuri 
populare romînești încheie progra
mul care timp de aproape trei ore 
a stirnif aplauzele entuziaste ale 
spectatorilor.
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