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Ciment și ...croaziera
Fabrica de ciment „Congresul al 

XlX-lea** din Bicaz, care a reali' 
zat sarcinile pe semestrul l al a- 
cestui an cu 20 zile înainte de 
termen, a încheiat luna iulie cu 
importante realizări. Angajamen- 
tele luate în cinstea zilei de 23 
August de a da peste plan 8.000 
tone de ciment și 4.000 tone de 
klinker au fost cu mult întrecute. 
La ciment angajamentul a fost de
pășit cu 21.000 tone, iar la klin
ker cu 5.000 tone.

Pentru stimularea fruntașilor în 
producție care au obținut cele mai 
frumoase succese în îndeplinirea 
angajamentului luat, conducerea 
întreprinderii trimite în cele două 
croaziere organizate luna aceasta 
pe Marea Neagră de O.N.T. 50 de 
muncitori. Printre aceștia se află 
Vasile Pascale de la cariera de 
calcar, morarul Constantin Chiriac 
ți lăcătușul Eugen lacob.

( Agerpres)

Schimb de onoare
Mărfi 31 iulie tinerii de la 

F.R.B. din Capitală au organi
zat, in cinstea Festivalului de 
la Moscova șl a zilei de 23 
August, un schimb de onoare.

Prin muncă avintată ei au 
îndeplinit planul zilei în pro
porție de 104%. Schimbul la 
devenit fruntaș pe filatură. 
El a realizat planul cu 106.8 
la sută. Tinerele Maria An- 
tohi secția carde, Aurelia 
Bogan, Maria Vlase de la 
secția pieptănat, au avut cele 
mai frumoase rezultate In 
muncă,

* MARIA SAVA 
tehnician

%

Au trecut doar două zile de cînd ultima filă a calendarului pe 
luna iulie 1957 a fost ruptă. In întreaga Vale a Jiului, la toate mi
nele, funcționarii au început să socotească de zor. Mașinile de cal
culat au prins să țăcăne cu mai multă rapiditate, coloanele de ci
fre s-au înșiruit tot mai lungi. Se face bilanțul muncii celor care 
In subteran scormonesc pămîntul și a celor care înaintînd metru 
cu metru în piatră deschid noi drumuri spre straturile de cărbune.

Și in această lună, ca de altfel în toate lunile anului, bravii 
mineri ai Văii Jiului și-au îndeplinit și depășit planul de cărbune. 
Cei mai buni în iulie au fost cei de la Vulcan. Ei au adăugat ce
lor 6380 tone extrase peste plan de Ia începutul anului, alte peste 
2000 tone. De remarcat este faptul că numai sectorul 4 — sector 
de tineret, condus de tînărul miner Plăvichianu Dumitru — a ex
tras în luna iulie cu 1900 tone mai mult cărbune decît avea pla
nificat. In acest sector lucrează și brigăzile de tineret ale lui Gh. 
Șvășcan și Iovi Traian care și-a îndeplinit planul pe această lună 
în proporție de 153 la sută. O altă brigadă care și-a înscris numele 
pe panoul fruntașilor de Ia mina Vulcan este cea a lui Csiki Emc- 
ric. Deși 5 tineri de aici sînt plecați la Moscova la Festival, bri
gada a scos și planul lor de cărbune pe această lună.

Urmează apoi în întrecere colectivul minei Petrila care a dat 
1088 tone cărbune peste plan din care doar brigada lui Peter 
Moise a dat 687 tone.

Cu toate că la Lupeni s-au dat peste plan în cursul lunii doar 
82 tone cărbune, trebuie subliniată munca îndîrjită a tineretului 
aflat în întrecere pentru întîmpinarea Zilei minerului și a zilei de 
23 August. Luna aceasta au existat aici mari greutăți și cu toate 
acestea, brigăzi ca cele conduse de Ștefan Demeter, de la secto
rul B4 — sector al tineretului, Ion Popa care lucrează la stratul 
18 al sectorului 1B, sau Ștefan Cszalovics ce lucrează în piatră la 
deschiderea unei noi galerii spre stratul 2 au asigurat îndeplinirea 
și depășirea planului pe întreaga mină. Minerii Văii Jiului pot ra
porta partidului cu mîndrie că și în luna iulie au dat industriei 
noastre mii de tone de cărbune peste plan.
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în Ioc de motto:
Dedicată locatarilor care 
nu-și plătesc cu lunile 
întreținerea la bloc.

I
GH. ANGELESCU •

Mai mult de un milion
Fabrica de penicilină își contu

rează clădirile ca într-o celebră 
compoziție picturală la marginea 
lașului. De cum intri în fabrică, 
uiți de drum, de caniculă, de sete. 
Intr-o sală, pe un scaun, stă aple
cat asupra unei măsuțe patrate ca 
de șah, un tînăr, îmbrăcat în ha
lat alb ca de farmacie.

— Cine-i ?
— Dogaru, secretarul nostru I
— Ce face?

— Socotește î
Dumitru N. Bostan este dornic 

să dea explicații asupra socoteli
lor pe care le face Filip Dogaru, 
dar nu știe de unde să înceapă și 
unde să sfîrșească. In plus, nu 
prea cunoaște amănunte. Nici nu 
are de altfel de unde să le cu
noască. Soluția însă e simplă.

Povestea începe cu primăvara, 
prin luna mai. Atunci s-a discutat 
aici, într-o adunare generală 
U T.M. ca se poate face pentru a- 
plicarea inițiativei tinerilor de la 
„Progresul" Brăila. In adunare u- 
temiștii au discutat mult dacă să 
pornească acțiunea fără să stabi
lească un obiectiv în timp ori alt
fel.

Lucia Condurache a propus ca 
prima etapă să sfîrșească în ziua 
cînd va începe Festivalul la Mos
cova. Costică Nour, membru în co
mitetul U.T.M. pe fabrică, a sus
ținut propunerea Luciei. In plus 
a fost de părere că pînă la Fes
tival se pot face economii în va
loare de 750.000 lei. Unii s-au do
vedit neîncrezători, alții s-au 
mirat. Aurel Tomulete din secto
rul I, Costică Cioancă din secto
rul 2, Emilia Gazii din sectorul 3, 
întreaga brigadă a lui Colarașu și 
Doroș, au votat pentru 750.000 
lei. Atit a fost pină la urmă an
gajamentul.

A început apoi bătălia. Cîteva 
zile mai tîrziu, șarja 114, mi se 
pare a dat 64 milioane unități in
ternaționale de penicilină în loc 
<1e 46 milioane cît prevedea planul. 
Așa treceau zilele, nebăgate par
că în seamă. Tot așa, unitate lîngă 
unitate, veneau să se adauge rea
lizările continue ale băieților. De 
două, trei ori o comisie s-a întru
nit pentru sumare analize. De fie

care dată concluziile aduceau cu 
ele tot mai plăcute surprize. Pen
tru astă seară este prevăzută în
trunirea din nou a comisiei. Iată 
de ce Filip Dogaru face atîtea so
coteli, pornind de la cifre minime, 
răzlețe și ajungînd la cifra totală 
pe care pentru moment se oprește 
să o rostească. E parcă prea mare. 
O confruntare a documentelor to
varășului Gh. Jalaboi este de a- 
ceea mai mult decît indicată. Nu. 
Filip Dogaru nu a greșit nicăieri. 
Acesta este adevărul: economii 
echivalente cu peste un mi
lion lei. In plus: prețul de cost 
a fost redus cu 27,8 la sută față 
de 10,5 la sută cit fusese plani
ficat.

Și acesta nu este decît începu
tul. Pînă la 23 August ei sînt ho- 
tărîți să intensifice întrecerea pen
tru realizarea de economii.

C. SLAVIC 
corespondentul „Scinteii ti

neretului pentru regiunea Iași

Țț

O convorbire utilă
* In regiunea Pioești riimul zilnic ta treieriș 

nu este mulțumitor * Batozele stau 
pe arii, iar snopii — pe cîmp

vărășsrî agricole și 18 comune. 
Fruntașe pe regiune, care au rea
lizat procentul cel mai ridicat și 
care-și depășesc aproape zilnic 

(Continuare in pag. 4-a)

Utemiștii 
ajută pe bătrîni 

și văduve

Treierișul și înmagazinarea re
coltei noi in timp cit mai scurt 
și in condițiuni cit mai bune con
stituie o sarcină deosebit de im
portantă. Măsurile luate de orga
nele de partid și de stat din regiu
nea Ploești, încă de la începutul 
campaniei de treieriș, pentru asi
gurarea îndeplinirii acestei sarcini, 
au adus și rezultate frumoase. 
Pentru a cunoaște stadiul lucră
rilor de treieriș și înmagazinare 
a producției, corespondentul nos
tru pentru regiunea Ploești a a- 
dresat tovarășului CONSTANTIN 
DUMITRESCU, șeful adjunct al 
secției agricole a regiunii Pioești 
cîteva întrebări la care a pri
mit următorul răspuns :

Anul acesta în afara suprafețe
lor cultivate de gospodăriile agri
cole de stat, regiunea a avut o su
prafață de 117.256 hectare însă- 
mînțate cu păioase, depășind ca 
suprafață și ca producție situația 
din anul trecut. De aici și necesi
tatea unor măsuri mai eficace 
pentru ca să asigurăm recoltatul la 
timp optim al acestei bogății. Cea 
mai importantă sarcină care ne 
stătea în față imediat după sece
riș a fost să începem treierișul cu 
toate cele 406 batoze existente în 
regiune. Din calculele noastre cu 
numărul respectiv de batoze era 
posibilă o viteză zilnică de 5900 
ha., ceea ce însemna că puteam 
să terminăm în maximum 22 de 
zile campania de treieriș. A- 
ceasta a fost la început. Iată care 
este situația la data de 2 august. 
Pe întreaga regiune s-au treierat 
păioasele de pe 50,3 la sută din 
suprafața totală. Pînă în prezent 
au terminat complect de treierat 
30 gospodării colective, 178 înto-

în zilele acestea pe ariile din 
satele raionului Turnu Severin se 
dă bătălia pentru terminarea treie
rișului. în această privință un loc 
de frunte îl ocupă cele 12 arii de 
tineret, care treieră acum ultimii 
snopi de grîu din recolta acestui 
an. Dar tinerii nu se mulțumesc 
numai cu faptul că pot cuceri pri
mele locuri în această bătălie. Ei 
au socotit că în această privință 
contribuția lor poate fi și mai în
semnată. Așa s-au născut cele 29 
echipe care dau acum un ultim a- 
jutor la treieriș bătrînilor, văduve
lor, invalizilor și femeilor ai căror 
soți se află în stagiul militar. Și 
dacă vorbești despre acest fapt, nu 
poți să nu amintești și de cele 98 
de echipe, create tot de organiza
țiile U.T.M. sătești pentru paza 
ariilor, de cele 30 de echipe sa
nitare de pe arii și de toți pionie
rii. ștej-arii și tinerii care în pri
mele zile ale Festivalului 
Moscova, au 
cantitate de 
zultat 2.020

i

de la 
strîns de pe cîmp o 

spice din care au re- 
kg. grîu.

Corespondent 
CONSTANTIN MARIN

Prin telefon de la trimișii noștri speciali la Moscova

Ex^ozițî^d^rț^lașțică^^glicață

Peste 3000 de pînze
din 50 de țări

Aspect din expoziția internațională de arte plastice.
(Foto Agerpres) 

poziția în ansamblul său prezintă 
un mare interes.

De o apreciere unanimă se bu
cură lucrările tinerilor creatori din 
țara noastră, care suscită un in
teres deosebit — prin realismul și 
nivelul lor artistic — din partea 
numeroșilor vizitatori ai expoziției.

Un atelier va fi pus ia dispo
ziția tinerilor artiști care vor pu
tea lucra acolo și își vor putea ex
prima impresiile lor asupra Fes
tivalului. După aceea va fi organi
zată la acest atelier o expoziție de 
lucrări realizate în cursul Festi
valului.

Aceasta este cea mai importan
tă dintre expozițiile Festivalului. 
Pînă în ultimele zile au sosit noi 
tablouri la Comitetul pregătitor. 
Mai mult de 3.000 de pînze ale 
tinerilor artiști din 50 de țări au 
fost expuse. Expoziția internațio
nală de artă plastică și aplicată 
constituie un mare eveniment în 
viața culturală a tineretului lumii. 
Școlile artistice și tendințele 
cele mai diîerite în arta con
temporană sînt reprezentate în 
lucrări ale tinerilor artiști și pic
tori. Numeroase tablouri se dis
ting prin originalitatea lor. Ală
turi de opere realiste se găsesc 
opere cu caracter formalist. Ex-

Dansul și cîntecul romîn
au entuziasmai

(Note de la spectacolul de gală al R. P. R. 
la Festival)

Curiozitatea profesională 
împins — mai ales că era 
de spectacolul de gală al i 
tului R.P.R. la Festival 
pornesc din vreme spre 
Teatrului Mare.

Pe drum m-a prins o 
torențială cum rar mi-a fost dat 
să văd. Drumurile asfaltate, tro
tuarele erau aproape acoperite de 
apă. Multe moscovite, vădind spi
rit practic, își continuau drumul 
ținînd într-o mină umbrela iar în 
alta pantofii.

Mașina m-a adus la teatru cu o 
oră înainte de începerea specta
colului. Din clădirea teatrului 
priveam pe fereastră. Cerul era 
întunecat, vînăt, iar ploaia conti
nua să cadă cu stropi mari. Deve
nisem pesimist. Nu vor fi mulți 
aceia care să părăsească locuința 
pe o astfel de vreme, ziceam eu. 
Mă înșelasem. Numai după un 
sfert de oră, cîteva zeci de oa
meni se adunaseră la intrare. Di
rectorul teatrului dădu dispoziție 
să dea drumul la intrări și primii 
spectatori fură urmați în curînd 
de alții. Ritmul ploii scăzu brusc, 
pentru ca înainte cu un sfert de 
oră de începerea spectacolului să 
stea definitiv. Cele două intrări 
ale teatrului deveniseră strimte 
pentru ca prin ele să se poată 
scurge mulțimea de spectatori.

Cînd primele becuri din sală 
se stinseră anunțînd începerea 
spectacolului, în sală nu mai pu
teau fi găsite locuri libere. încet 
cortina cu motive naționale romi- 
nești se ridică. Prin fața specta
torilor se prezentă în mod viu și 
variat întreaga bogăție a artei ro- 
mînești. Moscoviți, tineri din înso
rita Italie, din Franța, din China, 
din țările Americii Latine, repre
zentanți ai tinerilor din majori
tatea țărilor lumii — uu aplaudat 
frenetic pe solii artei romînești la 
Festival.

O prezentare a programului ar
tistic al delegației noastre a fost 
făcută deja cititorilor noștri înain-

m-a 
vorba 

tinere- 
— să 
filiala

ploaie

te de plecarea la Festival, cînd a 
avut loc spectacolul de gală la O- 
pera din București. Firesc ar fi 
să arăt ce a plăcut acum mai 
mult spectatorilor prezenți la fi
liala Teatrului ” "
foarte dificilă, 
număr, fiecare 
au fost primite 
entuziasm. Foi 
mod deosebit că dansurile execu
tate de tinerii din asamblurile 
U.T.M. și Doina, orchestra popu
lară de sub conducerea lui Ionel

Mare. E o treabă 
deoarece fiecare 

bucată executată, 
cu un extraordinar 
menționa totuși în

D. MIHAIL

Deschiderea 
expoziției de mostre 

a R. D. Germane
în sala din bd. Magheru nr. 42 

s-a deschis vineri dimineața Ex
poziția permanentă de mostre 
pentru export a Republicii De
mocrate Germane.

Expoziția care va funcționa în 
tot cursul anului își va schimba 
lunar tematica prezentînd pe rînd 
mostre pentru export din diferi
te ramuri ale industriei din R.D. 
Germană. Prima expoziție poartă 
titlul „Jucării, materiale sportive 
și materiale didactice". Tematica 
expozițiilor din lunile următoare 
va cuprinde mecanică fină, instru
mente de măsurat de precizie și 
altele.

Cuvîntul de deschidere a Expo
ziției a fost rostit de ambasado
rul R.D. Germane la București, 
Georg Stibi.

A luat apoi cuvîntul tov. Mi
hai Ciobanu, președintele Came
rei de Comerț a R.P. Romîne.

Asistența a vizitat apoi expo
ziția. Sînt prezentate jucării in
genioase, plăcute și educative, ma
terial didactic modern din dome
niul fizicii, biologiei, mineralo
giei, geografiei etc. menit să dez
volte gustul și aptitudinile elevi
lor pentru studiul tehnic și știin
țific, materiale sportive, instru
mente din domeniul opticei și al 
mecanicii de precizie etc.

Pe timpul cît va funcționa ex
poziția vor avea loc conferințe 
și filme documentare despre im
portanța și folosirea mijloacelor 
tehnice prezentate de expoziție.

(Agerpres)

sarcina nr. 1
vara

Pana de... 10 minute
SNAGOV (de la corespondentul 

nostru).
...Care va să zică, ce-i o pană PI 

Păi — după noi — pana e o po
doabă a păsărilor. Pe cea de păun 
o pun — de frumusețe — flăcăii 
la pălărie. Pana mai poate fi și de 
lemn. O întrebuințează mult tăie
torii de lemne. Dar ce să mai lun
gim vorba : pana poate fi de mai 
multe feluri: de avion, de... cau
ciuc și... (aici am vrut să ajungem) 
de batoză. Da, batoza de pe aria 
întovărășirii „21 Decembrie", din 
Petroșani, raionul Snagov, nu poa
te trăi fără... pană. Știți cît e de 
lungă o pană ? Numai de... 10 mi
nute. Atit atinge cînd o măsoară 
cu ceasul, tînărul batozar Nicolae 
Sandu de la S.M.T. Cocioc. Pana 
ei „crește" — oră de oră — ha la 
cureaua veche, ba la filtre, ba la 
șaibe, mai bine-zis, pe tot corpul 
batozei. Dar știți ce foloase... nefo
lositoare aduce o pană întovărăși- 
ților ? In primul rînd batoza ar 
trebui să treiere zilnic 14.000 kg.

de grîu. Dar, din cauza nelipsitei 
pane, care atîrnă greu în balanța 
pierderilor de timp, batoza abia 
reușește să treiere 7—8.000 kg. pe 
zi. Această neobrăzată pană a fă
cut ca treieratul orzului de pe cele 
10,50 hectare ale întovărășirilor să 
întîrzie cu trei zile. Responsabilul 
ariei, tovarășul Petre Mazilu, ne-a 
mărturisit că nu știe cînd o să se 
termine treieratul griului recoltat 
de pe cele 34 hectare. Pentru că 
— ne-a spus el — batoza are și 
alte „țîfne". Cînd vrea ea să fie 
„cocoană mare", își pune la... site 
cite o pană lungă de... o jumătate 
de zi. Așa a făcut la începutul 
treierișului. Și, după toate aparen
țele, o să mai aibă toane din astea.

— Ce folos — spune tovarășul 
Mazilu — că tînărul Nicolae San
du e un mecanic desavîrșit... dacă 
batoza a plecat de la S.M.T. Co
cioc (director I. Anghelina) prost 
reparată... li „crește" des cite o 
pană. Mai bine le-ar „crește" celor 
care n-au reparat-o ca lumea

Comitetul modestului bloc 
cu 4 etaje din strada Crivățu
lui, a ținut aseară o ședință 
extraordinară.

Vechiul responsabil de bloc, 
enervat și categoric, și-a aban
donat trecuta responsabilitate, 
fără posibilitatea unui bilanț 
glorios. Locatarii a șase din 
cele douăsprezece apartamente 
ale blocului, sînt restanțieri cu 
luni de zile la plata întreținerii , 
imobilului în cauză.

Liftul suferă de paralizie ! 
Hidroforul îl imită! Apa caldă 
a devenit un lux posibil o sin
gură dată pe săptămînă. A- 
tunci, lumea, se imbăiază ca 
la telegraf-fulger.

La ședință, stupefacție: Mir
cea Toma, radio-tehnician, 
preia de bună voie responsabi
litatea.

Act de mare curaj. Incontes
tabil. Hazardat chiar. Dar..

Trecutele răni rămîn nevin
decate.

Familia Toma a istovit și a 
exasperat. După o noapte de 
nesomn, Mircea Toma, propu
ne locatarilor instalarea a 6 
vîlnii de difuzor, una pe apar
tament, care să-i permită co
municări și insistențe de la do
miciliu. Economie de efort l

Imediat după terminarea recoltărilor colectiviștii din comuna 
Pechea, raionul Galați au trecut cu ajutorul tractoarelor de la 
S.M.T. Pechea la executarea arăturilor de vară. Pînă în pre
zent a și fost arată o mare suprafață de miriști.

In fotografie: tractoristul Costache Sălceanu executînd arături
le de vară.

Ingenioasa stație de „comuni
cări și insistențe" intră in func
țiune 1 .

.La numai cîteva zile, tî- 
năra familie Panțîru avea nu
meroși invitați. Bună dispozi
ție, aperitive, pahare ciocnite, 
toasturi... Un musafir, ceva 
mai voluminos, a toastat pen
tru grabnica însănătoșire a lif
tului.

în toiul petrecerii, difuzorul, 
intrat pe neașteptate în funcți
une, produce stupefacție și mai 
apoi, amuză.

...Stimați invitați ai familiei 
Panțîru, hună seara I Vă vor
bește, deranjîndu-vă doar cîte
va clipe, responsabilul disperat 
al acestui bloc. Repet, respon
sabilul disperat. Adus în ase
menea stare jalnică, printre al
ții și de gazdele dumneavoas
tră...

Victor Panțîru, repezindu-se. 
a înfășurat difuzorul cu o față 
de masă. Zadarnic. Vocea, mai 
răgușită, continua totuși să se 
audă :

...Savurați în aceste clipe 
preparatele talentatei gospodi
ne-gazdă. Ei bine, n-aș vrea 
să vă stric pofta; dumneavoas
tră vă înfruptați, fără să știți 
firește, din indemnizația pentru 
lift, hidrofor, apă caldă... cu 
care soții Panțîru sînt de șase 
luni restanțieri. Vă implori A- 
iutați-mă / Convingeți-i, vă 
imp..."

Cu un cuțit mare de bucă
tărie, murdar de icre, tînăra 
soție a tăiat firele pîlniei-difu- 
zor.

A doua zi tovarășul Panțîru 
a scos de la C.E.C. 300 de 
lei.

In modestul bloc din strada 
Crivățul, începuse dezghe
țul...

VALERIU LAZAROV

a

BLOCK-NOTES-UL
SE CR E TAR UL UI

Stau de vorbă cu Petre Cojo- 
caru, secretarul comitetului or
ganizației U.T.M. de la 
nele „Steagul Roșu“ din 
rașul Stalin. La aspect 
cretarul 
masiv, lat în umeri, 
mari și o figură serioasă, con
centrată, de medic mai de grabă. 
A trecut de vîrsta primelor en- 
tuziasme : are 31 de ani. A fost 
tehnician, pe urmă maistru. Lu
crează în uzină din 1946, de trei 
ani e secretar U.T.M. Datele 
ar părea disparate daca n-ar fi 
ochii — ochii aceia blînzi, gro
zav de liniștiți și de zîmbitori.

Tovarășul Petre Cojocaru are 
în buzunar un carnete! obișnuit, 
înțesat cu notițe. L-a pus pe 
masă și, răsfoindu-1, a început 
să-mi povestească despre oameni 
și despre problemele ior. Iu uzi-

uzi- 
0- 
se- 

este un bărbat înalt, 
cu mîini

(Continuare în pag. 3-a)

In diferite săli din Moscova au loc întilniri pe profesii șl afinități. In Casa inginerului și 
a tehnicii. A. V. Tonciev dînd explicații minerilor romîni asupra principiului de funcționare a 
noii combine carbonifere, a

nă sînt mii de muncitori — nu
mai utemiști sînt peste 2000 — 
dar el povestește ca și cum n-ar 
fi vorba decît doar de 10—15 oa
meni : știe cum îi chiamă și în 
ce secție lucrează, ce i se poate 
cere fiecăruia și mai ales ce tre
buie să i se dea... Mi s-a părut, 
în puținul timp în care am stat 
de vorbă, că acest secretar de 
U.T.M. a înțeles bine, pe dinăun
tru marea taină a muncii cu ti* 
neretul — că știe să găsească 
floarea gingașă din sufletul fie
cărui om, s-o apere cu îndîrjire 
și s-o plivească de buruieni.

Una din filele block-notesului 
secretarului mi-a povestit de pil
dă despre doi băieți, utemiști 
din organizația nr. 9 a sectoru
lui mecanic-șef: Radu Necula și 
Constantin Crăcănel. „Erau doi 
băieți răi" — spune secretarul și 
felul cum accentuiază ..băieți răi** 
mă amuză, aducindu-mi aminte 
de vocea lui Octav Pancu.lași 
la emisiunea „părinți și copii**. 
Secretarul de secție și membrii 
biroului l-au anunțat pe Petre 
Cojocaru că se spală pe mîini 
de orice răspundere, ei neputind 
face nimic ca să-i aducă pe dru
mul cel bun: sînt obraznici cu 
maistrul, nu vor să muncească, 
întîrzie, lipsesc. Petre Cojocaru 
a stat de vorba cu ei o oră și 
jumătate. O oră și jumătate nu 
l-a interesat nicio ședință, nici 
un telefon, nicio chemare, ci nu
mai sufletul acestor doi oameni. 
Bineînțeles, le-a făcut morala, 
dar după ce ei au plecat, a ple
cat și el din sediu. S-a dus 
maistru și la șeful de secție, 
discutat cu ei. le-a sugerat 
împartă lucrul mai cu atenție 
le-a explicat că a fost vorba t 
de o neînțelegere — niște piese 
lucrate nu li s-au decontat băie
ților la timp și ei s-au înrăit. 
Conducerea secției a început să 
se poarte cu mai multă atenție, 
băieții au înțeles că nimeni nu 
le poartă pică și ca atare au 
început și ei să se poarte ome
nește. Acum se numără amindol 
printre cei mai buni utemiști.

Sînt multe cazuri cînd e ne
voie de multă înțelegere, de în
credere în ceea ce e mai bun in

la 
a 

să

om. loan Uzum din sectorul mo
tor nu dovedise nimănui prea 
multe calități. A venit de cîteva 
ori beat la lucru, a stricat ma
șina și într-o lună și-a pierdut 
toți banii jucind barbut. Nu mai 
avea ce să mănînce. împrumuta 
chiar, de la unul și de îa altul: 
se spunea că o să fie dat afară 
din uzină. Comitetul a intervenit 
să mai fie pus la încercare, un 
membru al comitetului i-a îm
prumutat, cu discreție, niște 
bani, l-a sfătuit cum să se des
curce. Băiatul a fost impresionat 
de faptul că nu i s-a întors spa
tele și s-a pus pe treabă...

Lupta aceasta pasionată pen
tru recuperarea fiecărui om ame
nințat să se piardă este «*na din 
luptele cele mai nubile și mai 
grele. S-ar putea cita zeci și 
sute de istorioare, foarte diferi
te și foarte asemănătoare, care 
sfîrșesc în același punct : omul 
a primit mina prietenească de a- 
jutor care i s-a întins, a revenit 
alături de tovarășii lui. E cunos
cută in uzină povestea lui Radu 
Broască. Cu cîțiva ani în urmă, 
între două bande de huligani —- 
una din oameni de la „Steagul 
Roșu“ și alta de la uzinele de 
tractoare — era un război crîn- 
cen. Pe stradă, L 
lume — oriunde se 
bucnea scandalul și 
Broască era unul 
lii“ acestor armate 
(ului. Organizația . ................
nu l-a ocolit insă, n-a renunțat 
să revină iar și iar. Radu a în
ceput să cedeze; apoi s-a căsă
torit cu o fată tot din uzină, a 
început să țină ia prestigiul lui 
de cap de familie. Stagiul militar 
a desăvîrșit opera de recîștigare 
începută de organizația U.T.M. 
din uzină : acum, el e un munci
tor destoinic și ajută organi
zația ori de cite ori se iveș
te prilejul. De curînd a fost re
comandat organizației de partid

ILEANA POPOVIC1

la reuniuni, în 
întîlneau, iz- 
bătaia. Radu 
din „genera- 

ale dezmă- 
U. T. M.



Ningea vîrtos. Fulgii se cerneau fără oprire, grăw 
biți parcă, mari și grei. Distingeai cu greu 
la cîțiva pași înainte, conture cenușii care 

închipuiau un arbore, muchea rfului, un bordei pără
sit. Mai departe nu se vedea decît perdeaua cenușie 
a fulgilor care se cerneau fără contenire, ca un 
perete. Frigul se strecura pe după gulerul mantalei, 
se încolăcea în jurul picioarelor, te prindea de mîini. 
Frig...

Cu toate că îi înghețaseră degetele, caporalul Ște
fan Pană își simțea cămașa udă la piept și în spate, 
își pusese arma pe după gît, să aibă mîinile libere. 
Pe șold îl bătea telefonul de campanie, iar bobina, 
de pe care se desfășura firul negru, repede acoperit 
de zăpadă, îi tăia parcă umerii cu greutatea ei.

Se răsuci în loc, privind în urmă. Conturul bor
deiului în care eia instalată stația telefonică militară 
nu se mai zărea. Nu se vedea nimic înapoi, fiindcă 
începuse și un vînt care spulbera zăpada. Și ningea 
într-una fără contenire, ca și cum cernea. Se înăs
prise și frigul.

Caporalul Pană își merita numele : era scurt și vîn- 
jos, cu mîini late, puternice, pricepute să facă treabă. 
Se vîra deobicei unde era mai greu, chiar ca o pană 
care sparge un butuc. Omul ăsta avea un fel de 
pasiune cu care căuta dificultățile, un fel de plăcere 
ascunsă de a-și încerca puterile în împrejurări neo
bișnuite.

Venise în armată dintr-un sat de munte, unde se 
creșteau oi și se despica lemnul alb al brazilor. 
Fusese pădurar vreme de doi ani, pînă cînd îi venise 
rîndul să învețe meseria armelor.

Florin Petreicu

MISIUNEA
SCHIȚĂ

luptă nu era încă legată de restul subunităților. în
cercă să se miște mai repede. Dacă nu ar fi fost ză
pada asta moale, afinată, care îl trăgea parcă de pi
cioare I

O mînă îl durea, de la încheietura cotului și pînă 
la buricul degetelor.

„Ai înghețat, maica ta !“ o înjură caporalul.
Malul cu coasta lină, pe unde se afla locul de tre

cere, nu se zărea nicăieri. In ciuda frigului, simți 
că-1 iau călduri. Misiunea trebuia îndeplinită cît mai 
repede, iar el orbecăia prin zăpadă.

Se opri, desprinse bobina din spate și cu degetele 
amorțite de frig, încercă să facă legătura la 
telefonul de campanie. Firele de oțel, subțiri și 

tari, îi înțepară degetele, care svîcniră. Ștefan mormăi 
și termină de făcut legătura. Apoi se trînti în zăpadă 
și învîrti inductorul.

Țîrîitul soneriei fugi prin fir, întortochindu-se de-a 
lungul malului. După cîteva minute, Ștefan auzi răs
punsul telefonistului.

— „Garofița" I Ascultă, „Garofița" ! strigă el în 
microreceptor. Aici e „Nu-mă-uita*. Mă auzi, „Ga
rofița" ?

— Te aud, nu mai răcni așa! îl preveni, slab, 
glasul telefonistului.

— Nu dau de trecerea peste rîu I
O vreme, pe circuit se auziră hîrîituri. Apoi tele

fonistul de serviciu prinse din nou în cască:
— Garofița I Hei, „Garofița**, n-auzi ? Nu între

rupe legătura...
— Legătura funcționează.
— Cheamă-1 pe comandant
Telefonistul de serviciu înălță din umeri. Ăștia 

făceau legăturile, strigau întotdeauna ca scoși 
ninți. Telefonistul de La centrală era un flăcău

verii și era cald, încît sus, pe munte, trebuia nea
părat să-ți dezbumbi cămașa la piept și totul era așa 
de frumos încît nu te îndurai să te desparți și să 
pleci de acolo. Iar de sus cădea mereu ceva, funi
gei parcă, ori fulgi de nea, ori poate picușuri de 
soare, de lumină...

Pe urmă se ivise locotenentul și el îi raportase că 
sus, la Pietrele Albe, soldații așteptau legătura, fiind
că începea atacul. Absurd, atacul acesta, în miezul 
verii, cînd el se afla cu Mădălina la el acasă, pe 
munte. Un zîmbet înflori pe fața caporalului Ștefan, 
înțelesese. Nu era un atac adevărat, era simulat. 
„Inamicul** era format din prietenii lui, cei mai buni 
flăcăi din sat, așa că degeaba se răstea la el loco
tenentul...

In mijlocul cîmpului alb, trîntit în zăpadă, trupul 
caporalului Pană îngheța.

Apoi, deodată, în liniștea fără 
răsunară împușcături. Intîi, trei:

prihană a ninsorii, 
tarn 1 tarn I tic I și

Ninsoarea asta învrăjbită de vînt semăna cu 
aceea care îl prinsese pe el, odată, la strungă. 
Da’ era mult de atunci ! Găsise în pădure un 

grup de excursioniști, rătăciți în ninsoare. Ii luase 
cu sine, conducîndu-i și cînd ajunseseră aproape de 
strungă, începuse de-odată o viscoleală ca aceasta, 
încît nu se vedea la doi pași. Și se nimerise tocmai 
să fie pe o muchie rea de munte, încît o clipă fusese 
tentat să aștepte să se potolească ninsoarea. Pe urmă 
își dăduse seama că dacă rămîn acolo, au să înghețe 
sau se vor prăbuși în prăpastia care se cască lîngă 
el, la un lat de palmă. Grupul alcătuit pe jumătate 
din femei n-avea experiență în asemenea împrejurări _________ __ __ ....
(ce dracu, ăștia se rătăcesc întotdeauna, se gîndise care făceau legăturile, strigau întotdeauna ca scoși 
el) și fusese nevoit să îi treacă pe rînd, peste muchia din minți. Telefonistul de la centrală era un flăcău 
aceea îngustă cît un prag. Numai el știa cum se subțirel, blond, care se ținea mîndru că lucrează la 
tîrîse, agățîndu-se cu palmele, cu degetele încor- un aparat complicat și nu întinde firele pe cîmp, a- 
date ca niște ghiare, de cîte un colț de piatră care lergînd de colo pînă colo, ca iepurii pe hotar. Lui îi 
îi scrijela pielea pînă la sînge, de cîte o rădăcină, plăcea să i se vorbească măsurat, politicos și capora- 
de cîteva cioturi care creșteau ,pe acolo. Pasul îngreu- Iul Pană striga la el.

Căscă discret, în podul palmei. Ir 
oiau ăștia cu circuitul ? în bordei

de cîteva cioturi care creșteau pe acolo. Pasul îngreu- Iul Pană striga la el.
nat de povara celui pe oare îl ajuta să meargă, ros- Căscă discret, în podul palmei. In definitiv oe tot 
togolea adesea de sub zăpadă dto o piatră, un vroiau ăștia cu circuitul ? în bordei era fum dar era 
bolovan, un colț de stîncă și aceasta se prăbușea și cald, nici pomeneală de gemi și vîntul de afară, 
hăulind în goluri. Iar telefonistul avea chef de vorbă.

Făcuse drumul dus șl întors de șase ori și fusese — Dar ce vrei tu cu tovarășul comandant P în- 
gata să-și frîngă gîtul aproape la fiecare pas. Dar trebă el, cam plictisit.
ieșise cu bine pînă la urmă din încurcătura asta și — Dă-mi-1 odată și nu mai întreba atît, mă!
cînd cei din grup strînseseră o sumă oarecare ca să De data aceasta glasul caporalului fusese atît de
i-o dea drept mulțumire, o respinsese jignit. Ideea de puternic încît păruse că vine de aproape de tot și 
a fi răsplătit în felul acesta pentru ceea ce făcuse telefonistul se sperie.
i se păruse caraghioasă fiindcă își dădea seama că 
a salva viața unui om e un lucru care nu se cum
pără și nici nu se răscumpără în vreun fel.

D

Mergea din ce în ce mai repede. Ar fi vrut să a- 
lerge, dar acum începea malul celălalt, cu urcușul 
spre Pietrele Albe. Guîind caporalul Ștefan se ajuta 
cu genunchii, cu mîinile. Unghiile se afundau în ză
padă, căutînd muchiile stîncilor, de care se ținea ca 
să urce.

înălță capul și nu-i veni să creadă. Deasupra, la 
cîteva palme mai sus, se vedeau Pietrele Albe, pe 
care se instalaseră cei șapte din asigurarea de luptă. 
Și, deodată, trecînd peste capul lui, caporalul văzu 
trei rachete galbene care suiau printre perdelele 
de fulgi.

Alarmă!
începu să se urce mai repede, străduindu-se cîi- 

nește, cu sufletul la gură. Bobina se făcuse mai u- 
șoară — se desfășurase aproape tot cablul de pe ea. 
Genunchiul aluneca, unghiile se rupseseră de pietre 
și sîngerau.

Atinse marginea de sus a rîpei. De aici, de undeva, 
porniseră cele trei rachete galbene. Văzu un trunchi 
de brad răsturnat, țeava unei puști așezată pe el ca 
pe un parapet — și inima îi zvîcni.

Din cealaltă parte, dindărătul pietrelor răsturnate, 
formînd un fel de movilă, pomi o nouă rafală de pis
tol automat, ale cărei gloanțe fluierară pe lîngă el. 
Se trînti cu fața în zăpadă.

Pușca așezată de-a curmezișul bradului răsturnat 
nu răspunse dar de lîngă ea porniră din nou trei ra
chete galbene. Ștefan îl văzu pe cel care trăsese : 
era sergentul Mănăilă. Se tîrî, una cu zăpada, ajunse 
pînă la brad și îl întoarse pe sergent spre el. Acesta 
se răsuci, vru să se împotrivească, dar caporalul fu 
mai iute și îi prinse mîinile.

— Stați liniștit, îi suflă, sînt eu, caporalul Pană. 
Am făcut legătura cu comandantul. Cine trage ?

Mănăilă îl privi și-l recunoscu. Sergentul avea ochii 
deschiși larg și un tremur nervos îi juca la colțul 
buzelor.

— Civili, răspunse el, încercînd să se stăpînească. 
Sînt trei. I-am somat să stea, dar au început să tragă 
cu pistolul automat. Pe semne că vor să treacă gra
nița.

— Vasăzică, nu e „inamicul** ? întrebă fără sens 
caporalul.

— Nu.
înțelese. Se mal întîmplase un lucru asemănător 

anul trecut tot aid la Pietrele Albe.
Aruncă cu o smucitură bobina din spate și își 

căută briceagul încercînd să se miște cît mai puțin.
— Ii văd, strig : stai I urmă sergentul, șoptit. Ei 

deschid focul. Ne-am adăpostit. Acum îi supraveghem 
din trei laturi. Sînt îndărătul pietrelor răsturnate, 
din față. N-au pe unde coborî. Iar ei nu știu că avem 
doar cartușe de exercițiu, altfel se termina pînă a- 
cuma cu noi.
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INTÎLNIRE CU EROII
Vom trece peste Donul liniștit, 
pe unde vin cu cofele Axinii, 
in ceasuri aurii de răsărit 
cînd se trezesc, neliniștiți, arinii.

Ca fruntea Zoii, — septentrionale 
vor crește albe nopți la poluri, sus, 
pe urmele trecutelor rafale 
secara o să suie svelta-n sus.

Ce faci, Corceaghin, prietene și frate, 
simbol superb pentru oțel călit ?
Ești lut și iarbă însă tot mai bate 
frumoasa-ți inimă de rus cinstit

Iar peste stepe care-albastre curg 
cu năzuinți, cu doruri, cu speranțe, 
ca un înalt și demn și cald amurg 
stă pieptul lui Matrosov plin de gloanțe.

Alături, iată, jură Coșevoi 
și Rusia pioasă tace, tace.
Vin toți acești, culeși din vis, eroi, 
uciși eroi, să cînte despre pace.

Și să-i primim în rînd! Ca un cristal 
li-i sufletul de pur, ca albul spumii. 
Căci ce ar fi al lumii Festival 
fără de cei mai mari eroi ai lumii P

PERINIȚA
Mai știi încă Perinița 
jocul de la București ? 
Perinița, Perinița, 
încă o mai dănțuiești ?

Toți știm săruta. Șl to tuf 
ce-i sărutul cald, curat, 
voi aici, pe Olt și Trotuș 
și pe Jiu ați învățat
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Pe obrazul clar, la fete, 
pe batistă-ngenunchind 
pune iar ca pe-o pecete 
un sărut rfvnit cu jind.

Fie deci să ne-nfrățească 
cînd sîntem iar Ia un Iot 
Perinița romînească 
eu sărutul ei de foe.

BUCURIE ROTUNDA

— Bine, uite că îl chem, zise el.
— Aici, 10, 100, auzi indicativul Ștefan, la celălalt 

oapăt al firului și recunoscu vocea adîncă și calmă 
a, ninsoarea aceasta semăna cu cea care îl prin- a comandantului.
sese pe el atunci. — Aici „Nu-mă-uita**, raportă el. Nu dau de tre-

Era greu să te ascunzi în avalanșa asta de cerea peste rfu și mi-e teamă să încerc prin alt loc, 
fulgi oare cad repeziți de vînt, biciuindu-te, grăbiți par- că s-ar putea să nu-mi ajungă firul. Mă gîndesc să 
că să îngroașe omătul afînat de sub picioare. In stînga, nu fi trecut de ea, fiindcă am dat din nou de ma
se zărea o dungă cenușie, închipuind malul înalt și luri rîpoase. Merg înainte, sau să încerc îndărăt ? 
abrupt al rfului. Ceva mai departe, linia aceasta se Ofițerul își aruncă ochii pe harta prinsă cu așchii 
înclina lin, ca o invitație; pe acolo trebuie să treacă, de lemn în peretele de pămînt al bordeiului. Socoti 
Mai avea apoi de suit rîpele de la Pietrele Albe, în gînd timpul de cînd plecase caporalul, în timp 
căutîndu-i pe cei șapte oare formau acolo asigurarea ce-și plimba degetul pe hartă.
de luptă. Avea timp, o jumătate de oră, ca să rea- — Mergi înainte — îi răspunse. Pe semne că te-ai 
lizeze legătura aceasta, a treia pe ziua de azi.. Apoi, întors în loc — nu mai e nici un mal abrupt mai de- 
prin firul pe care bobina îl tîrfie după ea, prin parte. Ești la cîțiva kilometri buni de frontieră N-ai 
zăpadă, vor trece ordine scurte, electrice. „Ina- cum să te rătăcești. Pornește tot drept.
micul" va pomi la atac. O rachetă verde — un sem- — Am înțeles 1
nai; două rachete roșii — e semn că primele tran- Locotenentul tăcu cîteva clipe,
șee ale „inamicului** au fost ocupte. Sus, la Pietrele data aceasta cu alt ton : 
Albe, sînt posturile care intră primele în luptă. — E frig ?

Nici „inamicul" nu stă degeaba. E sub comanda — Picioarele și o mînă au cam 
unuia dintre cei mai buni ofițeri, locotenentul major microreceptor Ștefan. Da’ acum am 
Pavel Comescu, despre care Pană i-a auzit vorbind călzesc. Mi-e cald, de-a binelea.

— Vezi să nu degeri. Mergi, nu sta pe loc.
— Am înțeles.
— Terminat.

apoi adăugă, de

înghețat, șopti în 
început să mă în-

pe infanteriști. Se spune că e un comandant de ți-© 
mai mare dragul să-1 asculți, dar acum este „inamic" 
și trebuie deci învins.

Grăbi pasul, împotrivindu-se rafalelor de zăpadă. 
Ajunse la rîu și încercă să troacă. După socoteala 
știută, malul înalt trebuia să -fie acum în urma lui — 
și totuși uite-1 aici, în fața. Poate că umblase de- __________ . ____ t____
geaba și, din cauza viscolului, pierduse un timp o moleșală dulce i se strecurase în 
prețios. întinse mîna să ia bobina și dădu să se scoale, dar se

Caporalul deșurubă legăturile telefonului 
degetele oare acum îi frigeai ’

t -u—».• pe gțjij pleoape și
fiecare articulație.

*--------------- . — .______ - ___ „ă — -----L, d— „J
înălță capul și privi cu luare aminte în jur, fre- lăsă la loc în zăpadă și își trase brațul mai aproape 

cîndu-și ochii ca să curețe gheața prinsă în gene și de trup. Era așa de alb și de cald covorul de omăt 
sprîncene. Nu se vedea decît la douăzeci-treizeci de în mijlocul căruia ședea 1 Parcă era un trup de fată 
metri, cîmpul alb-cenușiu. înciudat, mormăind cine mare, ca al Mădălinei de pildă, cînd o strîngea în 
știe ce, caporalul Ștefan pomi de-a lungul malului, brațe și o simțea zbătîndu-se, vie și caldă, într-un 
Iși coborî streașină îmblănită a căciulii, peste frunte, refuz care era hîrjoană și alint.
cu o strîmbăturji. Făcu socoteala timpului pierdut și Iși simțea coipul amorțit și în același timp ușor, 
se gîndi cu necaz că vremea trecea, că locotenentul ușor de tot. Iar zăpada era asemenea Mădălinei, ori 
major Comescu putea pomi atacul și asigurarea de parcă era chiar ea. Și se aflau amîndoi în miezul

cu 
frigeau. închise o clipă 

ochii. Lumini viorii îi jucau

VIZITIND EXPOZIȚIA LUCHIAN

Mahalaua dracului — uleiȘTEFAN LUCHIAN

Poate că, judecată sub as
pectul diversității tematice, arta 
lui Luchian n-ar solicita con
cluzii prea bogate. în pînzele 
lui reviA adesea liniștite col
țuri de țară luminate de culo
rile plăcute ale unei toamne 
tîrzii sau ale unei ierni blînde, 
flori, nenumărate flori, birturi 
uitate de clienți, mai rar por
trete. Dar pictura lui Luchian 
nu trebuie judecată din acest 
punct de vedere unilateral. 
Lipsa de diversitate tematică, 
departe de a sublinia monoto
nul, plictiseala, dă naștere unor 
senzații și sentimente mereu 
noi, mereu proaspete — pentru 
că de fiecare dată pictorul gă
sește o nouă culoare, o altă 
nuanță, un inedit unghi de 
perspectivă pentru a impresio-

--------------- -------------—

na retina dar mai presus de 
asta —■ sensibilitatea, inteligen
ța artistică.

Pictura lui Luchian este în 
primul rînd culoare. Poate toc
mai de aceea, preferința picto
rului pentru culorile dulci, in
time și-a găsit expresia în reda
rea pe pînze a gingășiei, duio
șiei, sensibilității florilor. Există 
în opera lui Luchian o inepui
zabilă grădină de flori; maci, 
anemone, albăstrele, margarete, 
trandafiri, garoafe, panseluț’e— 
surprinse în existența lor ele
mentară — pe cîmp — sau cu 
firul vieții curmat — ofilin- 
du-se în vaze prețioase. Colec
ția acestor flori dă măsura su
fletului creatorului lor : discre
ție, multă discreție și lirism, 
pronunțată sensibilitate.

Există însă în pictura lui Lu
chian și culori sumbre, tonuri 
grave. Acestea apar în surprin
derea aspectelor vieții din re
gimul burghezo-moșieresc — 
mizeria mahalalelor, ororile lui 
1907, fie în auto-portrete. Zîm- 
betul chinuit al unui om nă
păstuit de viață, într-o socie
tate neomenoasă, purtătorul 
unei existențe dramatice căruia 
idealurile spre puritate și lu
mină i-au fost frînte nu-și pu
tea găsi alte tonuri, alte culori 
decît cele ale tristeții...

Iată cîteva frînturi de gîn- 
duri născute în timp ce vizitam 
Expoziția Luchian de la Mu
zeul de Artă al R.P.R.

L DELEANU

urmă o rafală lungă punctată de șuierături. Sune- 
acesta îi parveni lui Ștefan amorțit, ca de la mare

pe
tul „__„ - , .............. ...
depărtare. La scurtă vreme se auzi din nou un 
schimb de focuri și atunci ceva, o idee păstrată în 
subconștient, îl făcu să se trezească și să rămînă în
tins în zăpadă, sprijinit într-un cot, ascultînd aiurit. 
Din nou trei împușcături: tam-tam-tic 1 apoi o ra
fală scurtă și două gloanțe trase foc cu foc dintr-un 
automat. De data aceasta nu mai era nici un dubiu: 
atacul începuse. Iar „asigurarea de luptă** era fără 
legătură telefonică realizata —- misiunea nu fusese 
îndeplinită.

Clătinîndu-se pe picioare, amețit, fără să știe nid 
el ce i s-a întîmplat, Ștefan se ridică cu greu. 
Trase bobina lîngă el și o scutură de zăpadă. 

Nu mai acționa conștient, ci pe baza unui sin
gur gînd cuibărit în el, care îi dicta acum toate ac
tele : acela că el, caporalul Ștefan Pană nu și-a în
deplinit misiunea. Gîndul acesta îi alunga oboseala 
cumplită pe care o simțea în toate încheieturile și 
care îi dădea o asemenea slăbiciune, încît în cîteva 
rînduri simți că e gata să leșine.

Ridică bobina, o puse în samar și își încordă pu
terile ca să meargă. înainta clătinîndu-se prin ză
pada afinată peste care cernea într-una do sus. Nu 
mai avea vreme să caute trecerea. Iși dădu drumul 
pe mal, de-a dreptul spre rful înghețat. Bobina îl 
izbi în spate, dureros, dar durerea asta parcă făcea 
bine.

încercă gheața rfului, cu cizma. Tare.

ăporalul Pană învîrti inductorul de-1 încălzi.
li Așteptă o clipă pînă cînd auzi pe partea cea

laltă a firului: „Aici Garofița și făcîndu-și 
acoperirea cu palma lui mare, ca să nu i se audă 
vocea, îl ceru pe comandant.

— Iar comandantul ? făcu centralistul, plictisit. Mă 
mai sîcîiți mult voi, mă ?

Ștefan simțea pătrunzîndu-1 din nou frigul. Mîi- 
nile și picioarele, după urcușul pe stîncă, nu-i mai 
erau fierbinți. II înjunghiau și îl dureau, cumplit. 
Bombăni ceva.

Apoi la celălalt capăt al firului auzi vocea joasă, 
calmă a locotenentului:

— Tu ești, „Nu-mă-uita“ ? Ai trecut rful ?
— Am ajuns tovarășe locotenent. Sînt la Pietrele 

Albe. Ați văzut rachetele galbene ?
In glasul ofițerului se strecură o nuanță nouă, de 

îngrijorare.
—- Nu, răspunse el. Despre ce este vorba ?
— Asigurarea de luptă a fost atacată... Trei civili, 

ou un pistol mitralieră.
—- Bine, raportez imediat să se ia măsuri.
Se auzi un zgomot scurt. Ofițerul închise tele

fonul.
— Ai P întrebă, nerăbdător, sergentul.
— Se trimit oameni, spuse scurt și lămuritor, ca

poralul Ștefan.
Mănăilă se uită la ceasul de la mțnă.
— O să-i mai putem ține în șah o jumătate de 

oră P
— Trebuie. Dacă încearcă să iasă, îi oprim cu ba

ioneta. Sîntem de două ori cît ei.
— Vom trage totuși cîte un foc. Nu știu ci ce fel 

de cartușe sînt
— Just
Privi fără voie ceasul de la mîna sergentului. Mi

siunea fusese îndeplinită la timp. Dar exercițiul se 
schimbase într-un atac adevărat.

Și ningea într-una, cu fulgi mari și grei.-

■

■

s
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„GROAPA" de Eugen Barbu
Literatura noastră s-a îmbogățit 

în ultimii ani cu scrieri valoroase. 
O serie de scriitori au făcut pași 
mari, îndrăzneți pe drumul crea
ției artistice, bucurîndu-se de a- 
precierea masei de cititori. Bucu
ria succeselor lor este și mîndria 
și bucuria noastră, a tuturor. Prin
tre ei se numără și prozatorul 
Eugen Barbu, cunoscut cititorilor 
ca una dintre speranțele romanului 
romînesc. Ultima sa carte, „Groa- 
pa“, apărută recent la E.S.P.L.A.— 
ni-l relevă ca un talent viguros ce 
dispune de o mare putere de ob
servație, de capacitatea prezentă
rii în culori vii a unor interesante 
aspecte de viață. Scrisul lui re- 
crează plastic scene, întîmplări 
ale cotidianului murdar dintr-o e- 
pocă regretabilă, rodind în tonuri 
pregnante atmosfera irespirabilă 
a stătutului mediu social din vre
mea burgheziei. Prin aceasta, car
tea lui insuflă aversiune față de 
trecutul cangrenos.

Cartea lui Barbu a trecut repe
de în mîinile cititorilor și a atras 
repede atenția deosebită a criticii 
literare. Desigur, părerile pot fi 
împărțite privind ierarhizarea ei 
în cadrul lucrărilor t ' _
părerea noastră „Groapa**, în ciu
da anumitor calități, ne-a rezervat 
însă și o surpriză puțin plăcută, 
mîhnindu-ne prin lipsurile ei se
rioase. Aceasta, cu atît mai mult 
cu cit avem multă speranță și în
credere în talentul incontestabil 
al scriitorului.

Ce este și ce reprezintă, în fond, 
„Groapa** ? Cartea însumează un 
număr de 21 de nuvele — fiecare, 
aproape, fiind de sine stătătoare. 
Autorul o consideră roman, în a- 
ceastă conformație, afirmînd re
cent, undeva, că a căutat „un 
stil propriu** militînd pentru ideea 
că „sculele moștenite trebuie per
fecționate, experiența înaintașilor, 
dusă mai departe** (vezi „Viața 
Romînească** nr. 6, iunie, 1957t 
pag. 20, articolul său, „Opinii des
pre tehnica romanului**). Să ve
dem însă în ce măsură a perfec
ționat autorul sau a dus mai da* 
parte experiența înaintașilor săi

E. S. P. L. A.-1957

Caragiale, 
etc., sînt 
ai stilului 
care le populează scrierile ; citi
torul de azi, și de peste secole, îi 
va citi cu același interes și se va 
alege cu mult din aceștia, fiind 
apropiați de înțelegerea lui. Eu
gen Barbu, în dorința și, am putea 
spune, în cursa după originalita
te, vrea să-și facă din cititor un 
„coautor**, aprobînd apariția unui 
Lafcadio (vezi eroul lui A. Gide, 
din „Leș caves du Vatican**) în li
teratură, chiar pentru motivul că 
iese din 
noanele 
etc.

Cu toate acestea nu avem a face 
cu eroi puternic conturați, cu o 
psihologie complexă. Eroii lui 
acționează, se mișcă, vorbesc după 
un anumit tipar, „brevet" Barbu. 
„Groapa" reprezintă o cloacă în 
care conștiințele umane se deza
gregă, se descompun, împinse la 
fund ; unde cei umili sînt victime 

sale. După ale celor ce se înstăresc, oamenii 
“ - —se abrutizează, se ofilesc...

„Groapa**, în esența ei, reprezin
tă, deci, nu numai o cloacă sub 
raport topografic ( mahala la mar
ginea Bucureștiului), ci și un me
diu în care tronează despotic 
mizeria, carențele sociale, viciile, 
decrepitudinea, unde oamenii sînt 
lipsiți de orizont și perspectivă, 
tiranizați de o haită de „borfași" 
care-și găsesc refugiu aici. Puterea 
imaginativă a scriitorului este in
contestabilă, după cum de netă
găduit sînt și alte calități : talen
tul său descriptiv și narativ, price
perea de a crea atmosferă etc. 
Dar sîntem departe de a vorbi de 
succesul și de valoarea incontes
tabilă a cărții, în genere.

Vorbeam despre lipsa unei idei 
directoare clare. Am adăuga — și 
lipsa unei intrigi călăuzitoare. 
Psihologia eroilor cărții, cu excep
ția lui Mielu și a cîtorva trăsături 
ale lui Stere, nu sînt adîncite, 
prăvălind asupra acesteia, adesea, 
laturile exterioare ale lor. Marea

Creangă, Sodoveanu 
străluciți 
oral,

înaintași 
al oamenilor

obișnuit, că rupe cu ca- 
eroilor cuminți, placizi.

masă a locuitorilor din groapă, 
salahorii etc., apar ea oameni <r 
măriți, mizeri, cu un orizont și 
suflet limitate, incapabili să ac
ționeze, să se revolte împotriva 
soartei lor ; ei se mișcă asemenea 
unor moluște care pot fi ușor stri
vite de cei ce se cațără pe spina
rea lor. De ce în carte nu apar 
figuri de oameni care se opun mi
zeriei în care clocesc cei din groa
pă, familiile lor ? Oamenii sînt 
stăpîniți de instincte primare, 
porniți pe vicii. Mizeria este doam
nă. Dar cauzele mizeriei, a vieții 
prăpădite a acestor oameni, care 
sînt ? Cine a aruncat în groapă 
acest popor sărac ? Cine a săpat 
contrastul enorm dintre aceștia și

Note 
de lector

avuții din centrul Bucureștiului 
dinainte vreme ? Iată întrebări la 
care cartea lui Barbu nu dă răs
punsuri. Nedreptul edificiu al so
cietății capitaliste, bazat pe corup
ție și jaf, generatorul acelor stări 
de lucruri, nu apare în cartea lui. 
Fără să prezinte dialectic lucru
rile, fenomenele, relațiile sociale, 
sorgintea nedreptăților, el n-a a- 
rătat nici soluția, căile, perspec
tivele pentru ieșirea din acel fund 
de groapă morală și socială a e- 
roilor săi. Viața din „Groapa** se 
scurge lent, fără zguduiri, aseme
nea gunoaielor depozitate aici, 
care „lunecă** tăcut, încet ; un 
mediu de viață închistată, lipsită 
de lumina viitorului. Valoarea 
cărții este limitată deci la propor
țiile unei lucrări, unui document 
de epocă (?!) concepută de un 
scriitor cu viziunea limitată asu
pra problematicii, dialecticii socia
le. De aceea confruntarea cărții cu 
realitatea este în detrimentul celei 
dinții.

Pămîntul e rotund și • rotundă 
frăția, precum globul pămîntesc. 
De pe orice meridian inundă 
luminile ce-aici se logodesc.

Ca porcelanul au de lucitoare 
chinezele căldura pielii și 
își plimbă mîna lină pe ghitare 
americancele din miază-zi.

Mulatrele de abanos se-adună 
și-aduc al Africii de foc vestmînt, 
mediteranii-și împletesc cunună 
din ramuri de lămîi uscați de vînt.

Mongolii cîntă-n strune monotone 
pustiul Gobi cu căldură grea, 
și-și leagănă tăcutele lapone 

obrazul rece desfătat de nea.

Și ca-ntr-un cerc se strînge bucuria, 
și ca-ntr-o sferă sentimente cresc. 
Rotundă e pe lume prietenia 
precum rotund e globul pămîntesc.

șa-mi Îngăduiți și mil
Să-mi îngăduiți și mie 
la Kremlin, sub vechii muri 
să spun cînt de vitejie 
cu haiduci și cu panduri.

Despre Dunărea albastră, 
despre Pontul Euxin 
să vă spun cîntarea noastră 
din valahe plaiuri vin.
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Am primit bag seama harul 
alăutei din bătrîni.
Unul, Barbu Lăutaru 
învia lăuta-n mîini.

Că de cîntăreț mi-i vița 
moștenită din strămoși.
Vă voi spune Miorița 
și-apoi Toma Alimoș.

Aici curge Bărăganul 
fără haturi tot mai mult 
Cum își laudă țăranul 
bogăția pot s-ascult

Aici omul cere pace, ||
aici traiu-i avuțit, 
aici cîntecu-și desface 
aripile, liniștit. ș

Iar acum, în ceasuri grave
vă ridic într-un pahar J
vinuri brave de Tîmave,
de Cotnari sau Murfatlar. ș

Romanul, în ciuda unor meri
te incontestabile, frizează în mod 
flagrant naturalismul. Preocuparea 
pentru amănuntul adeseori scabrot 
și nesemnificativ (capitolul „Săp- 
tămîna brînzii** — despre cîini și 
pisici ; sinistrul dialog dintre cele 
două femei la catafalcul mortului 
etc.). Apoi, o serie de detalii pri
vind tehnica hoțească (arta de „a 
mangli** ar spune Barbu). Repro
ducerea — de altfel cu multă fan
tezie — a limbajului direct al 
eroilor săi (borfași de mîna întiia) 
autorul o face cu un deliciu speci
fic. Vocabula trivială nu este me
najată deloc, merge chiar pînă la 
violentarea gustului și imaginației. 
Brutal, stilul cărții asaltează, in
tuiește scene de-a dreptul scanda
loase. Pudoarea, bunul simț ne <r 
bligă să nu dăm citate în acest 
sens. Pasiunea, voluptatea pentru 
utilizarea termenului ori expre
siei dure, brutale, constituie un 
procedeu artistic nu numai înve
chit, atemporal, dar de-a dreptul 
descalificabil. Cui folosesc toate 
acele cuvinte care abundă în fie
care pagină aproape, o parte din
tre ele trebuind citite cu glosar ? 
Oare acest procedeu naturalist, 
fals-realist, nu a contribuit la re
ducția psihologică a eroilor căr
ții ? Arbitrara poetizare a limba
jului de maidan, a scenelor și e- 
pisoadelor lipsite de gust, a deta
liilor nesemnificative, nu întune
că, nu umbrește perceperea anumi
tor trăsături psihologice ale eroi
lor — rezultate din anumite parti
cularități ale vorbirii lor ? Cre
dem că da. O selecție ponderată a 
particularităților graiului, ar fi 
constituit pentru lucrare un plus. 
Caragiale, Creangă și alți mari 
scriitori au știut să aleagă carac

teristicul vorbitorilor și să elabo
reze scrierea cu o mare exigență. 
Iată de ce, la ei fondul operelor 
este clar, iar oamenii se mișcă 
vii, portretizați în linii sigure.

Chiar Stere este vidat de anu
mite trăsături — e mai degrabă un 
pretext, un erou-manechin — 
mijlocul liotei de hoți care-și 
de cap. Fuga după senzaționalul 
expresiei face ca vorbirea scriito
rului însuși să nu se deosebească 
adesea de cea a eroilor săi.

Limba literară — înțelegînd 
prin aceasta limba literaturii ar
tistice, limba scriitorului — tre
buie să constituie pentru orice o- 
peră o sinteză a valorilor limbii 
întregului popor. Chiar descriind 
anumite medii, folosind vorbirea 
diferitelor categorii de oameni, 
scriitorului nu-i este permis să 
facă abuz de un lexic pe care nu 
numai că majoritatea cititorilor 
nu-l cunosc, dar îl și dezaprobă.

lată de ce „pitorescul" singur 
nu poate pleda pentru valoarea și 
vitalitatea unei opere de artă.

Dacă Eugen Barbu și-ar fi pus 
întrebarea: cui va folosi cartea, ce 
anume vreau să spun și prin ce 
mijloace, cum spun ? — am adău
ga, parafrazindu-l pe acad. G. Că- 
linescu — că autorul s-ar fi apu
cat s-o scrie abia după ce ar fi 
terminat-o.

Tineretul nostru așteaptă cărți 
bune, care să-l însuflețească în 
munca sa, în care să afle răspuns 
la problemele ce-l frămîntă. El 
cere scriitorilor noștri să fie ochiul 
și urechea epocii sale. Numai 
astfel răspund ei unei imperioase 
necesități impuse de contempora
neitate, de realitatea noastră nouă*

I. MIHUȚ



Dio(k-notc$-ui
secretarului

(Urmări din pag. l-a)

pentru a Ti primit în rîndurile 
candidaților. Pe același drum a 
pornit-o și frezorul Toma Gheor- 
ghe.

Dar într-o organizație U.T.M. 
sînt fel de fel de oameni șl fel 
de fel de probleme; nu există 
numai tineri care întîrzie 
lucru sau care nu 
poarte cu cei 
care, mă rog, sînt oarecum mai 
ușor de ajutat. Petre Cojocaru, 
omul acesta plin de sănătate su* 
fletească, s-a Izbit cu vreun an 
și ceva în urmă de o problemă 
foarte grea : la forjă exista un 
grup de tineri cu niște purtări 
ciudate. Sîmbăta nu veneau la 
lucru, nu-i puteai aduce nicioda
tă la vreuna din acțiunile orga
nizației, nu citeau — doamne fe
rește — vreo carte sau vreun 
ziar. Singura loc lectură era bi
blia. își ziceau „pocăiți”.

Petre Cojocaru se gîndea la 
tinerețea care trece pe lîngă el 
fără să o cunoască, la inexplica
bila lor ignoranță și-1 mustra 
conștiința în numele întregulal 
colectiv al uzinei. Orice s-ar 
spune — un grup de supersti
țioși în centrul unui nucleu pro
letar e o ciudățenie. Atunci a ci
tit el zeci de argumente pro șl 
contra, s-a angajat în discuții 
teoretice care uneori îl depășeau 
Și a revenit iar, mai documentat. 
Tinerii au început să-l asculte: 
era logic ce spunea, cu atîta 
fervoare, bărbatul acesta care-și 
pierdea timpul cu ei cu o îndu
ioșătoare perseverență. Pînă la 
urmă a rămas pe poziție unul 
singur, pe nume Popa. Nimeni și 
nimic nu i-a putut scoate din 
minte că. fiind odată bolnav, nu
mai rugăciunile l-au salvat de la 
moarte. După un timp a plecat 
din uzină, să lucreze undeva mai 
aproape de casă. Petre Cojocaru 
îl consideră și acum ca pe un 
eșec personal. Pe „adopții” lui 
poate să-i treacă însă, fără gri
jă, la capitolul succese: unul 
din aceștia, de pildă, Iacob loan, 
a venit nu de mult să se inte
reseze ce trebuie să facă ca să 
organizeze vizionarea In colectiv 
a unui spectacol.

...Privesc block-notesul din mîna 
secretarului și mă gîndesc că ni
meni nu-i va da vreodată califi
cativul de romancier și nici pe 
acela de strateg; i se întîmpiă 
doar să mai facă, pe ici pe colo, 
și greșeli de gramatică, iar des
pre bătălii — nimeni nu l-a pus 
la încercare. Și totuși cîte desti
ne n-au trecut prin mîinile lui 
mari, cîți oameni nu și-au schim
bat datorită lui drumul, cîte în
drăznețe și amănunțite combina
ții n-a trebuit să imagineze ca 
să dobîndească cîștig de cauză 
în interesul unuia sau altuia din
tre tineri 1 Cînd Petre Cojocaru

de Hi 
știu să se 

mai în vîrstă și

merge la direcție să ceară cava 
pentru tineri merită să devii 
muscă șl să te ascunzi într-o 
crăpătură ca să asculți discuția: 
cînd blajin, cînd categoric, eînd 
convingător, el obține cîștig de 
cauză, dezarmîndu-1 pe unul sau 
pe altul dintre directori cu tac
tul și cu răbdarea sa. Nu de 
mult el a pledat astfel cauza 
secretarului organizației de sec
ție U. T. M. — - —
tin Dogaru. 
ceri mereu de 
dai nimic”.
simțit aceasta, a simțit că omul 
nu poate să muncească bine 
pentru că gîndurile-i sînt prinse 
de necazuri — doi copii, soție 
de întreținut iar ei n-are casă 
unde să locuiască. A obținut 
casă pentru el și posibilități de 
cîștig mai mari. întrebați-vă: 
există acum în toată uzina un 
secretar de organizație de secție 
care să se dăruiască mai profund 
muncii de organizație?

Poate că tocmai capacitatea 
asta de a te identifica cu bucu
riile și necazurile fiecăruia dintre 
oameni, de a te dărui fiecăruia 
din cei care au nevoie de tine 
merită cel mai mult admirație. 
Faptul că secretarul unei orga
nizații care numără 2000 de 
utemiști poate să aștepte cu emo
ție ziua de muncă voluntară ca 
să știe dacă Nicolae Nicolescu 
de la montaj general — el și nu 
altul 1 — cu care a discutat mai 
bine de o oră are să vină sau 
nu, ca să-și dea seama dacă a 
izbutit sau nu să-1 influențeze 
cît de cît, mi se pare un real 
certificat de umanitate și mă im
presionează pentru că mă con
vinge că în ochii secretarului de 
U.T.M. Petre Cojocaru, două 
mii nu reprezintă o cifră, ci o 
sumă de individualități, de oa
meni.

Poate că multora o să 11 
pară că 
pe acest 
nu face 
facă toți 
poate să .. .
te ca el să aibă încă multe, 
te lipsuri. Eu l-am lăudat 
tru că o discuție cu el îți 
crețește fruntea de necazuri, în- 
tărindu-ți încrederea în oameni 
și pentru că, /a urma urmei, 
unui om adevărat nu trebuie să-i 
strîngi mîna numai în ocazii fes
tive.

înainte de a încheia, încă două 
cuvinte: cine va fi curios să-I 
cunoască și se va porni să-1 
caute, să nu sc supere dacă o 
să-1 găsească greu: Petre Cojo
caru nu poate suferi să stea în 
sediul primitor și luminos al or
ganizației; dacă vrei cu tot dina
dinsul, ai să-1 întîlnești însă pînă 
la urmă într-una din halele 
imense, oprit lîngă o mașină, 
stind de vorbă cu un om.

l-am lăudat prea 
secretar care în 
decît ce ar trebui 

secretarii U.T.M.
fie adevărat și se

nr. 19, Constan- 
„E imposibil să 
la un om fără să-i
Petre Cojocaru a

In preajma zilei Marinei R.P.R.

La Moscova

PARCUL PRIETENIEI
s-a născut un nou parc

Dansul și cîntecul romîn
au entuziasmat

cie manevrele ordonate, dove
gime cele predate în timpul orelor de specialitate.

Mitraliorul navei
Nava militară înainta cu viteză 

spre larg, lăsînd în urma ei o dîră 
largă, albă, de spumă. Motoarele 
duduiau asurzitor. Oamenii de la 
bord stăteau de veghe la posturi. 
După cîteva minute de marș, 
radiotelegrafistul recepționă o 
radiogramă. Postul de observare 
de pe litoral semnalase o formație 
de avioane „inamice**.

Observarea a fost întărită. Co
mandantul a ordonat trecerea la 
posturile de luptă. Spre înălțimile 
cerului, printre norii albi 
bumbac, spinteca văzduhul 
aparat de zbor cu reacție. Avionul 
schimbă poziția căzînd ca plumbul 
în picaj spre a-și vărsa încărcătu
ra de bombe asupra navelor de 
informație. Cînd distanța pînă la 
aparat deveni regulamentară, tină- 
rul marinar utemist de la mitra
liera din pupa navei, Dubleș Pe
tre, își încorda atenția, prinse fu-

de 
un

(Urmare din pag. î-a)

Budișteanu, au produs un adevă
rat delir în sală.

Spectacolul a plăcut publicului 
— de acest lucru eram convins. 
Superlativele ; extraordinar, mi
nunat, formidabil, folosite în di
ferite limbi ale pămîntului nu 
m-au mulțumit. La gîndul că vom 
fi pe gustul cititorilor noștri, cu 
10 minute înainte ca spectacolul 
să se fi terminat, m-am îndreptat 
spre lojile unde se aflau membrii 
juriilor internaționale de muzică. 
M-am adresat unora dintre ei, ru- 
gîndu-i să spună cîteva cuvinte și 
impresii asupra spectacolului nos
tru de gală. Pentru a nu-i deranja 
pe spectatorii din jur, cei solici
tați ne-au scris declarațiile lor pe 
un bloc-notes. Iată-le :

„Sînt îneîntat de varietatea șl 
bogăția programului.

Cu talent.
Cu temperament I 
Minunat 1“

LEONID UTIOSOV-U.R.S.S.

„Este pentru prima oară cînd am 
prilejul să ascult artiști din Romî- 
nia. Sînt uimit de minunatul ni
vel al interpretării lor. Romînii 
sînt într-adevăr o națiune talen
tată. Oamenii din apus ar trebui 
să aibă mai des prilejul să se bu
cure de prezența acestor artiști”.

GRAMAN STEWART 
Anglia

Cînd am ajuns la R. Moser din 
Germania, spectacolul se sf ir fise, 
l-am solicitat totuși cîteva cuvin
te. El mi-a scris pe carnețel :

„K fost un program foarte fru
mos. Mulțumesc din inimă”.

R. MOSER — Germania.

în 
în

mult 
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Vizitele delegației 
de foști combatanți 

francezi
Vineri dimineața membru de

legației de foști combatanți fran
cezi care au sosit în țara noastră 
cu prilejul aniversării a 40 de ani 
de la bătălia de la Mărășești și-au 
început programul de vizite.

în cursul dimineții, membrii 
Comitetului pentru organizarea 
aniversării a 40 de ani de la bă
tălia de la Mărășești și membrii 
delegației foștilor combatanți fran
cezi au depus coroane de flori la 
Cimitirul ostașilor romîni 
în primul război mondial, 
mitirul ostașilor francezi 
pe cîmpurile de luptă ale 
niei în 1916—1918 și la 
meniul închinat eroilor francezi, 
aflat în grădina Cișmigiu.

Au fost de față Jean Deciry, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al 
Franței la București, locotonent- 
colonel L. L’Helgouach, atașat 
militar al Franței și alți repre
zentanți ai Legației.

La solemnitatea depunerii co
roanelor o companie de onoare a 
dat onorul. Au fost intonate im
nurile de stat ale R.P. Romîne și 
Franței.

căzuți 
la Ci- 
căzuți 
Romî- 
Monu-

selajul argintiu în centrul grilei și 
„acționa,** pe automat. Snopul de 
proiectile ce-au perforat văzduhul 
și-au lovit „ținta** în plin. Emiță
toarele au început să țăcăne din 
nou. De astă dată vesteau pe calea 
undelor victoria obținută în larg : 
nava „N“ a îndeplinit misiunea. 
Ținta a fost nimicită din prima 
salvă. „Inamicul** nu s-a apropiat 
de litoralul nostru.

în zilele acelea , frumoase de 
vară navele militare au executat 
mai multe misiuni. De fiecare 
dată, cînd mitraliera de la pupă 
minuită de iscusitul marinar Du
bleș Petre intra în acțiune, echi
pajul se întorcea la bază victo
rios. Nicio țintă din larg sau văz
duh nu-i scăpa mitraliorului.

De cîteva zile nava a sosit 
bază. La club, s-au adunat
seara aceea mai mulți mitraliori 
fi tunari, matrozi și cartnici, cu 
experiență îndelungată la bord. 
L-au rugat pe mitraliorul Dubleș 
să vorbească despre „secretele** 
lui la trageri. Marinarul a poves
tit simplu. „Cînd zăresc ținta pe 
crestele jucăușe ale valurilor sau 
pe culmile înalte ale cerului îmi 
închipui că ea reprezintă cu ade
vărat inamicul. O urmăresc cu 
atenția încordată și fără să o scap 
din cîmpul vizual nici măcar o 
fracțiune de secundă, trag asupra 
ei. Apoi, am încredere mare în 
mitraliera mea, ea nu m-a înșelat 
niciodață.

Cîtva timp mai tîrziu, foștii to
varăși de muncă ai lui Dubleș au 
primit la Hunedoara o scrisoare 
semnată de comandantul unității 
din care face parte matrozul frun
taș. O transcrietn.

„Matrozul Dubleș Petre, venit 
să-și satisfacă serviciul militar în 
marină, este mîndria navei și uni
tății noastre. Vă felicităm că ați 
crescut asemenea tineri ce fac 
cinste uzinei din care au plecat. 
De curînd pe navă intr-un cadru 
sărbătoresc fostul dumneavoastră 
tovarăș de muncă, a primit titlul 
de fruntaș în pregătirea de luptă 
și politică pe navă**.

V. LUPU

„Ce țară frumoasă este Romi- 
nia. Plină de gust, de forță, de 
voință și de ritm, asemeni tinere
tului său. Acest program romîn 
mi-a plăcut mult și sper ca în
tr-o m să vizitez Romînia spre 
marea mea bucurie și pentru a 
profita din plin de contactul cu 
acest tineret plin de speranța*.

PHILIPPE GERARD 
muzician francos

Toate aceste declarații au fost 
făcute special „Scînteii tineretu- 
lui**.

La 12 noaptea, ora Moscovei, 
am părăsit filiala Teatrului Mare 
fericit că tinerii soli din R.P.R. 
au reușit prin spectacolul de gală 
de joi seara, să ridice prestigiul 
culturii și artei noastre — mesaj 
de prietenie și pace al poporului 
romîn, al tinerei noastre gene
rații către tineretul cinstit din în- 
treaga lume.

Undeva, la marginea Moscovei, 
tinerii festivaliști au fost.„ îm
proprietăriți cu cîteva hectare de 
pămînt. Li s-a spus :

— Aici va fi parcul nostru, al 
tinerilor de pe Pămînt.

Și tinerii i-au dat ca nume par
cului unul dintre cuvintele lor 
cele mai scumpe : „Parcul Erie- 
teniei**.

Dar la început n-a fost decît un 
câmp. Apoi, peste cîteva ore pe 
locul acela a apărut parcul — 
rondouri, flori și mulți, foarte 
mulți arbuști. Fiecare tînăr a să
dit un arbust. A fost o priveliște 
magnifică. Pe o întindere de cî
teva hectare, 
țări, într-o

tineri din 120 de 
... . învălmășeală de cu-
lori și cîntece, plantau arbuștii, 
își împodobeau parcul. Totul a 
fost făcut cu migală, cu grație, cu 
emoție.

Francezii, italienii, romînii și-au 
sumes pantalonii pînă la genun
chi ; negrii și arabii și-au prins 
in brîu poalele halatelor albe, 
iar fetele belgiene și-au descălțat 
sandalele. Se sădeau pomii și se 
cînta, se rîdea.

Tinerii lumii au sădit arbuștii 
împreună. Tînărul indonezian Is- 
kandor și-a plantat arbustul ÎW 
preună cu italianul Gelsi Bruno.

YANG-TSE ȘI DUNĂREA
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De altfel, nu văd niciun motiv pentru care, pe același corp ce
resc nu ar putea apare cîndva chiar două sau trei tipuri de animale 
superioare, dotate cu ceea ce numim noi de obicei rațiune...

In ultimele zile, ’starea sănătății noastre s-a mai îmbunătățit.

26 aprilie
Astăzi am primit vizita prietenilor ocenini. Au cercetat cu inte

res plantația noastră și i-am dus pînă în apropierea construcțiilor. 
Din păcate, nu putem să-i poftim înăuntru. Scafandrul care le 
dă putință să iasă și la suprafața planetei, are patru metri înăl
țime. Le-am deschis însă ușile și au privit înăuntru.

Ne pare rău, dar, nu putem fi la fel de ospitalieri ca și ei. Nici 
nu-i de mirare. Oceninii sînt doar pe planeta lor, în timp ce noi 
ne aflăm atît de departe de a noastră !

Le-am pregătit însă niște documente : microcărți, benzi de 
magnetofon, cîteva desene reprezentînd sistemul nostru planetar, 
o schemă a evoluției vieții pe Pămînt, fotografii...

Am început să mă descurc în limba lor, atît în cea scrisă, cît 
și în semnalele hertziene care o reprezintă pe cea vorbită. Doar 
noțiunile asbtracte îmi mai pricinuiesc greutăți, căci e limpede că 
au un fel de a gîndi diferit de al nostru. De mare ajutor mi-a 
fost dicționarul dăruit de Francesco (cu toate lipsurile lui). Acum 
ne-au adus un alt dicționar mai complex, ceea ce dovedește că 
la ei se continuă și se adîncește studiul civilizației noastre.

Pentru prima dată între noi se desfășoară o convorbire mai în
chegată, fără notări pe plăci și fără complectări de gesturi ale 
mîinilor sau tentaculelor. Vorbim pe limba noastră în microfonul 
aparatului de radio. Ei recepționează și răspund în limba lor, prin 
semnele radiofonice pe care au învățat cu timpul să le tălmă
cească.

★
La ora 18, în sala bizantină a 

Casei Centrale a Armatei, minis
trul Forțelor Armate ale R.P.R., 
general colonel Leontin Sălaj an a 
primit pe membrii delegației foș
tilor combatanți francezi în frun
te cu generalul de corp de armată 
Victor Petin, conducătorul dele
gației, și pe membrii Comitetului 
pentru organizarea aniversării a 
40 de ani de la bătălia de la Mă- 
rășești, în frunte cu general de 
armată în rezervă, C. Vasiliu-Răș- 
canu, președintele Comitetului.

Au asistat general colonel Iacob 
Teclu, adjunct al ministrului For
țelor Armate ale R.P.R., general 
maior Gh. Zaharia, Traian Micu, 
director în Ministerul Afacerilor 
Externe, Aurelian Bellu, șeful 
Ceremonialului Protocolului Mi
nisterului Afacerilor Externe, ma
ior V. Paraschiv, atașatul militar 
adjunct al R.P.R. la Paris.

Au fost de față Jean Deciry 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Franței la București și locote
nent colonel ’ 
șa tul militar

L. L’Helgouach ata- 
al Franței.

★
Teatrul Consiliului 
Sindicatelor, Ansam-

cu-

de 
ca 

pa-

Dimineața părea răcoroasă. A 
încălzit-o însă tinerețea noastră. 
I-am primit pe tinerii chinezi cu 
flori și îmbrățișări. Plăpîndele chi
nezoaice pășeau la brațul flăcăilor 
ce trăiesc la umbra carpgților. 
Ne-am regăsit împreună în modesta 
cămăruță a unei biblioteci pentru 
copii, în jurul unor mese încăr
cate cu bunătăți. I-am ascultat pe 
tovarășii Virgil Trofin, prim-secie- 
tar al C.C- al U.T.M., și pe Ho Iao- 
ban, prim secretar al C.C. al Tine
retului Comunist din China.

„Trăim la mari distanțe dar sîn- 
tem frați. Prietenia noastră învinge 
depărtările** — a spus tov. VirgiJ 
Trofin.

Cu sinceră emoție l-am auzit pe 
Ho Iao-ban vorbind despre aminti
rile pe care le păstrează despre 
București și care — ne-a asigurat 
— nu se vor șterge niciodată.

„Tineretul chinez — a subliniat

sînt aproape
Ho Iao-ban — este un prieten cre
dincios al Romîniei**.

Am toastat, am schimbat daruri, 
am discutat. Despre ce ? De la 
țuica romînească pe care tinerii 
din China o găseau admirabilă, 
deși prea tare, pînă Ia probleme 
de politică internațională — te
mele de conversație au fost nu
meroase. Cu Su Con-mie, student 
din Șanhai, am discutat despre 
muzica chineză. Interlocutorul meu 
mi-a oferit chiar o cărticică cu cîn
tece, ca documentarea să fie per
fectă. Priveam în jur și aveam im
presia unei familii ai cărei membri 
se revăd și își comunică cele mai 
intime preocupări. Muzicanții noș
tri au adus pe strunele viorii și pe 
clapele acordeonului plăcute pei
saje romînești. I-am ascultat cu do-

Du.

Seara, la 
Central al 
blul C.F.R. Giulești a oferit în 
cinstea delegației foștilor comba
tanți un spectacol de cîntece și 
dansuri populare romînești In parcul Sokolniki, la întîlnirea tineretului romin cu cel sovietic- Se joacă perinița.

rul de patrie în suflet. Lîngă 
nare a venit Yang-tse.

Podeaua camerei a devenit 
nă. O chinezoaică a cîntat acompa 
niată de sunetele molcome, uneori 
sacadate, ale instrumentului denu
mit „sanien”, mînuit de un bărbat 
în vîrstă, ce privea visător. Imagi 
nara cortină ne-a dezvăluit apoi 
un colț din China. Un bărbat îm
brăcat în catifea albastră batea un 
taler. Mișcarea degetelor înlocuia 
cele mai complicate instrumente 
muzicale. Varietatea sunetelor era 
de neînchipuit și deodată a apărut 
dansatoarea Amina Io-sop. Se zbă- 
teau valurile ? Era mlădierea lanu
rilor de grîu în bătaia zănatecă n 
vîntului? Mișcările, de o armonie 
perfectă, purtau pecetea supraome
nescului.

Simțeam parfumul Chinei. Iată 
un jongler. Jongleriile lui erau pu
țin obișnuite. Imaginați-vă un vas 
de peste 15 kg. care timp de 
Bfert de oră este aruncat în văzduh 
și prins mereu pe frunte, pe umeri 
sau pe piept. Vasul părea un fulg 
și totuși cîntărea 15 kg. Jonglerul 
a simțit toată căldura aplauzelor 
noastre.

Orele treceau. Cititorii mă vor 
ierta, dar iarăși voi vorbi despre 
Perinița. Odată învinsă timiditatea, 
chinezii deveniseră pasionați dan
satori, iar chinezoaicele, ca niște 
bibelouri, nu mai roșeau cînd băie
ții noștri le sărutau.

Ne-am despărțit 
Yang-tse și Dunărea

E.

see-

uu

convinși că 
sînt aproape.

OBERST

După ce au pus pomul în groapă 
și i-au acoperit rădăcinile, au ni
velat pămîntul frumos cu mîinile. 
Apoi s-au îmbrățișat.

— Mie îmi place foarte mult 
să sădesc pomi — mi-a spus Gelsi 
Bruno. Eu sint botanist, de 
rînd am terminat facultatea.

Fiecare arbust avea legat 
crengi cîte un număr pentru 
fiecare tînăr să știe care este 
mul lui...

— Arbustul meu are numărul 
624 — mi-a spus în rusește tina- 
rul chinez lu-Bai-ciai. Dar cum aȘ 
putea afla dacă i se vor prind» 
rădăcinile, dacă n să crească 
mare ? Un pionier sovietic i-a 
venit în ajutor. L-a rugat să-i scria 
adresa pe 
grafe și el 
cînd cum 
de el.

— O să 
tău — i-a M ______ -
la Școala nr. 21 — o să fie înalt 
și o să facă și flori. Dacă o si 
mai vii prin Moscova, ai să te o- 
dihnești pe o bancă la umbra lui»

Pe șantierul „Parcului Priete
niei** au fost și foarte multe stro
pitori. Dar ele au rămas nefolosi
te. După ce tinerii au terminat do 
sădit arbuștii a fi pornit ploaia. 
Tinerii s-au adăpostit repede su-b 
corturi.

— Ploaia asta este foarte hună 
— a spus un tînăr catolic fran
cez, un băiat mărunțel, de vreo 
17 ani, făcîndu-și cruce. Un viet
namez cu pieptul plin de decora
ții strălucitoare i-a zîmbit și i-a 
dăruit o eșarfă.

Mai cădeau încă picături mari 
de ploaie, dar âțiva tineri negri 
continuau să muncească. Le-am 
făcut cu toții semn să vină sub 
cort.

Nu-i nevoie, am înțeles 
semnele lor. La noi plouă 
fiecare zi.

Sezisînd în. aceasta a 
tare** fotografii au pornit 
cu curaj, fotografiindu-i, 
reprezentant al 
chineze le-a luat 
ploaie, un interviu, 
au spus cîteva cuvinte, apoi au 
cîntat un refren dintr-un cintec.

Despărțirea de parc a fost »• 
moționantă. Braț la braț, tinerii 
au părăsit parcul cîntind. Multi 
dintre ei nu vor mai vedea ar
buștii pe care i-au sădit astăzi. Dar 
ei vor crește și vor înflori ca în
săși prietenia celor care le-au pus 
rădăcinile în pămînt, vor înflori 
ca însăși nădejdile de pace 
înfrățire ale căror rădăcini 
împlîntă adînc în inimile 
poarelor de pe întregul glob.

Priveliștea, de un pitoresc unic, 
a cîmpului pe care tinerii de pe 
cele 5 continente, cot la cot. cin- 
tînd și rîzînd, într-o înfrățire de
plină de năzuințe și idealuri a 
fost și va rămîne ca un simbol 
de o nespusă măreție. Ea dădea 
viziunea întregului glob, pe care 
popoarele lumii muncesc și cîntâ 
pentru ca totul să fie frumos, pen
tru ca văzduhul să nu poarte pe 
aripile sale decît cîntecele noastre 
pașnice.

itor. L-a rugat sa-i scrie 
carnetul lui de auto- 
îi va scrie din cînd in 
creste arbustul sădit

crească mare pomișorul 
spus Volodia Șișkin de

noi din 
mult in

„scena 
spre ei 

. iar un 
radio-di fuziunii 

pe loc, sub 
Tinerii negri 

cuvinte, apoi

si
se

po-

ION BAIEȘU

Tineri din Franța ți R.P.R.
BRAJ la BRAȚ

lucru în altă 
găsi, nu 'știu. O 
se citea pe fața 
fim în

Aflăm cu acest prilej lucruri 
deosebit de interesante. Pe una 
dintre planetele vecine trăieso 
ființe „de uscat” superioare, 
care au vizitat în mai multe 
rînduri pe ocenini. Corpul ce
resc unde viețuiesc este mai în
depărtat de sori decît Planeta 
Oceanelor și de aceea acolo 
clima e în general friguroasă. 
De aceea, făpturile despre oare 
ne relatează oceninii sînt pă- 
rose și au straturi groase de 
grăsime.

Avem atîtea de întrebat, în- 
oît orele trec pe nesimțite.

Ifrim le cere oceninilor să ne 
explice sistemul de iluminat din 
Oceanina. Noi am căutat zadar
nic să descoperim lămpi, reflec
toare, tuburi sau plăci radiante. 
Unde se află sursele luminoase? 

vine răspunsul.— Nicăieri și pretutindeni —
Apoi ni se dau lămuririle.
în apă se găsește dispersată o emulsie fină de substanțe luminiș- 

cente. Aceasta e în permanență supusă acțiunii radianțe a unor 
izotopi radioactivi care provine de la substanțe radioactive îngro
pate în stînci. Izotopii excită emulsia pînă la pragul radiației vizi
bile, astfel că aceasta devine luminoasă.

In discuțiile noastre se ivesc și unele controverse. Eu încerc să 
le explic de ce mi se pare greșit sistemul educației copiilor în 
Oceanina. E un lucru barbar, fără rost să desparți copiii de fa
miliile lor.

Părerea oceninilor este însă diametral opusă...Susțin 
s-a practicat în trecut educația mixtă, a p 'î"’ 
Experiența unor centre în care oceninii 
numai de comunitate a dovedit însă pe

familiei și comunității, 
erau crescuți numai și 

deplin superioritatea
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acestui sistem. Individul se dezvoltă mai bine din punct de vedere 
fizic și intelectual. Pe de altă parte, s-a putut observa că un mare 
număr de boli psihiqe ale oceninilor au fost consecințele lipsei 
de pricepere a părinților lor.': Această concluzie le apărea firească 
șl ne-au repetat că nici nu Se poate compara competența unor 
specialiști în educație cu cea a unoi: diletanți, mijloacele materiale 
ale comunității cu cele ale unei familii.

Am abordat apoi un alt subiect.
I-am întrebat cum priveau ei lumea de deasupra apei și, mai 

ales, făpturile de pe insule și vietățile din atmosferă ?
, Ne-au spus că strămoșii lor nici nu bănuiau existența unei alte 

lumi decît cea acvatică. Pentru ei, Universul era fundul oceanu
lui. Mai sus era zona ferocinilor, care reprezentau un pericol per
manent pentru ocenini, iar și mai sus își închipuiau că se găsea 
„capătul lumii”. Legendele străvechi vorbeau de un imens perete 
de stîncă cu o singură poartă, ferecată cu nouă încuietori grele 
și păzită de mai marele ferocinilor, dincolo de care era împărăția 
morții.

Mai tîrziu, cînd civilizația submarină a ajuns să se dezvolte, 
oceninii culți se ridicaseră împotriva concepțiilor care considerau 
Universul ca ceva mărginit. Unul dintre ei elabora chiar ipoteza 
existenței unei „lumi a gazului”, undeva departe, deasupra apei. 
Multă vreme fusese luat în batjocură și socotit zmintit. Dar, 
încetul cu încetul, el izbuti să dovedească că unele fenomene nu 
se puteau explica decît dacă se accepta această teorie.

După moartea lui, cercetările oceninilor asupra formei și naturii 
lumii înconjurătoare au luat un deosebit avînt. Unul dintre con
tinuatorii învățatului, și el savant renumit, a elaborat o teorie în
drăzneață despre forma rotundă a „lumii” în care trăiau, con
firmată încă în cursul vieții sale de primul înconjur al planetei 
(efectuat, bineînțeles, pe fundul oceanului).

Mai tîrziu, orizontul de cunoștințe al oceninilor s-a lărgit rapid, 
mai ales atunci cînd s-au construit, după multe experiențe nereu
șite, primele carcase cu ajutorul cărora ocenini îndrăzneți s-au 
ridicat pînă 
despre aer, 
fost crezute

la suprafața apei. Relatările primilor exploratori 
despre cerul violet cu sorii și stelele sale, n-au 

în Oceanina. Se presupunea că erau datorate unor
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tulburări mintale, provocate de condiții brusc schimbate ale me
diului.

Dar tocmai în acea vreme s-a pus la punct un procedeu simi
lar fotografiei noastre și astfel spusele primilor „vizitatori ai ga* 
zului”, cum li se zicea, n-au mai putut fi tăgăduite. A urmat 
descoperirea celor două insule, a animalelor și plantelor de pe 
eje, care au revoluționat multe dintre, concepțiile oceninilor.

Povestirile oceninilor ne-au impresionat profund. Cît de favo
rizați am fost noi oamenii, în ce privește cunoașterea lumii, de 
faptul că trăim la suprafața Pămîntului.

Au plecat seara tîrziu. Ne-am înțeles să menținem o legătură 
permanentă prin radio, stabilind o anumită oră pe săptămînă 
pentru comunicări.

în afară de asta, am mai fixat întîlniri periodice.

1 iunie
Muncesc fără răgaz. Acest lucru îmi dă putința să uit de si

tuația în care ne aflăm, să uit chiar de absența lui Francesco, deși 
acesta a luat parcă cu el în mormînt zilele noastre cele mai 
frumoase.

Materialul documentar bogat pe care ni-1 trimit oceninii, ne 
scutește de foarte multe eforturi. Dar și acesta cere o sinteză, 
complectări și, mai ales, interpretări corespunzătoare.

Ifrim s-a mai dus într-un rînd, fără mine, în Oceanina și a 
efectuat acolo noi și interesante observații cu privire la civilizația 
acvatică.

Proprietatea colectivă asupra tuturor bunurilor, pe de o parte, 
dragostea, respectul reciproc, înțelegerea, pe de altă parte, stau 
la baza relațiilor dintre ocenini. De mult au dispărut grozăvii ca 
asasinatele, furturile, calomnia. Alte atitudini dăunătoare societății 
și indivizilor, socotite în trecut prea puțin grave, au trecut acum 
pe primul plan. Comportările posesive, egoiste, manifestările in
vidiei și orgoliului, năzuința spre putere și glorie, slugărnicia, 
lipsa de înțelegere pentru frămîntările celorlalți și multe altele 
au devenit crime majore, condamnate de conștiința colectivă cuau devenit crime majore, condamnate de conștiința colectivă 
o mare severitate.

(Va urma)
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Joi dimineață ham întîmpinat 
pe oaspeții francezi — noi fiind 
gazdele întîlnirii — în gara flu
vială Moscova-Volga. Tineri și 
tinere din Franța și R.P.R., braț 
la braț, străbătînd mai întii un 
culoar viu, format din moscoviți, 
manifestîndu-și continuu prietenia 
lor atunci cînd trec pe lîngă solii 
tineretului lumii la Festival, s-au 
îndreptat spre micul vaporaș des
tinat întîlnirii noastre frățești. Nu 
era loc de protocol și nici n-a 
fost. înconjurată de tinerii romîni 
și francezi, tovarășa Cornelia 
Mateescu, din partea conducerii 
delegației romine la Festival, 
aduce un călduros salut oaspeți
lor. Ea dăruiește totodată fru
moase cadouri delegației tineretu
lui francez. Aimâ Massei, mem
bru. în Biroul național al tinere- 
tului comunist francez, mulțu
mește pentru primirea cordială 
făcută delegației franceze.

Delegația franceză este formată 
din 2.000 de tineri și este foarte 
diversă, cuprinzînd tineri cu dife
rite păreri filozofice, politice, re
ligioase. înainte de toate însă — 
a subliniat pe bună dreptate Aime 
Massei — toți sînt tineri și uniți 
de sentimente comune: senti
mente care-și găsesc expresia în 
lozinca Festivalului: ..Pace si 
prietenie*'.

Prietenii între ei discută, își 
împărtășesc gîndurile, bucuriile 
și necazurile. Cu Georgette Cau- 
sty din Brive departamentul Co- 
rreze am discutat mai mult. Este 
slăbuță, foarte delicată și dră
guță. Are 18 ani și jumătate. Ve
nirea la Moscova, în orașul Fes
tivalului, a fost pentru ea un vis 
măreț pe care și l-a realizat cu 
prețul pierderii locului de muncă. 
Ea lucra la o fabrică de conserve. 
Patronul a 
va merge la 
diată

— Ce vei 
întrebat-o.

— îmi va fi greu. Voi căuta de

avertizat-o că dacă 
Festival va fi conce-

face acum ? — am

parte. Dacă voi 
umbră de tristele 
Gșorgetei. Ca să 

atmosferă prietenească, 
veselă, am schimbat discuția în- 
trebînd-o:

— Ce impresie ți-a făcut deschi
derea Festivalului, Moscova ?

Ea mi-a 
vădit:

— A fost 
fost la alte 
că așa ceva 
mea. Moscova ? _ __ _____
Minunați și deosebit de apropiați 
sîrrt și locuitorii ei. Sînt extraor
dinari.

...Pe o bancă un tînăr și o tî- 
nără discută. Dansează apoi. Iar 
se așează. Sînt nedespărțiți. Mă 
apropii de ei și fac cunoștință.

El, Lion Gerard are 19 ani, este 
electrician și locuiește în Rou- 
vroy — departamentul Pas-de- 
Calais.

Ea, Flaura Denisse, are 17 ani, 
este elevă și locuiește în aceeași 
localitate. Văzîndu-i împreună 
toată vremea, am crezut că sînt 
căsătoriți. I-am întrebat dacă 
așa stau lucrurile. Și-au zîmbit 
cu tristețe și apoi mi au spus :

— De iubit ne iubim. încă 
foarte mult. Dar căsătoria este 
ceva foarte dificil în Franța. Do
rim să ne căsătorim, dar nu vom 
putea tace acest lucru decît după 
ce eu îmi voi îndeplini serviciul 
militar — ne spune Gerard. Ser
viciul militar.. Gerard sta în- 
•gîndurat. Și parcă ghicindu-i gîn- 
durile, îl întreb de părerea sa 
asupra problemei algeriene.

•— Ce se întîmplă în Algeria e 
trist. Eu, prietena mea, avem cîte 
un frate în Algeria. In toamnă 
va trebui să fiu recrutat. Ce se 
întîmplă în Algeria este trist...

...La ora prînzului croaziera 
fluvială luase sfîrșit. Tinerii ro- 
mîni și francezi se întoarseră în 
orașul Festivalului.

răspuns emoționată

ceva de vis. N-am 
festivaluri, dar simt 
n a fost de cînd lu- 

E minunată.

M. D.



propunere 
occidentală în problema 

dezarmării
LONDRA 2 (Agerpres). — In 

ședința din 2 august a subcomite
tului Comisiei O.N.U. pentru de
zarmare, secretarul de stat al 
S.U.A., Dulles, a prezentat o pro
punere comună a celor patru pu
teri occidentale membre ale sub
comitetului — S.U.A, Anglia, Fran
ța și Canada. Propunerea cuprinde 
in linii mari vechiul plan american 
de control aerian și inspecție, ex- 
cluzîndu-se din regiunile care ar 
urma să fie cuprinse în zonele de 
inspecție teritoriile din Africa de 
nord, Orientul Mijlociu și Asia de 
sud-est unde, după cum se știe, 
S.U.A. au instalat baze militare. I

Puterile occidentale nu doresc 
unificarea Germaniei și dezarmarea

Declarația Ministerului Afacerilor Externe al U.R.S.S,

MOSCOVA 2 (Agerpres). — dică înfăptuirea planurilor pute- 
TASS transmite următoarea de
clarație a Ministerului Afacerilor 
Externe al U.R.S.S.:

La 29 iulie s-a dat publicității 
în Berlinul occidental declarația 
comună a guvernelor celor trei 
puteri occidentale — Statele Unite, 
Anglia și Franța, — precum și al
R. F. Germane în problema ger
mană. Aparent, acest document 
este consacrat problemei reunifi- 
cării Germaniei. Examinarea con
ținutului său arată însă că în rea
litate eJ nu are nimic comun cu 
năzuința de a ușura restabilirea 
unității naționale a Germaniei. 
Această declarație urmărește alte 
scopuri. Scopul său principat se 
rezumă în mod vădit la aceea ca, 
legînd problemele dezarmării de 
problema germană, să zădărni
cească tratativele cu privire la de
zarmare care se desfășoară in 
prezent și astfel să continue răz
boiul rece. Declarația puterilor 
occidentale se bazează pe teza 
falsă că problema germană ar 
constitui cauza principală a actua
lei încordări internaționale, în 
timp ce în realitate cauzele acestei 
încordări trebuie căutate în poli
tica războiului rece și a cursei 
turbate a înarmărilor, dusă cu în- 
căpățînare de-a lungul multor ani 
de puterile occidentale, în politica 
Statelor Unite de creare de baze 
atomice pe teritorii străine.

în declarație se afirmă în mod 
categoric că premiza unui acord 
de dezarmare este rezolvarea prea
labilă a problemei reunificării 
Germaniei. Totodată, guvernele
S. U.A., Angliei și Franței asigură 
în mod solemn guvernul R. F. 
Germane că „nu vor participa la 
nici un acord cu privire la dezar
mare care ar putea împiedica re- 
unificarea Germaniei".

Ce înseamnă acest mod de a 
pune problema ? El înseamnă în 
primul rînd că rezolvarea celei mai 
importante probleme internațio
nale, de actualitate, care nu suferă 
nici un fel de amînare — ca prob
lema dezarmării — și care afec
tează interesele tuturor țărilor, 
este condiționată de reglementa
rea prealabilă a problemei germa
ne care a fost complicată prin 
politica puterilor occidentale în
săși.

Poziția puterilor occidentale în
seamnă în al doilea rînd că adop
tarea cutărei sau cutărei măsuri 
în domeniul dezarmării este pusă 
de aceste puteri în funcție de fap
tul dacă această măsură nu împle-

rilor occidentale de creare a unei 
Germanii unificate militariste și 
de includere a ei în NATO.

Încheind un astfel de tîrg cu 
guvernul R. F. Germane, guver
nele S.U.A, Angliei și Franței tă
răgănează in fel și chip rezolvarea 
problemelor dezarmării in cadrul 
subcomitetului O.N.U. și se eschi
vează de la încheierea unui acord 
chiar și într-o problemă atît de 
limpede și simplă ca încetarea 
sau, măcar, sistarea pe doi trei 
ani a experiențelor cu armele ato
mică și cu hidrogen.

In ce privește problema ger
mană guvernele celor trei puteri 
occidentale n-au fost în stare să 
spună nici un cuvînt nou în a- 
ceastă problemă, n-au putut pro
pune nimic util pentru reunitica- 
rea Germaniei.

Declarația puterilor occidenta
le a fost în mod vădit ticluită 
ca o manevră electorală în spri
jinul poziției lui Adenauer și a 
partidului său în apropiatele ale
geri parlamentare din R.F. Ger
mană.

După ce se arată că puterile 
occidentale s-au sustras de la 
obligațiile ce și le-au asumat cu 
privire la Germania, în Declara
ție se spune :

Aluzia cuprinsă în declarația 
puterilor occidentale că sînt gata 
să discute la momentul pe care-1 
vor considera potrivit cu guver
nul sovietic problemele reunifl- 
cării Germaniei și garanțiile pen
tru U.R.S.S. și țările din Europa 
răsăriteană, nu reprezintă altceva 
decit o nouă încercare de a de
natura esența problemei și de a 
ascunde faptul că în actualele 
condiții rezolvarea problemei 
germane se află în mîinile ger
manilor înșiși. Guvernul sovie
tic este totdeauna gata să spri
jine eforturile poporului german 
de a crea un stat german unit, 
democratic și iubitor de pace. 
Uniunea Sovietică consideră că

fiindaceasta este datoria sa 
unul din statele care poartă răs
punderea pentru situația din
Germania. Dacă in conformitate 
cu interesele naționale ale po
porului german va fi creat un 
astfel de stat german el va fi 
un bastion al păcii în Europa.

Uniunea Sovietică ar fi gata să 
dea unui astfel de stat german 
iubitor dc pace garanțiile nece
sare In interesul asigurării in
dependenței lui, în interesul pă
cii și securității in Europa. In ce 
privește discuțiile in legătură cu 
acordarea unor garanții Uniu
nii Sovietice, guvernul sovietic a 
declarat în repeta e rinduri că 
nu are nevoie de ele. Numai sta
tele slabe sacrificindu-și suvera
nitatea, pot accepta garanții de 
genul celor pe care le impun ță
rile N.A.T.O. Uniunea Sovietică 
nu este un stat slab.

Cel care 
contribuie 
problemei unificării naționale a 
Germaniei, trebuie să se gindească 
cum să creeze o bază pentru o a- 
propiere între R.D.G. și R.F.G.

Tocmai acest lucru ii urmărește 
propunerea guvernului R.D.G. cu 
privire Ia crearea unei confede
rații germane, ca un pas impor
tant pe calea lichidării scindării 
Germaniei, pe caiea unificării na
țiunii germane. Guvernul sovie
tic este convins că această pro
punere expusă in declarația gu
vernului Republicii Democrate 
Germane „calea națiunii germane 
spre asigurarea păcii și unifica
rea Germaniei", publicată la 27 
iulie a. c, deschide posibilități 
reale pentru a scoate din impas 
problema reunificării Germaniei, 
atît in interesul poporului german, 
cit și al întăririi păcii in Europa.

Cu totul alte țeluri urmărește 
declarația celor trei puteri occiden
tale și R.F.G. publicată la două 
zile după declarația guvernului 
R.D.G.

intr-adevăr vrea să 
astăzi la rezolvarea

(Text prescurtat)

*

IN UNIUNEA SOVIETICĂ

Lipsa de locuințe va îi 
în următorii 10-12

lichidată
ani

Hotârîrea C.C. al P.C.U.S. ți a 
de Miniștri al U. R. S.

cu 78 miliarde 
și mai mult în anii următori.

In 1956—1960 construcția de lo
cuințe și colhozuri cu forțele col
hoznicilor și ale intelectualilor de 
la sate va totaliza 4 milioane de 
case, față de 2.300.000 case con
struite în anii 1951—1955.

Cu începere din anul 1958 în 
casele de locuit care se construiesc 
atît la orașe cît și în mediul rural 
vor fi prevăzute apartamente bine 
amenajate pentru o singură fa
milie.

Se prevede extinderea conside
rabilă a producției materialelor de 
construcții de diferite tipuri, nece
sare asigurării programului ela
borat al construcției de locuințe.

Consiliului 
S.

Știri din
R. D. Vietnam

SUCCESE IN PRODUCȚIE

O serie de întreprinderi de 
stat din Vietnamul de nord 
și-au depășit planul de produc
ție pe primul semestru. Prin
tre acestea se numără minele 
carbonifere de la Hon Gai, re
giunea Kuank Cen, unde depă
șirea a fost de 3,4 la sută, pre
cum și atelierele de reparații 
ale nodului de cale ferată Ha
noi, unde depășirea a fost de 
4 la sută.

Constructorii de pe șantierul 
uzinei constructoare de mașini 
din Hanoi și-au îndeplinit pla
nul pe al doilea trimestru cu 
10 zile înainte de termen. Uzina 
a fost terminată în linii gene
rale. Unele din sectoarele prin
cipale au fost deja date în 
ploatare.

ex-

pr fl
orei, 
sută

LA UN CENTRU 
EXPERIMENTAL

7»i satul Dai Hung din 
vincia Ha Dong recolta de 
este anul acesta cu 70 la
mai mare decît în anul trecut. 
Satul Dai Hung a fost ales ca 
centru experimental pentru îm
bunătățirea agrotehnicii.

Aici a fost înființată încă 
înainte de însămînțarea orezu
lui de primăvară o stațiune a- 
grotehnică. Ea a ajutat popu
lației să combată seceta, a in
trodus agrotehnica nouă și fo
losirea îngrășămintelor. Ca re
zultat, recolta medie de orez în 
sat s-a ridicat la 600 kg. la mau 
(aproximativ o treime de hec
tar), de două ori mai mult de
cît acum doi ani.

VÎNZAREA PRODUSELOR 
FORESTIERE

în decurs de aproximativ 
cinci luni, populația din pro
vincia Lao Kai din Vietnamul 
de nord a vîndut organizațiilor 
comerciale de stat produse fo
restiere în valoare de 510 mi
lioane de dongi, adică de pesta 
două ori mai mult decît în pe 
rioada corespunzătoare a anu
lui trecut. Cu această sumă se 
pot cumpăra peste 1.000 tone 
de orez.

In cea de a IV-a zi
a Jocurilor sportive
prietenești de la Moscova

MOSCOVA 2 (Prin telefon de 
la trimisul special „Agerpres").

RUGBI

Aproape 8000 de spectatori au 
populat tribunele stadionului Lui- 
niki II pentru a asista la întil- 
nirea dintre selecționata R.P. Ro- 
mîne și echipa Llanely (Țara Ga
lilor). Timpul ploios a influențat 
în general desfășurarea jocului 
terenul devenind alunecos în re
priza secundă. Rugbiștii romîni 
au avut un partener redutabil în 
echipa galeză în rîndurile căreia 
figurau o serie de jucători inter
naționali in frunte cu celebrul 
Davies.

Reprezentanții noștri au luptat 
mult dar nu au putut să se im
pună în fața jocului uneori dur 
al galezilor, întîlnirea încheindu- 
se cu un rezultat de egalitate: 
6-6 (3—3).

Cei mai buni jucători romîni 
au fost Penciu, Buda, Ghiuzclea 
și Dobre.

NATAȚIE
In programul zilei a figurat o 

singură finală la băieți, cea a pro
bei de 200 m. fluture. Confirmind 
clasa să internațională maghiarul 
Tumpek a obținut medalia de 
aur realizînd timpul de 2'25“4/10.

in seriile probei de 100 m. 
spate fete Maria Both (R.P.R.) a 
înregistrat timpul de IT7’’4/10 
reușind să obțină calificarea pen
tru finală.

In finala probei de ștafetă 
4x200 m. liber băieți s-a calificat 
și echipa R.P. Romine. Formația 
țării noastre a ciștigat seria a Ii-a 
realizînd timpul de 9’06" (nou 
record republican, vechiul record 
9’11”).

Alte rezultate : Masculin : 
U.R.S.S.-Austria 3—0; Japonia— 
R.P. Albania 3—0; Finlanda— 
Belgia 3—0.

BASCHET

Meciul dintre echipa feminină 
a țării noastre și selecționata 
R.P.D. Coreene desfășurat în 
cursul dimineții s-a încheiat cu o 
surpriză. Baschetbalistele noastre 
nu și-au putut face jocul obișnuit 
fiind depășite la numai o jumă
tate de coș diferență : 44—43
(24—23). In urma acestui rezul
tat echipa noastră a pierdut șan
sa de a se califica în turneul fi
nal. Mai bine s-au comportat bă
ieții care au învins echipa Siriei 
cu 76—40.

Alte rezultate: Masculin: 
Egipt—Anglia 90—57; R. Ceho- 
slovacă-Tunis 135—53; R. P. Bul
garia—R.P. Ungară 86—60; femi
nin : R.P. Bulgaria—R.P. Chi
neză 63—52; R. P. Polonă—Bel
gia 64 —30.

HANDBAL

MOSCOVA 2 (Agerpres). TASS 
transmite: C.C. al P.C.U.S. și 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S, 
au adoptat o hotărîre care preve
de ca în următorii 10—12 ani să 
fie lichidată lipsa de locuințe.

In hotărîre. se arată că volumul 
construcției de locuințe, ce ur
mează să fie realizat de stat în 
perioada 1956—1960, a fost fixat 
la 215 milioane mp, față de 205 
miloane mp. cum era prevăzut de 
Directivele Congresului al XX-lea 
al P.C.U.S. In comparație cu ce! 
de-al V-lea cincinal (1951—1955). 
investițiile capitale de stat pentru 
construcția de locuințe se măresc

ruble și vor crește

Situație politică încordată
■ Ciocniri între trupele guvernamentale și detașamentele răsculaților
■ Demonstrații cu prilejul vizitei ambasadorului S. U. A.
■ Formarea „frontului unit de opoziție*

NEW YORK 2 (Agerpres). — 
După cum anunță corespondentul 
din Havana al agenției United 
Press, guvernul Cubei a elaborat 
un nou plan de natură să „decidă 
luptele cu forțele răsculaților care 
ocupă munții Sierra-Maestra. în 
regiunea Sierra-Maestra au fost 
trimise forțe unite ale armatei și 
ale flotei navale.

între trupele guvernamentale și 
detașamentele răsculaților au loc 
fără întrerupere ciocniri.

în orașul Santiago, puternice de
tașamente armate 
străzi. Orașul este 
trupe.

NEW YORK 2 . „ . .
După cum relatează revista ame
ricană „Vision", în ultimele săp- 
tămîni în Cuba au fost arestați 
aproximativ 2.000 de oameni. 
Ambasadele statelor Mexic, Hon
duras, Paraguay, Peru, Salvador, 
Chile și Costa Rica sînt pline de 
oameni care cer azil. In țară te
roarea nu contenește.

Potrivit ultimelor știri din Cu
ba, cu prilejul vizitei ambasado
rului S.U.A., Smith, la Santiago 
a avut loc o demonstrație de pro
test.

NEW YORK 2 (Agerpres). — 
GRUPURILE DE OPOZIȚIE DIN

CUBA AU ANUNȚAT FORMA
REA „FRONTULUI UNIT DE 
OPOZIȚIE" CARE IȘI PROPUNE 
DREPT SCOP ÎNLOCUIREA 
DICTATORULUI BATISTA 
PRINTR-UN GUVERN PROVIZO
RIU PINA LA ȚINEREA ALEGE
RILOR GENERALE.

Din noua organizație fac parte

partidele revoluționar, democrat 
și social, „Partido nationalists re- 
volucionario" și fracțiunea parti
dului „Ortodoxo".

„DUPĂ PĂREREA GRUPURI
LOR DE OPOZIȚIE, scrie revista 
„Vision", SINGURA SOLUȚIE 
ESTE „RĂSTURNAREA REGI
MULUI CU FORȚA".
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patrulează pe 
încercuit de

(Agerpres). —

Jocul e f a l s!.«.
■ Guvernul de la Bonn se află 
acum în situația actorului care, 
dîndu-și seama că numărul său 
indispune publicul și că nu va 
mai putea apare pe scenă, caută 
să smulgă aplauzele schimbîn- 
du-și jocul și șarjînd, pentru a 
fi cît de cît pe placul spectato
rilor.

S-ar putea ca o, mică parte 
din public, interesată, deci mai 
puțin pretențioasă față de măies
tria actorului să-l aplaude, dar 
de obicei asemenea procedee se 
soldează cu un rezultat diame
tral opus celui scontat de actor: 
publicul îl fluieră.

După ce ani de zile, de etnd 
este la putere, partidul lui A- 
denauer — Uniunea creștin-de- 
mocrată ,—Z ,. 
tică a Germaniei occidentale ro
lul nepopular de promotor sl 
reînarmării, al remilitarizării și 
11 dezmembrării țării, ca și pe 
acela de cîrlig pentru atelarea 
R F. Germane la carul interese
lor americane, acum, înainte de 
alegeri, cînd se întrevede posibi
litatea ca publicul vest-german 
să nu-1 aplaude, U.C.D. încearcă 
să schimbe jocul, încearcă o ma
nevră de reabilitare. Dar șar
jează... Și au început să se audă 
fluierături...

Acum cîteva zile guvernul 
vest-german a semnat împreună 
cu Franța. Anglia și S.U.A. o de
clarație prin care se pretinde că 
se sprijină reunificarea Germa
niei. Dar, după cum se știe, a- 
ceasta declarație, prin premizele 
învechite și nerealiste de la care 
pornește nu face decit să prelun
gească dezmembrarea țării. Jo
cul a fost fals și publicul ger
man a remarcat intențiile propa
gandistice, destul de străvezii,

care stăteau îndărătul acestei 
declarații.

Tot pentru a-și cîștiga popu
laritatea, guvernul federal, deși 
acest lucru nu prea convenea și 
nu prea corespundea politicii sale 
anterioare, a fost nevoit să se 
supună voinței publice și să tri-, 
mită o delegație guvernamentală 
care să ducă tratative cu guver
nul sovietic pentru îmbunătățirea 
relațiilor dintre R.F. Germană și 
U.R.S.S.. Fiind însă nevoit să 
accepte acest compromis pentru 
a-și mai sălta prestigiul destul 
de scăzut, guvernul de la Bonn 
și-a făcut socoteala să-l exploa
teze la maximum. Așa se face că 
a început să pozeze în apărător

joacă pe scena poliu

intereselor întregii „națiunial ________ „ . .
germane" și să încerce să pună 
într-o lumină cît mai proastă 
Uniunea Sovietică, cu care popu
lația Germaniei occidentale do
rește să aibă relații normale.

In acest scop, pretinzîndu-se 
fără nici un temei reprezentantă 
a întregii Germanii, delegația 
guvernamentală vest-germană a 
pus pe prim plan problema repa
trierii unor cetățeni germani care 
s-ar afla în U.R.S.S. Guvernul 
sovietic a arătat însă limpede că 
repatrierea cetățenilor germani 
din U.R.S.S. a fost terminată. In 
declarația făcută la 31 iulie de 
A. A. Gromîko, ministrul Aface
rilor Externe al U.R.S.S., se 
subliniază din nou că „in Uniu
nea Sovietică nu există nici un 
îel de cetățeni germani și că 
speculațiile in legătură cu acea
sta sint lipsite de temei". Se

vede că ministrul Afacerilor Ex
terne al R.F.G., von Brentano, 
știa dinainte acest lucru din mo
ment ce, după cum arată agenția 
„France Presse", a mărturisit vi
neri în fața presei că „nu a fost 
cîtuși de puțin surprins de ivi
rea unor dificultăți serioase cu 
prilejul tratativelor din capitala 
sovietică".

Dîndu-și seama că inexistenta 
cetățenilor germani în U.R.S.S. 
devine evidentă pentru masele 
largi precum devine evident și 
faptul că mult trîmbițata proble
mă a repatrierii este ridicată nu
mai cu scopul de a împiedica 
ajungerea la un acord cu Uniu
nea Sovietică, von Brentano în
cepe să dea înapoi. Potrivit a- 
genției „France Presse", în ca
drul aceleiași declarații făcute 
presei, ministrul vest-german a 
afirmat că „este vorba aici nu
mai de o problemă de pură ome
nie pe care guvernul federal ar 
dori s-o examineze în mod obiec
tiv cu interlocutorii săi sovie
tici". Această afirmație nu face 
decît să demonstreze încă oda
tă că, de fapt, este vorba de 
pură propagandă în favoarea 
partidului lui Adenauer. Jocul a 
fost din nou fals... Ca și mane
vra propagandistică cu declara
ția recenta , a guvernului vest- 
german asupra reunificării, ma
nevra ridicării la tratativele de 
la Moscova a problemei repa
trierii cetățenilor germani, a fost 
și ea demascată și acum se în
toarce împotriva guvernului de 
la Bonn. Publicul vest-german 
își dă din ce în ce mai bine sea
ma că actorul șarjează și e de 
așteptat că în locul aplauzelor 
scontate se vor auzi fluieră
turi...

EUGEN VLADIMIR

Artiștii romîni cuceresc inimile 
francezilor

PARIS 2 (Agerpres). — Cores
pondență specială: Ansamblul de 
dansuri populare al Sfatului Popu
lar al Capitalei iși continuă tur
neul în Franța dînd spectacole la 
Penmarch, Concarneau și Foues- 
nant. Succesul este atît de mare 
îneît reprezentațiile în săli au tre
buit să se anuleze, din cauza capa
cității lor limitate, și înlocuite cu 
spectacole în aer liber, la care 
asistă de fiecare dată 3.000—4.000 
de persoane.

La Concarneau, membrii ansam
blului s-au dus să viziteze portul 
pe care îl cunosc din filmul „Dacă 
toți tinerii din lume...** Aflînd că 
artiștii romîni se găsesc în port 
marinarii de pe vasele de pescuit

ancorate în radă, i-au înconjurat 
cerîndu-le cu insistență să schițeze 
un dans, chiar pe chei. Cind cere
rea le-a fost îndeplinită, marinarii, 
au răsplătit cu aplauze și urate pe 
dansatorii și instrumentiștii noștri.

Datorită succesului obținut, 
turneul întreprins de Ansam
blul Sfatului Popular al Capi
talei în Franța, care trebuia să 
ia sfîrșit pe data de 31 iulie 
s-a prelungit pînă la 7 august. 
Artiștii romîni au fost nevoiti 
să nu poată accepta numeroase 
oferte de prelungire a turneu
lui, deoarece la 8 august ei 
participa la Festivalul de 
Geneva,

Agresorii englezi continua atacurile 
împotriva râsculațllor din Oman

LONDRA 2 (Agerpres). — 
Avioane engleze care deco
lează de pe aerodromuri din 
golful Persic continuă atacu
rile împotriva răsculaților din 
Oman. Intr-un comunicat oficial 
englez publicat la Bahrein se a- 
rată că avioane de tip „Shackle
ton", „Meteor" și „Venom" au a- 
tacat pozițiile răsculaților de la 
Firk, odinioară bază militară im
portantă a sultanului din Maskat. 
Bombardierele cvadrimotoare de 
tip „Shackleton" au atacat cu

BUDAPESTA. — In după amia
za zilei de 1 august au avut loc 
la Budapesta tratative intre re
prezentanți ai Partidului Muncii 
din Vietnam și ai Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar.

In ziua de 1 august președintele 
R. D. Vietnam Ho Și Min a făcut 
o vizită președintelui Prezidiului 
R. P. Ungare, Istvan Dobi.

OTTAWA. — Joi a fost dat pu
blicității la Ottawa un comunicat 
oficial prin care se anunță că ofi-

vor
la

latunuri și mitraliere baza de 
Firk. Pe de altă parte din sursă 
libaneză se anunță că aviația en
gleză mitraliază sate și drumuri 
folosite de caravane de cămile. 
Agresiunea britanică din Oman 
provoacă un puternic răsunet în 
lumea arabă, și în țările afro-a- 
siatice. Agenția Reuter anunță 
că Imamul din Oman a cerut in
tervenția statelor afro-asiatice 
pentru a pune capăt agresiunii 
engleze împotriva țării sale.

cialitățile militare din Canada și 
S.U.A. au hotărît constituirea 
unui comandament militar aerian 
unificat americano-canadian cu 
sediul la Colorado Springs — 
statul Colorado (vestul S.U.A.).

PARIS. După cum anunță agen
ția France Presse, ministrul de 
Externe francez ca pleca la 7 sep
tembrie în S.U.A. pentru a avea 
o serie de întrevederi cu secreta
rul de stat Dulles, în cursul că
rora se va discuta în special „pro
blema Algeriei".

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

în 
vi-

Incidente grave în Liban
BEIRUT 2 (Agerpres).— Agenția France Presse anunță că 

orașul Ehden din nordul Libanului au izbucnit în cursul zilei de 
neri incidente grave, în urma asasinării unui ofițer în piața centrală
a orașului. La scurt timp după săvirșirea acestui asasinat au sosit la 
fața locului importante detașamente ale jandarmeriei libaneze. Cores- 
Îiondentul agenției France Presse, relatează că jandarmii și popu- 
ația au început să tragă unii asupra altora. Se semnalează victime 

în rîndurile populației.

TENIS
Tn cadrul sferturilor de finală 

ale probei de simplu bărbați, vi
neri au fost cunoscuți cei 4 se- 
mifinaliști. Intîlnind pe valorosul 
internațional Bob Howe (Austra
lia) considerat printre cei mai 
puternici jucători din lume, cam
pionul nostru Gh. Viziru a pier
dut cu 1—3. Howe a lăsat o im
presie deosebită prin jocul său 
modern cîștigînd cu 6—1 ; 6—1 ; 
7—9; 7—5. In semifinale se vor 
întilni : Howe (Australia) — Ja
worski (R. Cehoslovacă) și Hu
ber (Austria) — Kumar (India).

ATLETISM
Campioana olimpică 

de aruncare a suliței, 
a demonstrat încă odată 
specialista nr, 1 a probei cîștigînd 
și de data aceasta. Atleta sovie
tică a cucerit primul loc cu o per 
formanță de 51,60 m. Reprezen
tantei noastre Maria Diți i-a re
venit medalia de argint datorită 
unei aruncări de 50,06 m. Perfor
manța Iui Maria Diți constituie 
un nou record republican. Recor
dul precedent era de 49,99 m. și 
aparținea aceleiași atlete de la 
29 iunie 1957.

Prima medalie de aur a sporti
vilor iugoslavi a fost cîștigată de 
Lorger Învingător în proba de 
110 m. garduri cu un timp de 
14“5/l0. Pe locurile următoare 
s-au clasat atleții sovietici; Sto- 
learov 14"6/10 și respectiv Petrov 
14”6/10. Cehoslovacul Merta a 
intrat în posesia medaliei de aur 
în proba de aruncare a discului 
mareînd 53,55 m.

Trei atlete sovietice au ocupat 
primele locuri în proba de pen
tatlon. Ordinea a fost următoarea: 1 
I. Bîstrova 4560 puncte; 2. Ma- ' 
riame 4413 puncte; 3. Smakova 
4283 puncte.

în proba 
Iaunzeme, 
că rămîne

VOLEI.
In cea de a patra zl a tur

neului preliminar de volei echi
pele țării noastre au obținut vic
torii ușoare. Reprezentativa mas
culină a întrecut selecționata 
Franței cu 3—0 (15—2, 15—4,
15—8) în timp ce echipa femini
nă a dispus de Austria cu 3—0 
(15—2, 15—2t 15—0).

Pe stadionul Burevestnik s-a 
desfășurat primul meci de hand
bal din cadrul turneului feminin 
la care participă echipele R. D. 
Germane, R. P. Romîne și Uniu
nii Sovietice. Handbalistele noa
stre au întîlnit cu acest prilej 
echipa U.R.S.S. care după cum 
se știe, se găsește la primele sale 
jocuri internaționale. Victoria a 
revenit echipei R.P.R. cu scorul 
de 12—3 (8—2). Cele mai bune 
jucătoare din echipa noastră au 
fost Jianu, Dobre și Windt.

In continuarea turneului echi
pelor masculine reprezentativa 
R.P. Romîne a învins echipa Aus
triei cu . 19—12 (12—3). Tot 
tăzi R.D. Germană a dispus 
R. Cehoslovacă cu 16—11.

revenit echipei R. D. Germane 
care are un golaveraj mai bun. 
Din această serie s-au calificat 
pentru turneul final echipele R.D. 
Germane și R. P. Romîne care în 
primul joc va avea ca adversară 
echipa R. Cehoslovace.

Alte rezultate: R. P. Albania-1 
Egipt 2—2; Finlanda-Liban 4—0; 
R. P. Ungară — R. P. Chineză 
5-1 ; U.R.S.S.-Austria 4-1 ; R. 
Cehoslovacă — R. P. D. Coreeană 
3—0, R.D. Germană-Siria 6-^h

LUPTE CLASICE: Și această 
competiție a intrat în faza finală. 
Pentru cucerirea medaliilor s-au 
calificat din lotul nostru Szabad 
(52 kg), Hoivath (57 kg), G. Po- 
povici (87 kg) și V. Ballo (cate
goria grea), lată acum rezultatele 
înregistrate de luptătorii romini 
în meciurile susținute vineri; Sza
bad învinge la puncte pe Kerekes 
(R.P.U.). Horvath (R.P.R.) între
ce prin tuș pe Cernea (R.P.R.), 
Solcz face meci egal cu Jelîghin 
(U.R.S.S.), Rauhala (Finlanda), 
învinge pe D. Cuc. Arghir (R. P. 
Bulgaria) dispune la puncte de 
Gh. Dumitru și G. Popovici întrece 
prin tuș (8’) pe Sariarvi (Fin
landa).

CICLISM

as- 
de

Pe velodromul „Tinerilor pio
nieri" au continuat in cursul di
mineții probele de ciclism. Cu a- 
cest prilej s-a disputat cursa fe
minină de urmărire pe echipe (3 
km.) in care victoria a revenit ci
clistelor sovietice. Un remarcabil 
succes a obținut echipa țării noa
stre care clasindu-se pe locui doi 
a cucerit medalii de argint.

SCRIMA

Semi finalele probei individuale 
de floretă (bărbați) nu au adus 
rezultatele așteptate din partea 
trăgătorilor noștri. In felul aces
ta, pentru finala probei s-au cali
ficat cinci sportivi maghiari: 
Gyuricza, Fiillop, Papp, Kessuti 
și Tille, sovieticii Midler și Rudov 
precum și egipteanul Rașad.

In competiția feminină dintre 
trăgătoarele romîne, ț'ărăngoiu, 
Vicol, Orb și Neagu s-au calificat 
pentru turul "
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reușit o bună performanță calw 
fieîndu-se în finala categoriei „se- 
niimijlocii" în urma victoriei rea
lizată asupra campionului maghiar 
Sebok. Totuși Linca nu a boxat la 
adevărata sa valoare. In primele 
două reprize situația a fost egală 
dar spre sfîrșit Linca a marcat 
mai mult în lupta de aproape, pri
mind decizia. Trancă a avut un 
adversar de calitate în persoana 
lui Lempio (R. D. Germană). 
Boxerul german a avut avantaj în 
primul rund, repriza următoare 
f'ind egală. Ultima repriză a re
venit iui Trancă. Decizia de în
vingător la puncte a fost acor
dată" pugilistului german.

Alături de N. Linca în finalele 
competiției de box care vor avea 
loc astă seară in Palatul Sportu
rilor, țara noastră mai are încă 
doi reprezentanți; Mircea Do- 
brescu (muscă) și Gh. Negrea 
(semigrea). In reuniunea de 
aseară M. Dobrescu a obținut ca
lificarea fără luptă deoarece Puiu 
Nicolaie este încă suferind iar 
Gh. Negrea a dispus prin oprire 
pentru inferioritate in repriza a 
ili-a de polonezul Klise. M. Do
brescu și Gh. Negrea au șanse 
serioase de a intra in posesia me
daliilor de aur în schimb N. Linca 
are o sarcină grea deoarece ad
versarul său Radoniak (U.R.S.S.) 
este un pugilist cu frumoase cali
tăți.

11.

TENIS DE MASA.

bulgară Ivanova,Jucătoarea 
revelația competiții de tenis de 
masă, a reușit sa se califice în 
semi finalele probei de simplu fe
mei după ce a învins-o în urma 
unei lupte dramatice pe reprezen
tanta noastră Geta Pitică cu 
3—2 (21—15, 21—16, 17—21,
9—21, 21—20). După cum se vede 
setul decisiv a fost cîștigat la 
„ceas**.

In proba de dublu mixt pere
chea Zeller, Gantner a întrecut 
cuplul Saunoris, Ramaskaune 
(U.R.S.S.) cu 3—Q (21— 6, 21—16, 
21-9).

FOTBAL,

de tineret a R.P.R. a 
concludentă victorie cu

Echipa 
obținut o 
11—2 (6—2) in fața echipei Cey
lonului. Tinerii fotbaliști romini 
au făcut o adevărată demonstra
ție, punctele fiind înscrise de Bu- 
kossy (5), Dinulescu (3), Mihăi- 
lescu (2) și Ivănescu.

Primul loc în seria noastră a
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viteza sînt raioanele Mizil cu 63 
la sută, Pogoanele cu 57,1 la sută 
și Buzău cu 54,8 Ia sută. Deși au 
aceleași condițiuni, sint totuși ra
ioane care mai bat pasul pe loc. 
De pildă R. Sărat (unde este in
giner agronom șef Oleg Mereuță) 
are 80 de batoze. Trebuie să re
cunoaștem că. deși nu există nici 
un fel de piedici, in acest raion nu 
se treieră cu Întreaga capacitate, 
nu se realizează viteza zilnică 
planificată. Același lucru și în ra
ionul Ploești (unde este inginer 
agronom șef Ion Enescu), ca și 
în raionul Cricov. In raionul Plo
ești se treieră zilnic cu 172 hec
tare mai puțin decît volumul pla
nificat deși sînt condițiuni, am 
putea spune, mult mai bune ca în 
Buzău sau Pogoanele. Aici este 
vorba de o proastă organizare din 
partea secției agricole a raionului 
Ploești. Lucrul acesta face ca nici 
viteza zilnică pe regiune să nu 
fie îndeplinită decit in proporție 
de aproape 92 la sută.

In raioanele rămase in urmă 
la arii nu se află stoguri mari de 
snopi cărați de pe cimp, ceea ce 
face ca batozele să aibă mari în
treruperi in funcționare. La ariile

electrificate batozele nu lucrează 
zi și noapte iar la celelalte, munca 
se întrerupe inainte de inserare. 
In comuna Bilciurești aria electri
ficată n-a lucrat timp de 2 zile 
din cauza defecțiunilor mecanice. 
In comuna Loloiasca din raionul 
Cricov din cauză că griul nu este 
cărat la arie batoza are dese În
treruperi.

O altă lipsă care se manifestă 
în raioanele Cricov, Ploești și R. 
Sărat este aceea că nu se treieră 
in cete, lucru ce duce la oprirea 
batozelor pină cind sosesc carele 
cu snopi de pe cimp.

Față de această stare de lucruri 
nemulțumitoare la ora actuală tre
buie luate măsuri mai eficace. 
Cred in primul rind că noi, perso
nalul secției agricole a sfatului 
popular regional Ploești nu ne am 
străduit in măsură suficientă să 
sprijinim atit cu utilajele necesare 
cit și din punct de vedere al in
structajului respectiv, secțiile a- 
gricole raionale.

Noi vom da toată atenția pen
tru a înlătura lipsurile, astfel in
cit să indeplinim angajamentul 
luat ca în 22 de zile să terminăm 
campania de treieriș pe întreaga 
regiune.

PATRIA. BUCUREȘTI, GRADI
NA PROGRESUL, 23 AUGUST 
(sală și grădină), LIBERTAțll: 
Dansez cu tine ; REPUBLICA : Me
lodiile Festivalului; Peisaje din 
Silezia, Toamna la Leningrad; 
MAGHERU, ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE : Intr-un ceas bun ; V. 
ALECSANDRI, I. c. FRIMU (sală 
și grădină), MIORIȚA: Căpitanul 
din Koln ; ELENA PAVEL (sală și 
grădină), MOȘILOR (sală și gră
dină) : Odată în via(ă : LUMINA, 
VASILE ROAiTA : Till Buhoglin- 
dă : CENTRAL, AL. SAHIA (sală 
și grădină), 1 MAI (sală și grădi- 
nă) Noapte de carnaval; GH. 
DOJA, G. COȘBUC (sală și gră
dină) : Infernul îngerilor: DOINA: 
Bătălia din Golful Caliacra ; MA
XIM GORKI: N. Grigorescu, Ilie 
face sport; TINERETULUI : Don 
Juan; TIMPURI NOI : La 4 au
gust. Munții Pirinl, Paradisul cas
torilor. O poveste din pădure. 
Sportul romînesc nr. 4: ALEX. 
POPOV: Vrăjitorul; GR1VIȚA: 
Vocație : CULTURAL, POPULAR : 
Stan și Bran studenți la Oxford ; 
UNIREA (sală și grădină). OLGA 
BANCIC (sală și grădină) Tranda
firii lui Allah : CONST. DAVID : 
încotro ?; FLACĂRA : O carieră ra
tată ; T. VLADIMJRESCU : Fiica 
mea trăiește la Viena ; ARTA (sală 
și grădină) : Trenul merge spre 
răsărit ; DONCA S1MO (sală și 
grădină) : Cio Cio-san : ILIE PIN- 
ȚILIE (sală șl grădină) : Iu toiul 
luptei : M EMINESCU : Din nou 
împreună : VOLGA : Pasărea fur
tunii. compleetare. Scurtă istorie: 
N BALCESCU (sală și grădină) .- 
Un pichel tu munți : AUREL VI AI- 
c.u,, .P’n'enl fărâ importantă ; ALIANfA: înălțimi.

TELEVIZIUNE: Ora 19. Cronica 
actualității ; formația artistică de 
amatori In studio; filmul „Festi
valul tineretului de ta Varșovia": 
Buletin de știri.
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TIMPUL PROBABIL PENTRU 
REGIUNEA BUCUREȘTI: vremea 
se menține frumoasă, cu cerul va
riabil. partial noros. Temperatura 
staționară : noaptea va fi cuprinsă 
J,"trț £ S' I? «rade, iar ziua între 
27 și 29 grade. Vîntul va sufla po
trivit din nord est.
7i?rN.TM 1tao!,<MATOARELE TREI 
r.A'L.,N. »APA ■ vrome ușor instabilă. la început cu averse locale de 
ploaie, apoi inai mult însorită si 
uscată exceptînd nord estul țării 
unde situația rămîne favorabilă 
ploilor teniporare. Temperatura fără 
schimbări importante va crește 
ușor în apusul țării. Maximele vor 
urca pînă la 34 grade în cîmpia 
Dunării și pînă la 30 grade în 
Ardeal.
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