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In portul Constanța

Portul Constanța a fost du
minică locul celei mai im
portante sărbători tradi- 

tjonale a marinarilor noștri: Ziua 
Marinei R.P.R. Sute de stegulețe 
de toate culorile, simboluri ale 
codului internațional al marinei, 
flutură în bătaia brizei, arborate 
la catargurile vaselor acostate în 
port. Alături de bricul școală 
Mircea și motonava Transilva
nia, pot fi văzute în port 
vase militare care au salutat prin 
prezența lor Ziua Marinei. Elita 
flotei romînești era prezentă în 
rada portului Constanța, subli
niind grandioasa manifestație 
care a adunat pe malurile por
tului mii de cetățeni din Cons
tanța și oaspeți din țară.

La ora 9 dimineața pavilionul 
și marele pavoaz marinăresc au 
fost ridicate în sunetele fanfarei 
și aclamațiile celor prezenti.

In echipamentul lor de un alb 
imaculat profilat pe albastrul 
cenușiu al mării, marinarii stau 
aliniați pe coverta bricului școa
lă, complectînd aspectul cochet al 
navei. Are loc decernarea Stea
gului Roșu al C.C. al U.T.M. To
varășul Ion Cîrcei secretar al 
C.C. al U.T.M., după ce-i felicită 
pe marinari cu prilejul Zilei Ma
rinei, înmînează Steagul echipa
jului comandat de căpitanul lo
cotenent Teslaru Mihai, echipaj 
care a dovedit cea mai bună pre
gătire pe linia perfecționării ne
contenite a măiestriei de luptă 
și politice, pentru perfecta însu
șire a regulamentelor militare. 
Cu acest prilej tov. Ion Cîrcei
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în numele Consiliului de Stat și 
al Guvernului Republicii Populare 
Polone, în numele Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez și al întregului popor 
polonez vă mulțumim sincer, și 
în persoana Dumneavoastră, po
porului romîn, pentru fericirea 
frățească și urările trimise cu pri
lejul sărbătorii naționale de 
renaștere a Poloniei.

Dorim din toată inima Republicii 
Populare Romîne frățești multe și 
noi succese in construirea-socialis
mului și in lupta pentru consdli- 
darea păcii.

Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Polone 
ALEXANDR ZAWADSKI

Președintele Consiliului de Mi- 
niști al Republicii Populare Polone 
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Prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 

Unit Polonez 
WLAD1SLAW GOMULKA

Tovarășului AXEL LARSEN 
Președinte al Partidului Comunist 

din Danemarca

Cu ocazia celei de a 60-a aniver
sări a zilei dv. de naștere Comite
tul Central al Partidului Munci
toresc Romîn vă felicită călduros 
și vă urează sănătate și mulți ani 
de viață.

Cu acest prilej urăm Partidului 
Comunist din Danemarca noi suc
cese în lupta pentru întărirea con
tinuă a unității rîndurilor sale și 
a unității de luptă a clasei mun
citoare, pentru apărarea interese
lor vitale ale oamenilor muncii, 
apărarea independenței naționale a 
țării, pentru pace, democrație și 
progres social,

COMITETUL CENTRAL AL 
PARTIDULUI MUNCITORESC 

ROMÎN 

urează echipajului fruntaș noi 
succese în pregătirea sa militară, 
în întărirea pe mai departe a 
disciplinei militare.

Se înmînează apoi Diploma 
de onoare a C.C. al U.T.M. pen
tru merite deosebite în pregătirea 
marinărească și de luptă unui 
număr de matrozi și ofițeri și la 
două organizații de bază U.T.M. 
fruntașe, din Constanța și Giur
giu.

Căpitanul îocorenent Mihail 
Teslaru și cartnicul major Car- 
zol Gheorghe care au luat apoi 
cuvîntul, și-au exprimat bucuria 
pentru distincțiile primite, ară- 
tînd totodată că vor munci și în 
viitor cu puteri sporite pentru 
a-și ridica necontenit nivelul pre
gătirii lor politice și militare.

Purtat de *o gardă de onoare 
care se îmbarcă pe o vedetă, 
Steagul Roșu este trecut prin 
fața navelor, fiind întîmpinat cu 
vii aplauze de către marinari.

Prin fața bricului se desfășoa
ră apoi parada navală. După ra
portul pe care comandantul pa-
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ZILEI DE 33 AUGUST

La un prim bilanț
Acceleratul s-a oprit la pero

nul Gării de Nord. Călătorii bucu- 
reșteni sau provinciali coboară 
grăbiți și preocupați. Toți au tre
buri și gîndurile zboară la ele» 
Din marchiza locdmotivei, mecani
cul îi privește. Nici unul măcar 
nu întoarce capul spre el, spre 
locomotivă, să mulțumească cu o 
privire. Ingratitudine ? Nu! Călă
torul are încredere în conducăto
rul trenului, o încredere puterni
că încît „nu-și face nici o proble
mă". Mecanicul știe aceasta și 
mîndru de încrederea ce i se da 
și el o îndreptățește, petrece cu 
privirea pe fiecare călător. Apoi 
obosit dar mulțumit se retrage 
spre depou.

Depoul de categoria 1 „Bucu- 
rești-Călători**... Azi se întoarce 
din cursă Popa Constantin. Mîine 
dimineață cu acceleratul va pleca 
Lungu Ștefan. Poimîine, tînărul 
Cîrjaliu Spirea.

Cu toții știu de încrederea pe 
care călătorii o au în ei, cu toții 
își cunosc datoriile. In mîinile lor 
sînt viețile miilor de oameni ce 
călătoresc. Un cuvînt pentru toate 
acestea este conștiinciozitatea. De 
la curățitorul de canal și pînă la 
șeful depoului, ceferiștii își fac 
datoria. Oamenii sînt în întrecere. 
Ea stimulează conștiinciozitatea» 
Mecanicul Popescu Marin a pre
luat — de la un mecanic nepăsă
tor — locomotiva 130.528 într-o 
stare destul de jalnică. Obligația: 
să meargă cu ea un .anumit timp. 
Dar există o întrecere, un angaja
ment pentru 23 August și mașina 
trebuia ajutată ca și ea să ajute- 
Și încet, încet, prin revizii și în
treținere atentă, locomotiva fi-a

Entuziasm și inifiativă
In cinstea zilei de 23 august în 

nordul Moldovei, în orașul Fălti
ceni, regiunea Suceava va fi dată 
în funcțiune o nouă filatură de 
cînepă.

In vederea punerii în funcțiune 
a acestei filaturi cei peste 100 de 
tineri au contribuit alături de 
vîrstnici la montarea întregului 
utilaj de producție adus din 
U.R.S.S. cu care este dotată fi
latura, iar în prezent montează de 
zor aparatele de ventilație ți fac 
rodajul mașinilor.

In fruntea acestei acțiuni se 
află tinerii Neculaie Vulturul, Du
mitru Bejenaru, Traian Ardeleanu, 
Ion Lala și alții.

Pe lingă aportul pe care îl 
aduc tinerii în sprijinirea construc
torilor la terminarea finisajului 
din exteriorul clădirii, ei au luat
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răzii îl dă tovarășului general 
colonel Leontin Sălăjan, Ministrul 
Forțelor Armate, pe puntea bri
cului Mircea iau loc tovarășii 
Vasile Vîlcu, prim secretar al co
mitetului regional P.M.R. Cons
tanța, general locotenent Ion 
Tutoveanu adjunct al ministrului 
forțelor armate și contraamiral 
Mihai Nicolae, comandant al for
țelor noastre maritime militare, 
care trec în revistp navele anco
rate în port, felicitîndu-i pe ma
rinari.

Prin fața bricului Mirceta, de
venită navă comandant, defilea
ză acum cu viteză redusă zeci 
de ambarcațiuni de toate tipu
rile. 21 salve de artilerie salută 
apoi stîrnind îndelungate ecouri 
în bazinul portuar, ordinul mi
nistrului Forțelor Armate ale 
R.P.R. citit de către contraamira
lul Mihai Nicolae comandantul 
Forțelor Maritime Militare.

( E. PITULESCU 

(Continuare în pag. 3-a)

recăpătat înfățișarea normală. Ea 
transportă și astăzi trenuri de că
lători. Cit despre kilometrii par
curși, despre economiile de com
bustibil, acestea se adaugă la uni
tățile totale. Iată cîteva pe trimes
trul 11. Tonajul brut a fost depă
șit cu 12,89 la sută, planul do 
producție și el cu 12,07 la sută. 
Din tonele de combustibil econo
misit se pot remorca pe distanța 
București-Constanța și retur 591 
de trenuri.

Conștiinciozitatea, nu înseamnă 
numai rezultate bune în întreceri 
ci și o grijă imensă față de viața 
călătorilor. Un exemplu : mecani
cul Frîncu intra cu garnitura trr 
nului de persoane în gara Fetești. 
La ace a simțit smucitura loco
motivei pe o linie alăturată. Dare 
ocupată! Și mîna a acționat sigură. 
Nici o fracțiune de secundă nu s-a 
pierdut cu ezitări. Accidentul a 
fost evitat cu cîțiva metri.

Și așa, zi de zi, colectivul de
poului B.C. transportă călători cu 
regularitate, împiedică neprevăzu
tul și mai găsesc timp și pentru 
economii.

Ieri mecanicii din tura de după 
amiază au plecat la drum avînd 
pe lingă cărbuni drept combusti
bil un surplus neobișnuit : bucu
ria cîștigătorului de întrecere. De 
ieri, „Diploma pe țară pentru 
realizarea planului în cele mai 
bune condiții de siguranță a cir
culației* le-a fost înmînată pentru 
realizările din trimestrul II. De 
ieri ei au căpătat un postament 
pentru trofeele bilanțului ce va 
urma zilei de 23 August.

V. CONSTANTINESCU 

inițiativa ca în timpul liber să ame
najeze prin muncă voluntară dru
murile de acces. Fetele printre care 
se află tov. Elena Maftei, Paras- 
chiva Buculei și altele amenajează 
pe aleile fabricii, sub îndrumarea 
tovarășului Rudolf Popen, care are 
multă îndemînare, răzoare de flori. 
Nu se lasă mai prejos nici băieții 
care, în frunte cu secretarul orga
nizației U.T.M. tov. Vasile Acri- 
ței amenajează un teren de sport.

In vederea deschiderii festive a 
făbricii, organizația U.T.M. în co
laborare cu comitetul de întreprin
dere a luat inițiativa și a format o 
echipă artistică care pregătește un 
program bogat în cinstea deschi
derii noii filaturi,

NICOLAE VLAD 
activist, regiunea U.T.M.

Suceava

Proletari din toate țările, uniți-vă!

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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RITMUL TREIERIȘULU1

Maria Sa... găina Belșug și bucurie
Țanțoșă-i Măria Sa... găina, 

cînd se vede în vîrful grămezii. 
Cotcodăccște, se umflă în pene 
și vai de bieții puișori care cu
tează să-i șadă prin preajmă: 

Măria Sa îi ciocănește de le 
merg fulgii. Dar chestiunea cu 
găina e o poveste. Nouă însă 
nu de povești ne arde acum, 
în plină campanie de treieriș. 
N-avem încotro însă. Trebuie 
să vă relatăm un caz, cu 
un om care — întocmai ca pă
săreasca ființă — s-a văzut în 
vîrful... conducerii unei secții. 
E vorba de Măria Sa Marin 
Segărțeanu, care acum ține lo
cul șefului de secție din comu
na Rastu a gospodăriei de stat 
Moțăței, raionul Băilești.

Au venit la Măria Sa. țăranii 
din comună care și-au secerat 
de mult grîul:

— Îngăduiți-ne mărite, să vă 
punem o întrebare : Nu cumva 
aveți nevoie de brațe de muncă 
pentru gospodărie ? Noi sîn- 
tem dornici să vă ajutăm...

Măria Sa a bătut trufaș din... 
„aripi".

— Lăsați-mă în pace!
Cînd Măria Sa s-a răstit din 

vîrful... „grămezii" la -„pui
șori", aceștia și-au văzut de-ale 
lor. Și-au dus grîul la arii, s-au 
ajutat unii pe alții. Dar, cînd 
la Măria Sa a „coborît" un al
tul mai mare — directorul gos
podăriei, Crișcă Valentin — 
Marin a încrucișat brațele și-a 
declamat:

— Tovarășe director, n-avem 
brațe de muncă! Știți și dum
neavoastră, vai! Nu putem fo
losi mașinile pentru că grîul e 
culcat de furtună.

— Dar de ce tocmai acum 
mi-o spui?

— Păi... și Măriei Sale i-a 
amuțit pliscul. Dar numai pu
țin. Că deodată s-a născut o 
idee în creierul luminatului Ma
rin Sergărțeanu și din vîrful...

IN ATENȚIA 
pârtiei pan ți lor 
la Concursul 

nostru de jocuri
La etapa I-a a Concursu

lui nostru de jocuri s-au pri
mit la redacție rezolvări din 
partea a 9.317 participanți.

In urma trierii au fost 
găsite 7 plicuri cu toate so
luțiile perfecte, 35 cu cite 
o singură greșeală, 94 cu 
două greșeli, iar 9.181 cu 
trei și peste trei greșeli. 
Anunțăm că stabilirea ciști- 
gătorilor premiilor se vagatonlor premiilor se va 
Face prin tragere la sorti în 
ședință publică, care va avea 
loc vineri 
orele 12 
„Flacăra" 
a Combinatului 
„Casa Scînteii".

Cel interesați sînt invitați 
pe aceasă cale să participe.

a. m. 
(corp

9 august 1957 
în sala 

C. parter) 
Poligrafic 

Șl pe apucate se pot învăja noi figuri de dans — par a ne spune tinerii 
romtnl șl azerbaidjenl din fotografie. (Foto D. F. DUMITRU)

T

conducerii a „zburat" pînă la 
președintele sfatului:

— Tovarășe președinte I Am 
o propunere formidabilă, ex
traordinară : Dă dispoziție ca 
nici un țăran din Rastu să 
nu-și treiere grîul pînă ce nu-l 
secerăm și pe cel al gospo
dăriei.

Președintele a aprobat. Mă-, 
ria Sa a triumfat. Nemulțumiți, 
țăranii au fost nevoiți să vină 
să secere griul gospodăriei, 
tocmai cînd trebuiau să-și treie- 
re griul.

...Și, cugetînd de la înălți
mea funcției. Măria Sa a mai 
pus la cale un matrapazlîc cu 
prea supusul contabil al secției 
gospodăriei. Marin Cojocarii. 
„Rîcîind" în apucăturile lor. 
s-au gîndit că bine ar fi să-i 
„ciugulească" pe țărani. Și, 
cînd aceștia au venit să-și ia 
banii pe zilele muncite contabi
lul le-a dat de știre :

— Vi se rețin parale pentru 
timbre de sindicat (?! ?) Vi se 
rețin sfanți pentru taxa „drep
tul de muncă" ?!

Și Măriile lor... găinarii au 
mai oprit din munca oamenilor 
bani pentru alte cîteva lucruri 
scormonite de luminatele lor 
tigve. Compasul Is-a fost... 
slugă. Cu el preacurații șnapani 
au înșelat la măsurătoarea te
renului lucrat. Așa că „puișorii" 
s-au ales cu ce le-a scăpat 
„găinilor" printre ghiare, de 
pe vîrful... grămezii. Timbre ? 
Ce știe Măria Sa ce-s acelea ? 
Bine că și-a umplut ea gușa!

...Și, în această vreme, s-au 
pierdut sute de kg. de grîu. 
Oamenii au întârziat cu treieri- 
șul. Secția Rastu a gospodăriei 
din Moțăței abia a treierat 
grîul de pe 125 hectare pînă 
la 2 august. 215 hectare își aș
teaptă rîndul. Treburile în co
mună au fost tulburate. Toate 
merg alandala.

Toate acestea numai din 
cauza Măriei Sale Marin Se- 
gărțeanu ? Nu! Oare cei de la 
Sfatul popular raional Băilești, 
conducerea gospodăriei Moță- 
ței, n-au avut ochi, urechi, gură, 
autoritate?

ION TEOHARIDE 
NICOLAE BARBU

CRONICA lESTIVALULIII
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Recepție la KremlinSfat de pace între fiii Europei
Tînăra generație a bătrînei 

Europe, urmașii milioanelor de 
victime care zac în țărîna conti
nentului nostru, sfîrtecați de mă
celul a două războaie uriașe, au 
strigat patetic și vibrant: „Pace 
în Europa". Pentru flăcăii Italiei 

vocile lor superbe, pentru Fran- 
cu turnul Eifel, pentru Praga 
aur, pentru fetele frumoase ale

aria nr. 2 cară snopi și clă- 
snopi particularii. Pe cea- 
treieră întovărășiții. Treie- 
plin. Moș Nicolae Toma se

SUCEAVA (de la trimisul 
nostru).

Arborea este o comună mică, 
așezată pe un deal lin,- moldo
vean.

Pe 
dese 
laltă 
ră în 
învîrtește în jurul tractorului, îi 
dă ulei, motorină, apă — mă rog, 
tot ce-i trebuie. Utemista Euge
nia Matei, cu 2—3 pionieri, cu 
eleva Elena Ailisoaiei aranjează 
într-o anumită ordine biblioteca 
volantă. Mihai Puișoru, secreta
rul utemiștilor întovărășiți, îm
preună cu alți doi băieți și o fată 
schimbă articolele la gazeta de 
arie. Articolele „vechi" au fost 
publicate numai cu trei zile în 
urmă. Dar a plouat și cerneala 
s-a lățit de un deget. Apoi si
tuația căratului la arie și a tre
ieratului e cu totul alta. In ur
mă cu trei zile batoza abia in
trase în plin, iar pe aria nr. 2 
răsăriseră doar 5—6 stoguri, pe 
cînd astăzi rar mai vezi pe mi
riște cîteva clăi, iar pe aria în- 
tovărășiți’.or mai este un stog și 
jumătate de treierat, așa că este

începe din nou cu același spor, 
cu același

La aria de treier a gospodăriei colective din comuna Pechea, 
raionul Galați, lucrează numai tineri. Ca urmare a organizării 
temeinice a muncii, aici se treieră cu 5—8 tone cereale mai mult 

decît este planificat.
In fotografie: tinerii coșari colectiviștii Ivan Mihalache și Gh. 

Pană și tăetorul Nedelcu Sălceanu.

Norvegiei, pentru Bărăganul îm
podobit cu grîne, pentru stepele 
rusești în care răsună tractoarele 
și cazaciocul — pentru toate, 
pentru toți, Pace.

In sală am fost puțini, cîteva 
sute de băieți și fete care vor
beam 17 Jimbi diferite. Eram
blonzi, bruneți, șateni, aveam
profesii diverse — țărani, scri

itori, muncitori, 
fotografi, stu- 
denți ~ dar în 
piepturile noas
tre a bătut a- 
tunci inima con
tinentului nos
tru. Clipele au 
avut gravitatea 
întîlnirilor di
plomatice. La 20 
și ceva de ani 
discutam cu 
frunțile încrun
tate soarta 
noastră — soar
ta Europei.

Ne-am așezat 
într-o sală su
perbă a Ca
sei savanților 
sovietici, noi, 
tinerii din Euro
pa, ca să facem 
politică. Din 
grijă pentru noi 
și pentru voi. 
dragi prieteni 
de pretutindeni, 

responsabili 
fiind de fiecare 
cuvînt rostit, 
concesivi și in
transigenți, tre- 
cînd peste gra
nițele convinge
rilor politice, 
ne-am sfătuit cu 

seriozitate, 
ne-am întrebat: 
ce putem face

să

un

necesar ca gazeta de arie 
fie-n pas cu munca.

Mai cu o glumă, mai cu 
cîntec, orele trec. Este după a- 
miază. Este cald și frumos. Di
rectorul școlii, Ion Ciobanu, a 
venit să vadă ce-i mai fac elevii. 
Este mulțumit. Costică Poraicu, 
președintele întovărășirii agri
cole „Viața nouă“ îl cheamă la 
cîntar, lîngă care, pe o măsuță, 
stă un registru plin cu tot felul 
de socoteli. Să se bucure și el. 
Să se bucure toată lumea. Into- 
vărășiții au terminat de treierat. 
Au scos cea mai frumoasă recol
tă de grîu din istoria întovărăși
rii : în medie 2190 kg. la hectar.

— Vezi'ce înseamnă să lucrezi 
pămîntul cu mașinile S.M.T.- 
ului, după toate regulile agroteh
nice ?

— înseamnă belșug în casele 
voastre.

— Drept! înseamnă belșug și 
bucurie 1

Batoza se mută la aria cea
laltă. Căruțele întovărășiților 
cărcate cu saci de grîu se 
dreaptă spre sat. Intre timp 
ceas de odihnă. Apoi munca 

în- 
în- 
un 
va

noi, tinerii, pentru pacea Euro
pei ?

Italianul Emo Eboli a pre
zentat un scurt tablou al situa
ției politice din Europa, sau mai 
bine zis a făcut intrarea în mie
zul discuțiilor.

— In momentul de față în 
Europa situația politică este com
plicată. Motivele sînt diverse și 
dintre cele mai profunde. Nu e- 
xistă în prezent o atmosfera nor
mală pentru viața noastră, a ti
nerilor, pentru viitorul nostru. 
Mai mult ca oricui, nouă ne e 
dragă viața și pentru aceea sîn- 
tem îngrijorați, suspicioși față 
de oricare manifestare politică 
de natură să dăuneze intereselor 
noastre, căutăm să pătrundem 
sensul fiecărei manevre. Prie
teni, soarta Europei este soarta 
noastră.

Emo Eboli a propus 
Europei un program 
concret.

— O propagandă 

tinerilor 
minimal

. . puternică
pentru pace între toate țările 
Europei, prin unirea forțelor iu
bitoare de pace ale tuturor orga
nizațiilor de tineret de pe con
tinent.

— Lupta împotriva remilitari- 
zării Germaniei, împotriva cursei 
înarmărilor, pentru încetareaînarmărilor, pentru încetarea fa
bricării armelor atomice și nu-
cleare.

— Organizarea de întîlniri 
tineretului : manifestări artistice, 
întîlniri ale redactorilor din pre
sa de tineret din toate țările 
Europei etc.

— Dezvoltarea legăturilor tu
ristice și sportive între tinerii de 
pe continentul nostru.

Cei care au urmat la cuvînt 
și-au spus părerea asupra celor 
Datril nnnrft»“ mIa finăritlui îta.

ale

patru „puncte" ale tinărului ita
lian. Belgianul Alan Kuiupe, vest 
germanul Manfried Oslo, Namo- 
kei din Republica Democrată

ION BAIEȘU

(Continuare în pag. 3-a)

„Argumentul"
SENTIMENTAL...

Mișu e blond și bine crescut 
(dimensional vorbind!) la 19 
ani. Mișu are 3 pasiuni : sa
vurarea țigărilor străine, îm
brăcăminte subliniat policro
mă ■' și, în domeniul major, 
aventurile sentimentale. Cit 
mai palpitante și frecvente.

De curînd, măsurile aspre 
antihuliganice (foarte bine ve
nite) l-au inactivizat. Este su
rescitat. Inactivitatea nocturnă, 
de bulevard, prudențele — 
pentru el — sînt categoric in
suportabile !

Oglinda i se pare alarmantă. 
Arată slăbit, fără „charme" , 
neras, plictisit... Caută cu fe
brilitate o contra măsură. O 
contra măsură pentru continua
rea la adăpost a acostajului, 
intr-un mod eficace, prudent, 
subtil și elegant (!?).

...Mișu a trecut cu succes 
ziua de ieri. A exersat noua 
metodă. Mici retușări se im
pun și, în rest — excelentă.

...In fiecare dimineață, deși 
face coadă, cumpără două bile
te „a-ntâia" la premiere cine
matografice de succes. Seara 
(peste zi se prepară) cu o ți
nută metamorfozat decentă, pu
țin grav, puțin dezolat, în fața 
cinematografului, mimează sin
gurătatea.

Firesc, zeci de voci, zeci de 
chipuri, îi solicită „un bilet în 
plus".

Refuză o bătrînică care-i poa
te fi bunică sau, cu indulgență, 
mătușă !

Refuză o naivă !

,!

l

Răspunde 
mulțumi-

Refuză o urîti !
Așteaptă. Măsoară. Cîntăreș- 

te. Se impacientează atunci 
cînd mai sînt puține minute 
pînă la începerea spectacolu
lui.

Uneori, EA, apare... El, are 
emoții ! Dacă are bilet ?

Ea, totuși, se apropie jena
tă. cu și fără speranțe : „N-a- 
veți un bilet în plus ?".

— Pentru dumneavoastră... 
da, a-ntîia... O examinează cu 
atenție, de aproape, 
sec. și totuși amabil, 
rilor ei.

Ca să nu frapeze, 
în sală odată cu ea. _ _r_ 
țin timp, aferat, absent, insen
sibil, își ocupă locul vecin cu 
al ei.

Pare preocupat, pare grav, 
pare inofensiv... Pare !

De fapt e într-un continuu 
sondaj... Caută reacția, căci 
de...

nu intră 
După pu-

— Amabilitate din partea 
lui : a fost.

— Politețe și eleganță: este.
— Seriozitate: nici vorbă. 

Iar biletul în plus ?
Un „argument" sentimental 

copleșitor !!
In continuare, pe întuneric, 

are sau n-are succes, încearcă o 
mare aventură ce se sfîrșește de 
cele mai multe ori cu zgomo
tul unei palme. Credeți oare 
că o asemenea măsură este su
ficientă ? Oricum ar fi — me
tamorfozat sau nu — „Mișu" 
tot ceva de stârpit rămîne. Și 
încă neîntârziat.

VALERIU LAZAROV

MOSCOVA 5 (Agerpres). — 
TASS transmite :

La 5 august guvernul Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste a 
oferit la Kremlin o recepție în 
cinstea celui de-al 6-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Studen
ților.

La recepție au luat parte apro-. 
ximativ 4.000 de persoane.

Cei prezenți au intîmpinat cu 
aplauze călduroase pe conducă
torii sovietici tovarășii N. I. Be- 
liaev, N. A. Bulganin, E. A. Fur- 
țeva, N. S. Hrușciov, G. K. Ju- 
kov, O. V. Kuusinen, A. I. Miko- 
ian, P. N. Pospelov, A. N. Kosî- 
ghin, M. G. Pervuhin.

La recepție au luat parte oa
meni de stat, reprezentanți ai or
ganizațiilor obștești. Printre oas
peți se aflau participanți la Festi
val, conducătorii delegațiilor și 
oaspeții de cnoare la Festival, re
prezentanți ai presei sovietice și 
străine.

Au fost de asemenea de față șefi 
ai reprezentanțelor diplomatice a- 
creditați în U.R.S.S., membri ai 
ambasadelor.

A. N. Șelepin, secretar al C.C. 
al U.T.C.L., a salutat în numele 
tineretului sovietic pe conducătorii 
sovietici, oaspeții din străinătate 
și prin ei pe toți participanții la 
Festivalul Mondial.

In cadrul recepției au luat cu
vîntul din partea tineretului de pe 
continentul australian — Brias- 
land, din partea tineretului de pe 
continentul asiatic — Abbas Us
man, din partea tineretului de pe 
continentul american — Louis Pe
dro Bonavita, din partea tineretu
lui de pe continentul african OIu 
Ogcuteie, din partea lineretului 
de pe continentul european —• 
Vardinoianis, deputat în parla
mentul grec, precum și Bruno Ber
nini, președintele Federației Mon
diale a Tineretului Democrat.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă deosebit de amicală» 
caldă și cordială.
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Mi-am irosit
patru ani din viață...
illlllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllinilllllllilllllliaillllllllllllll^

Este vorba de o problemă destul 
de importanta, aceea a idealului, a 
alegerii drumului în viață.

Terminasem în 1953 liceul și 
încă cu un calificativ foarte bun. 
Eram fericit că intram și eu de- 
acum în rîndul celor maturi. Voiam 
să învăț mai departe, să urmez o 
facultate, nu din ambiția de a avea 
un titlu, ci din dorința de a ști mai 
mult, de a deveni un specialist de 
clasă, un specialist qga cum rar în
tâlnești. Și mai doream ceva : mun
ca pe care voi îndrăgi-o, să mă 
pasioneze la maximum.

In școală mă ocupam de radio, 
îmi plăcea nespus; îmi construiam 
singur radio-receptoare din mate
rial cumpărat sau împrumutat; le 
modificam sau le schimbam pie
sele, le stricam și le făceam din 
nou.

Apoi am îndrăgit cariera de mi
litar.

M-am decis să pornesc imediat 
pe acest drum.

N-a trecut insă mult timp și 
mi-am schimbat intențiile. Toamna 
am început noul an de învățătură 
la Facultatea de matematici și fizi
că din București. îmi propusesem 
să urmez fizica, să devin, dacă se 
poate, fizician. Studiam serios ma- 
tematicile și cursuri și lucrări de 
fizică. A trecut anul și am ajuns 
la examene. Munca îmi fusese răs
plătită, aveam aproape numai 
„foarte bine“. Dar ce mi s-a părut 
mie ? Că de acolo nu voi putea 
ieși niciodată fizician vestit. Acea
sta poate și pentru faptul *că înce
puse să mă tenteze arhitectura. 
Vedeam în ea „arta artelor“ cea 
mai frumoasă dintre arte. Și sin- 
gur îmi făceam curaj asupra posi- 

ilităților mele.
Nu m-am gîndit mult și m-am 

așezat pe lucru. In 
anului acela mi-am 
la facultatea de 
m-am prezentat la admitere la Fa
cultatea de arhitectură.

Faptul că am pierdut la una din 
probele de desen, a vrut poate să 
mă învețe minte. însă lucrurile 
n-au rămas așa. In ciuda acestui 
fapt, mă interesa mai mult. Stu
diam muzeele, clădirile, monumen
tele și-mi schițam motivele într-un 
album. îmi procurasem cîteva al
bume de arhitectură italiană și 
germană, îmi făcusem mai multe 
cunoștințe ce lucrau în acest do
meniu și pe care le plictiseam cu 
același: „mai învață-mă ceva*4.

mene era aproape. Și pentru că 
nici arta dramatică nu-mi displă
cea, fără să gîndesc prea mult am 
zorit pregătirile pentru examen. 
Pregătirea a fost pripită, neînte
meiată — rezultatul a fost la fel.

începuseră, ca o consecință a 
instabilității, insuccesele. Mi-am 
văzut de serviciu mai departe. A 
urmat o perioadă cînd gîndeam,

luna august a 
luat actele de 
matematici și

LUMINA
de la DOICEȘTI
ICu prilejul împlinirii a cinci ani de la punerea In funcțiune » 

primului turbogenerator al termocentralei „Gh. Gheorghiu-Dej', 
la Doicești a avut loc duminică o festivitate.

Au participat constructori, montori romini ;i specialiști cehi 
care au ridicat această importantă unitate energetică a țării, 
reprezentanți ai Departamentului energiei electrice din Ministerul 
Industrie grefe, al C.C.S.-ulul, ai comitetelor regional și raio
nal de partid, ai sfaturilor populare, muncitori și tehnicieni de 
ia diferite centrale electrice din țară.

Au luat parte Miloș Vojta, prim secretar al Ambasadei R. 
Cehoslovace la București și delegați ai reprezentanței comer
ciale cehoslovace.

După festivitate pafticipanții au vizitat termocentrala.
(Agerpres)

Muzeul Constantin Brîncoveanu — Mogoșoaia

Apoi, ca să capăt exercițiu la plan
șetă, am ocupat un serviciu la un 
institut de proiectări unde lucram 
mult; cercetam proiectele de con
strucții și ajunsesem să fac mici 
proiectări chiar.

Atunci, începusem lucrul la un 
proiect de monument ce trebuia 
să se ridice în fața Academiei Mi
litare, pentru concursul ce se des- 
chisese. Gînd m-am împotmolit și mă condamnam și iarăși gîndeam 
simțeam nevoia unui ajutor, m-am ce să-mi aleg definitiv. De artă 
adresat unui arhitect mai în vîr- 
stă; dar care m-a descurajat. El 
mi-a spus că este surprins de origi
nalitatea și frumusețea liniei; arhi-.-> 
tecturale a monumentului, că e 
bine proporționat, mi-a dat și cî-* 
teva proiecte să le consult dar că 
nu pot participa eu la acest con
curs întrucît șansele îmi sînt in
fime.

Nu visam nici pe departe la un 
premiu, dar aș fi fost fericit să fi 
știut că are ceva bun în el. Și to
tuși dacă l-aș fi trimis ce-ar fi 
fost ?... Eram poate, mulțumit. Mi 
s-a părut greu, îmi făurisem gîn- 
duri prea mari. N-aș fi vrut să 
mai cer părerea nimănui. Apoi am 
stat cîtva timp... și nu mai știam 
unde să mă stabilesc.

Părinții, cu o vorbă blîndă. mă 
sfătuiau să mă hotărăsc odată și 
să fiu consecvent că numai așa voi 
ajunge să fac totuși Ceva în viață.

Am hotărît să mă pregătesc pen
tru operatorie cinematografică. Mi 
se părea o meserie mai modestă, 
dar cu mari posibilități de creație.

Mi-am cumpărat un aparat de 
fotografiat, am procurat ceva ma
terial de specialitate și am început 
lucrul. Nu știa nimeni care-mi 
este advăratul scop. Vizionam fil
mele cu mare atenție și de cîteva 
ori. Eram atent la imagini, la 
complexitatea lor și căutam să-mi 
dau seama de unghiurile din care 
sînt luate. Vizitam de multe ori 
platourile de filmare din București, 
colecționam ilustrate și fotografii 
artistice și cu aparatul meu căutam 
la început să le imit. Apoi, aparatul 
nu-mi lipsea din servietă și în ori
ce ocazie îmi căutam imagini. Nu 
mai vorbesc de zilele rezervate nu
mai pentru studiu practic. Și foto
grafiile mele plăceau, prietenii cînd 
mă vizitau îmi cereau să le mai 
vadă odata. Cînd mi-am destăinuit odată. Voința și elanul îmi scăzu- 

1 seră. Eram în relații cu o fată, se 
punea de-acum problema căsătoriei. 
Vorbeam de mult. Aici am fost 
însă puțin mai hotărît Ea avea o 
pregătire superioară în viață și eu 
nu puteam să admit acest lucru.

Și iarăși am început să mă gîn
desc... Au trecut ani de cînd tot 
am gîndit și astăzi n-am ajuns la 
nici un rezultat. Am vrut să fac 
ceva și azi nu sînt nimic. Cît de 
mult puteam, înainta în acești pa
tru ani dacă eram hotărît.

Acum trebuie s-o iau de la în
ceput, nu însă ca pînă acum. Și 
credeți că e ușor ?

Iată, ce înseamnă să nu fii hotă
rît la acest punct de răscruce a vie
ții, cînd trebuie să-ți hotărăști dru
mul pe care să apuci. « 7

Dar oare n-are fiecare meserie 
frumusețea ei, n-are fiecare farme
cul ei, nu te poate specializa sau 
ridica sau ferici oricare ? Care este 
aceea căreia îi lipsesc aceste cali
tăți ?

Concluzia aceasta la ^.care am 
; ajuns, m-a costat patru ani irosiți 

din viața mea, patru ani în minus 
din ceeace aș fi putut da, dacă-mi 
hotărâm de la bun început cu ma
turitate drumul în viață. Și m-a 
mai învățat ceva : meseria pentru 
care ești pregătit și care te-a atras 
de la început, aceea e cea mai 
bună, t ? ?

simțeam că tot nu mă pot des
părți.

Mi-am zis să urmez critica dra
matic^ teatrologia și... dacă voi pu
tea și muzicologia. Pentru că le 
iubeam, mă gîndeam că niciodată 
nu voi putea renunța la ele. Și 
iarăși m-am așezat pe lucru. Aveam 
numai un an la dispoziție.

Am început să-mi întregesc 
cunoștințele generale de literatură 
dramatică, citind operele lui Sha
kespeare, Schiller, Goldoni, Ibsen, 
Cehov, Delavrancea. M-am abonat 
la publicațiile de specialitate, nu-mi 
scăpa nici un articol critic, nici un 
spectacol.

Nu-mi era ușor, dar îmi plăcea. 
Pentru a mă perfecționa și în lim
ba franceză am citit în franțuzește 
opere complete de Moliere. Citeam 
piesele lui Sebastian și lucram la 
un studiu de compoziție a unei 
piese cu subiect original. Cunoș
tințele privind muzica veneau ca 
o revelare, ca o recreere. Cînd îl 
citeam pe Romain Rolland parcă-1 
auzeam pe Beethoven. îmi înjghe
basem o discotecă de aproape două 
sute discuri. De Verdi, Ceaicovski 
și Weber eram îndrăgostit cu ade
vărat.

Anul trecuse, timpul nu-mi 
ajunsese, nu eram mulțumit și de 
aceea mi-am mai cerut un an. Am 
continuat să mă pregătesc încă 
mult tjmp. Serviciul meu îmi des- 
tăinuise multe din branșa construc
țiilor. Ajunsesem chiar să lucrez 
de-acum singur. Teatrul și muzica 
deveniseră însă pentru mine o pa
siune și un strict necesar. De aceea 
m-am gindit că arta e așa pentru 
toată lumea și nu poate fi profesată 
decît foarte tîrziu, atunci cînd 
ți-ai format un orizont larg de cu
noștințe. Și iată că înclinam să văd 
acum în construcții o meserie de
plină, poate. Nu mai știam ce să 
aleg, asupra căreia să mă hotărăsc

Fenomene 
ale naturii,

Am vrut să fac o bucurie fe
tiței mele. Și îrt fața unui 
stand de cărți am coborit în 
grabă din tramvai și m-am a- 
propiat de vînzătoare.

— Bună dimineața

sau... P

gîndurile, însă, numai bine am 
aflat că pentru operatorie institu
tul are an „mort“. Luna de exa-

____ ____ r_ am 
zis eu aruneîndu-mi cu grabă 
privirea pe cărți.

— Avem și costă un leu și 
cincizeci de bani — mi-a răs
puns bucuroasă vînzătoarea.

— Deocamdată n-am cerut 
nimic, zic eu uitîndu-mă gră
bit peste toate cărțile frumos 
aranjate. Ochii mi s-au oprit 
pe pliantul cu pricina „Bună 
dimineața**. L-am răsfoit în 
grabă, am achitat prețul și-am 
pornit-o spre casă bucuros că 
am luat o carte foarte fru
moasă.

După cîteva ore de la primi
rea darului, fetița mea a in
trat în cameră cu ochii plini 
de lacrimi și cu pliantul mo
totolit.

— Ce ai dragă, de ce plîngi?
ea 
în

In ce privește vîrsta medie a oceninilor, aceasta echivalează cu 
150 de ani tereștri.

Locuitorii lumii submarine i-au dezvăluit și semnificația simbo
lului atît de des întâlnit (doi ocenini înfrățiți — unul cu tentacule 
albastre și celălalt cu tentacule galbene). în vremuri de mult 
apuse, cînd oceninii aveau ca zei supremi violența și ura, cei care 
se nășteau cu tentacule galbene erau socotiți spurcați și izgoniți 
din cetate. Treptat însă, societatea a progresat și această preju
decată a fost învinsă, așa cum a fost înlăturată și orice altă dis
criminare între indivizi. înfrățirea oceninului cu tentacule albastre 
cu cel cu tentacule galbene a devenit simbolul civilizației sub
marine.

25 august
S-a scurs un an de cînd sîntem în sistemul Beta-5.
N-aș fi dat, poate, importanță acestui lucru, dacă nu mă apu

cam, între ascultarea unui concert și o partidă de șah cu ifrim, 
să răsfoiesc jurnalul în care acum însemnările sînt tot mai rare. 
Amintirile întîmplărilor extraordinare trăite au început să mi se 
perinde în fața ochilor minții.

îmi aduc aminte cît de problematică mi-a apărut existența 
noastră cînd am aterizat pe Oaza Mărilor. Mă înt/ebam mai ales 
dacă vom putea să ne asigurăm hrana necesară. Pe urmă îmi vine 
în gînd prima explorare a Văii Turmelor, greutățile întîmpinate 
în munca noastră de agricultori...

Cît de departe par toate acestea! Plantația, crescătoria de 
porcani, pescuitul — ne asigură mese abundente și variate. Meca
nismele construite în atelierul lui Ifrim au făcut incomparabil mai 
ușoare muncile agricole. Utilajul nostru îngăduie să ne confec
ționăm numeroase obiecte de care avem neyoie iar cele care mai 
lipsesc ne sînt oferite de către ocenini, ori de cîte ori le-o cerem.

90 QEORGE ANDREI, I 
Ploeștl

— Mi-e 
izbucnind 
plîns.

— ?!?
— Aici,

frică — spuse 
și mai tare

— și-mi arăta cu 
mînuța filele pliantului -— aici, 
nu sînt copii.

— Cum se poate oare așa 
ceva ?

— Uite aici 
picioare, alții . , ...
mulți ochi. O fetiță are picioa
rele într-o parte, iar ghetuțele 
într-altă parte, și tot merge Pe 
stradă.

l-am luat pliantul și l-am 
răsfoit mai atent. într-adevăr 
așa era. Din cauza proastei ti
păriri fiecare culoare cădea a- 
lături de locul unde era dese
nat conturul fetiței. Ba 
mult : funda unui iepuraș

copiii au patru 
două guri, mai

proiectată pe pe
rete în loc să fie 
prinsă la gît. 
Mama fetiței a- 
vea o gură în 
plus undeva pe 
obrazul drept. 
Fetița ținea în 
mînă două ghe- 
tuțe în loc de 
una. Scăunelul în 
loc de patru pi
cioare avea opt, 
patru albe si 
patru cafenii. în 
fine nu știu dacă 
tovașăra Ma
ria Constantine- 
seu autoarea „fru
moaselor" dese
ne, are copii sau 
nu. Nu știu dacă 
cei care au lu
crat la tipărirea 
lor, tovarășii de 
la întreprinderea 
Poligrafică Ora
dea au copii. 
Dacă au sa în
cerce să le facă 
asemenea cadou

PETRU 
IORDACHE 

Calea Griviței 
București

„Mica
„DISPĂRUT"...

PAPA6ALUS C1UBUCARIS
La Sfatul popular al comunei Mareș, 

raionul Pitești, pentru a obține o ade
verință trebuie să dai „ceva".

După o corespondență trimisă de 
Dragomir R. Constantin
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mai
era

Indolență și
Depozitul regional Pitești a 

furnizat depozitului O.C.L. In
dustrial, raional Rîmnicu Vîl- 
cea un număr de 75 biciclete 
de damă care au fost reparti
zate pentru vînzare diferitelor 
magazine.

La data de 15 iunie 1957 am 
cumpărat și eu o bicicletă de 
la magazinul sportiv nr. 15 
din Rîmnicu Vîlcea (gestionar: 
tov. Tîmplaru Constantin) a- 
chitind complect prețul bicicle
tei. Magazinul mi-a livrat bici
cleta cu toate accesoriile minus 
farul și dinamul (deși în 
preț erau incluse și aceste 
accesorii). In factura care

...tovarășul Sandu Costică, 
secretarul organizației U.T.M. 
din G.A.C. „Grivița Roșie“ 
din raionul Liești, în ziua 
cînd trebuia să mobilizeze ti
nerii la prășitul porumbului 
de pe iotul Festivalului.

Cei care îi vor da de urmă, 
să-1 anunțe că buruienile au 
crescut mai mari decît porum
bul.

tărăgăneală
mi s-a eliberat s-a specifi
cat că la o dată apropiată mi 
se vor preda și dinamul și fa
rul bicicletei. S-a scurs de a- 
tunci mai bine de o lună de 
zile și magazinul întîrzie să-mi 
predea accesoriile menționate.

Interesîndu-mă la Pitești am 
aflat că accesoriile pe care le 
solicit atît eu cît și alți cum
părători, se află mai de mult 
la depozitul regional dar din 
nepăsarea conducerii celor 
două depozite, ele nu sînt pre
date cumpărătorilor.
DUMITRU A. CONSTANTIN 

str. Lenin 23, Pitești

Desen de N. CLAUDIU

it a te“
VIND...
...apă în bere și bere 

apă, la toți cei care solicită 1 
asemenea băutură. Pot fi ser- ( 
viți și tovarășii de la secțiu- 1 
nea comercială a Sfatului 
popular raional Videle cu 
condiția să nu se legitimeze 
înainte de a face consumația. (

A se adresa vînzătorului ( 
Marin Matei de la bufetul din ( 
comuna Fotăchești. (

CAUT... <
...ceai gastric, ceai hepatic, I 

polivitamine, cărbune medici
nal și alte medicamente < 
„rare**, care sînt imposibil de ( 
găsit Ia farmaciile din orașul 1 
Turnu Severin.

BUNA RECOMPENSA... I
...celui care va reuși să gă- , 

sească deschisă biblioteca să- 4 
tească din comuna Puțeni. I 
raionul Tecuci.

După corespondențele trimise 4 
de FLOREA ION activist * 
ION CHILITAȘU — elev, ' 
ARTISTICA BAGHINA și ' 

ION PETCU '

Hotărît, viața a intrat pe un făgaș obișnuit, lipsit de pericol. 
Trebuie doar să ai răbdare, infinit de multă răbdare...

4 martie 2018
Sărmanul Francesco I
S-a dovedit iarăși cîtă dreptate avea, deși ideile lui ni se păreau 

atît de năstrușnice.
Și după moartea lui unul dintre receptoare a rămas deschis 

pe lungimea de undă a principalului emițător cosmic terestru, 
în fiecare duminică, microbanda magnetofonică era introdusă în 
aparatul de fonoanaliză, astfel reglat, îneît să indice dacă pe ea se 
imprimase ceva. Pînă acum această operație nu dăduse nici un 
rezultat și Ifrim înclina să presupună că măsura luată rămăsese 
fără folos.

Acum cîteva zile însă, a in
tervenit supriza. Aparatul de 
fononaliză a semnalat într-un 
punct al benzii o înregistrare, 
cu o durată de două minute. 
Cu cîtă nerăbdare am introdus 
porțiunea cu pricina în magne
tofon ! Am auzit un fragment 
dintr-o emisiune... sportivă : un 
meci de fotbal între echipele 
orașelor Viena și Praga.

Ne ar fi interesat desigur cu 
mult mai mult un buletin de 
știri sau o cronică a actualității 
științifice. Dar întâmplarea ne-a 
hărăzit emisiunea sportivă.

Totuși am fost adînc mișeați I 
Era doar primul glas pămîn-
tesc pe care-1 ascultam, după mai 
dovedea, pe de altă parte, că. in anumite, condiții excepționale,
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bine de un an și jumătate. Se

undele de radio ultrascurte emise în sistemul nostru planetar 
puteau totuși pătrunde pînă la noi.

Am ascultat de atâtea ori frîntura de emisiune, pînă ce am 
învățat-o pe de rost. Și aceasta, deși pe meleagurile terestre nu 
aveam niciun fel de simpatie pentru acest sport, pe care doar 
22 de oameni îl practică cu adevărat, în timp ce alții, mult mai 
numeroși — uneori sute de mii — au iluzia că-1 practică, pri
vind din tribunele stadioanelor. Știu că în această privință Ifrim 
e de altă părere și mă consideră un șoarece de bibliotecă cu 
vederi înguste. Dar sînt convins că de astădată și el ar fi bucu
ros să recepționeze altceva.

17 mai
Un cutremur puternic a zguduit ieri insula nostră. Timp de 

un sfert de oră am trăit mo
mente de panică.

Treziți din somn de primele 
trepidații, am ieșit din casă pe 
jumătate îmbrăcați. Platoul era 
inundat de lumina albăstruie a 
Lunii planetei noastre. Arborii 
se înclinau cînd într-o parte, 
cînd într-alta și o vijelie puter
nică se stârnise din senin. Ma
gazia noastră se legăna ca un 
castel din cărți de joc gata să 
se prăbușească.
Apoi, zguduiturile s-au inten

sificat ! în imediata noastră a- 
propiere s-au ivit crăpături în 
sol; din unele se ridicau aburi 
roșietici.

Nu știam unde să căutăm adăpost și pînă la urmă, ne-am hotă
rît să rămînem pe loc 1

Cînd lucrurile s-au liniștit, am stabilit pagubele. Magazia se 
lăsase într-o rînă. Va trebui s-o demontăm și s-o așezăm altun-
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deva, căci sub ea e o fisură destul de adîncă. Celelalte construc
ții nu au avut, din fericire, mult de suferit: s-au ivit crăpături 
în pereți.

Seismograful a înregistrat oscilații slabe pînă dimineața (timp 
de peste 4 ore). Epicentrul cutremurului se află Ia numai 90—100 
kilometri, undeva pe fundul oceanului.

18 mai
Intîmplările nopții trecute n-au rămas fără urmări asupra sănă- 

tații noastre. Emoția, asociată poate cu emanațiile gazoase, ne-au 
pricinuit amîndurora crize de hipertensiune arterială. Pînă acum, 
Ifrim nu suferise de această maladie, la a cărei apariție a con
tribuit, fără îndoială, gravitația planetară sporită.

Am primit o radiogramă din partea oceninilor, care se intere
sau de urmările cutremurului. Și orașul submarin a avut de sufe
rit, dar nu s-au înregistrat pierderi de vieți.

20 mai
Am discutat pe larg cu oceninii despre cele petrecute. Geologii 

lor explică frecvența cutremurelor prin formarea, la adîncimi 
considerabile, a unor mase gazoase cu o mare forță expansivă.

Cutremurele nu sînt, de altfel, singurele calamități care bîntuie 
Planeta Oceanelor. Se mai produc uneori, datorită unor influențe 
cosmice, ploi de o mare abundență, adevărate potopuri. Ultimul 
a avut loc cu vreo nouă decenii în urmă, acoperind aproape com
plect insulele. Pentru ocenini, acest fenomen nu are urmări prea 
grave (doar că nu pot ieși un timp la suprafață), însă pentru vie
țuitoarele de pe uscat trebuie să fie adevărate cataclisme.

Păcat că giganții din Valea Turmelor nu-și pot istorisi amin
tirile.

(Va urma).

Desene de L. DAR IAN
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1950.. . Oameni I Oameni I Cei 
de aici n-au văzut niciodată atî- 
ția oameni Ja un loc. Frigul 
strînge spinările în clești de 
gheață. Oamenii parcă nici nu le 
simt. Rîd, glumesc și fac în ne
caz iernii. Sapă în pămîntul în
ghețat de pe valea Dolanului, 
tare ca piatra, asudă și rîd...

1951.. . Vara a sosit la Doiceșli 
cu o mulțime de bagaje după ea. 
Soseau primele agregate. Seara, 
oamenii veneau să descarce vo
luntar vagoanele cu material. Cu 
utilajele au sosit oameni noi. 
Cehii sînt băieți buni și priete
niile s-au legat repede, iar în 
prietenie munca are mai mult 
spor. Echipele de montori aveau 
de acum cuvînt hotărîtor: Gheor- 
ghe Petre, Zamfir Anghel, Iosub 
Aurel, Chelaru Radu, erau prin
tre primii care își înscriau nu
mele pe tabela de onoare. Cehii 
mereu alături: Ondracek, Ko- 
petzky, Bokus, Cristof, Polak, a- 
jutau la montaje, cuprinși de iu
reșul celor de aici. Uzina creștea. 
De la o zi la alta creșteau oame
nii și se întăreau prieteniile.

Sala turbinelor este gata! După 
zidari au venit zugravii. Este 
printre ei unul tinăr de tot. Lu
crează, dar fără tragere de ini
mă. După ce termină lucrul se 
oprește Ungă montori. O zi, 
două, o săptămînă și Pavel Ion 
a rămas la mon'aj.

Timpul aleargă, oamenii după 
el I La cazane, la combustibil la 
turbine, sus la degazori și jos la 
condensatoare, peste tot munca a 
căpătat aspectul unei bătălii.

1952 iulie 28... Sala de coman
dă ! Invingind o inerție tempo
rară, acele au pornit să se plim
be de-a lungul cadranelor. Pe li
niile de înaltă tensiune construc
torii de la Doicești. trimit parti
dului, întregului nostru popor, 
mesajul lor nr. I : „Primul grup 
al termocentralei Doicești a intrat 
în paralel 1“ Un mesaj cu o pu
tere de 20.000 kw I

★

Am sosit aici într-o după- 
amiază. E perioada cind se 
dă cea mai mare sarcină: pe
rioada de vîrf I Șase turbine se 
ceartă mîrîind una la cealaltă 
și cearta 10’’ se măsoară in zeci 
de mii de kilowați. Iar șef de 
schimb la turbine... să cred sau 
nu ?Vă mai reamintiți de un zu
grav, fără chef, care abia aștepta 
sfîrșitul schimbului pentru a fugi 
lîngă montori? La masa de co
mandă a turbinelor l-am reîntîl- 
nit pe Pavei Ion. Prietenos, dar

sobru, conștient de importanta 
muncii lui.

Se cere mărirea sarcinei cu 5 
megawați. Lipsuri, greutăți, totul 
este învins de tăria oamenilor. Pe 
cadrane, acele își schimbă încet 
locurile : executat! Fiecare me- 
gawat ascunde însă adevărate 
bătălii. Am aflat despre repara
ția urgentă a turbinei nr. 2 și a 
cazanului nr. I, cînd, la o tem
peratură de peste 60 de grade, 
oamenii au muncit fără întreru
pere 50 de ore. Au fost acolo Ion 
ion. Manea Gheorghe, Rotaru 
Mihai... N-a contat oboseala, n-a 
contat căldura; uzina trebuia să 
meargă.

Turbinele se ceartă și împing pe 
sîrme sute de mii de kilowați. Iar 
oamenii aceștia care le conduc sint 
toți tineri. In fiecare secție tiner' 
au bătrînul lor, de la care au h 
vățat și care-i sfătuiește tot tim
pul. Cei de la cazane îi au pe 
Radu Pielaru. Cei de la combusti
bil îl au pe Savu Bucăloiu. Sint 
simpli, hotărîți și conștienti 
de rostul lor. Să vă dau un 
anlănunt: vîrsta medie pe uzină 
este 26 de anii Zîmbiți ? Aveți 
dreptate. Dar tinerii aceștia au 
teluri înalte. Priviți in ochii unui 
tinăr de aici și vă veți convinge. 
El nu se uită în jos, ci drept îna
inte, în viitor. Un exemplu vi l-am 
și dat: Pavel Ion. Era zugrav, iar 
acum conduce tura U.T.M. la tur
bine. Și mai e ceva : urmează o 
școală de maiștri La cazane un 
fost elev al lui Radu Pielaru pe 
nume Mateev Teofil, e șeful turei 
U.T.M.

Pentru tinerii din uzină s-a des
chis aici un liceu seral. Zighișan 
ion, Crudu Alexandru și Stingă 
Oprea sînt proaspeți absolvenți ; 
Afganțe Stere a trecut in clasa 
X-a. Știti cu ce se ocupă ei ? Sir 
cazangii.

Deși tinăr, Spiridon Gheorghe 
este cel mai bun talbonisl al uzi
nei, iar Sabadozs Iosif laborant 
fruntaș la prepararea apei.

lată dar că vîrsta nu e totul. 
Aceasta o atestă și cele 13 propu
neri de inovații făcute de tinerii 
muncitori. Vreți să-l cunoașteți pe 
cel mai tînăr ? Se numește Beno 
Kraft, are 18 ani (abia I) e de 
meserie frezor; a propus un nou 
sistem de prindere a cuțitelor șl ca 
alte preocupări, șe pregătește îm
preună cu încă vreo cinci colegi, 
pentru examenul de admitere la 
institutul de mecanică.

1952... 1957.. Greutăți și bucu
rii. Necazuri și izbinzi s au ames
tecat intre ele ciment ind colecti
vul care a ieșit mereu biruitor.

C. ALCAR

Maestrul Constantin Silvestri 
s-a înapoiat în patrie

După turneul întreprins cu suc
ces în mai multe țări din occident, 
maestrul Constantin Silvestri, ar
tist al poporului s-a înapoiat sîm- 
bătă în țară.

Artistul romîn a dirijat concerte 
simfonice la Londra și Atena și a 
imprimat pentru case de discuri 
engleze și franceze.

( Agerpres)

ANUNȚURI
Institutul de artă teatrală și 

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

★

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

Sînt invitați la aceste consultații

Consultațiile sint urmate de 
cursuri de pregătite 1a materiile de 
specialitate, cursuri ce se vor des
fășura între 10 și 31 August, sub 
tndrumarea pedagogilor Institu
tului.

Pentru candidat» din provincie 
se asigură cazare și masă contra 
cost.

■*
in special membrii echipelor artis
tice de amatori sindicale și U.T.M.

Consultațiile vor fi urmate de 
pregătire în vederea examenului 
de admitere, care se va tine înce- 
pînd de la 1 septembrie 1957.

înscrierile pentru examenele de 
admitere încep la 1 august 1957.

tAAfUUUUUUta 9-t.iuuta a a « »»» 9 a»turn p a a 00 o»» o o_o <

CINEMATOGRAFE ■ DANSEZ CU 
TINE — Patria, București, Grădina 
Progresul, înfrățirea între popoare, 
Alex. Sahia (sală și grădină), / 
Mai (sală și grădină) MELODIILE 
FESTIVALULUI - Repuhlica ; IN
TR-UN CEÂS BUN — Magheru, 
Elena Pavel (sală și grădină), Gh 
Doja ; FEDRA — V. Alecsandri ; 
CĂPITANUL DIN KOLN - /. C. 
Primu (sală și grădină). Alex. Po
pov, N. Bălcescu (sală șl grădină); 
TILL BUHOGLINDA - Lumina. 
Miorița : POVESTEA UNUI OM 
ADEVARAT - Central: ULTIMA 
INTILNiRE — Doina. Vasile Roai- 
tă: DIN ARGENTINA IN MEXIC 
— Maxim Gorki; ACTORUL PRIN
CIPAL. VIAȚA ÎNDĂRĂTUL GRA
TIILOR. EXPOZIȚIA INTERNA
ȚIONALA DIN KABUL. MINUNI 
NU EXISTA. PETRE CEL ISTEȚ— 
Timpuri Noi; MAI PRESUS DE 
DRAGOSTE — Tineretului; OTHE
LLO - Grivița: ÎNCOTRO? - 
Cultural; STAN Șl BRAN STU-

DENȚI LA OXFORD - Unirea 
(sală șl grădină). Munca; VAGA
BONDUL (ambele serii) - Const. 
David: INFERNUL ÎNGERILOR — 
Elacăra . TINARA GARDA (ambele 
serii) - Ț. Vladimirescu (grădi
nă) ; ROMEO Șl JULIEITA - 
Arta (sală și grădină) . .IAN ZIZKA 
- Moșilor (sală și grădină) ; 
NOAPTE DE CARNAVAL - 2,? Au
gust (sală și grădină) ; VRAII TO
RUL Doncu Simo (sală și gră- 
dină) : DACA TO|I TINERII DIN 
LUME llie Pintilie (sală și eră- 
dină); CITADELA SURIMATA- 
Popular ; UN PfCHET IN MUN- 
T> ~ M Emir,eseu; O CARIERA 
EAr.ATA volgu ; PASAREA FUR
TUNII, complrclare ..Scurtă isto
rie'' - Liber lății (sală si grădină)- 
DIN NOU ÎMPREUNA Coșbuc 
ls^r,J,'„grădlnăl TAINA NOPȚII 

~ Banr:‘c (sală șigrădină) ; INTRE DOUA FEMEI - 
Aurel Maieu ; INIMA CINTA - 
Alianța; ODATA IN VIAȚA - 
Boleslaw Bierut.

(TIMPUL l»IMÎiîÂiiÎL)
PENTRU URMĂTOARELE TREI 

ZILE ÎN ȚARA : vremea se va 
menține răcoroasă, cu cer variabil 
și cu ploi slabe locale în răsăritul

țării și zona de munte. Vînt mo 
derat din nord-est. Temperatura 
staționară la început, apoi tri creșs



La SĂRBĂTOAREA
MARINARILOR

Decorarea
unor participant 
la bătălia de la 
MĂRĂȘEȘTI

Bărcile cu rame care se vedeau 
la orizont au ajuns acum aproa
pe. Ele aduc mesajul de salut 
al sportivilor Asociației Volunta
re pentru Sprijinirea Apărării Pa
triei adresat marinarilor. El cu- 
prinde salutul fierbinte al mine- 
rilor, sondorilor și al țăranilor 
muncitori, gîndurile și urările lor 
sijicere adresate marinarilor 
această tradițională zi.

Tradiționalele 
Jocuri marinărești

(Urmare din pag. l-a)

Se pare că Neptun n-a fost 
destul de bine dispus duminică, 
căci marea a fost neliniștită izbin- 
du-și cu tărie valurile spumoase 
de malurile portului. Totuși el a 
ținut să cinstească asistența prin 
prezenta sa la jocurile marină
rești faeîndu-și apariția din adîn- 
cul mării în fata bricului coman
dant. Judecind după barba-i stu
foasă pînă la brîu se putea de
duce ușor vîrsta milenară a stă- 
pînului apelor

O barcă în chip de balenă l-a 
tntîmplnat la ieșirea din adîncuri 
frimindu-1 pe bord cu ospitali- 
ate. Apoi, însoțit de trompeți și 

garda sa personală, Neptun a o- 
cupat locul de cinste ce i-a fost 
rezervat într-un tron așezat pe 
cea mai înaltă punte a unui vapor. 
$i sub privirile lui a început par
tea cea mai distractivă a festivi* 
tății marinărești; jocurile. Deose
bit de interesante, jocurile mari
nărești captivează nu numai prin 
originalitatea lor, ele pun la în
cercare toate calitățile necesare 
marinarilor: dibăcia, iuțeala, is
cusința, forța etc. Foarte gustat a 
fost jocul-concurs de tras la parî- 
mă cu bărcile, o tradițională pro
ba sportivă marinărească. El pune 
la încercare forța a două echipaje 
egale numericește legate printr-un 
otgon. Vîslașii depun toate efor
turile pentru a Infringe forța de 
vîslire a adversarilor și a-i obliga 
să se lase atrași în direcția lor.

O altă interesantă probă spor
tivă tradițională este cîștigarea 
purcelului. S-a întîmplat la acea
stă probă un incident foarte a- 
muzant. In momentul în care or
ganizatorii încercau să lege pur
celul la capătul birnei, acesta, în- 
spăimîntat probabil de perspec
tiva de a pluti deasupra mării, a pasionat o veche tradiție marina- 
evadat din captivitate, aruneîn- rească: prinderea purcelului de 
du-se în valuri. Au fost necesare pe tangon. Primul concurent a șl 
eforturi susținute din partea îno- urcat^pe bîrna la capătul căreia 
tătorilor pentru a-1 ajunge. ““ “ - -

Exercițiul de luptă executat de 
ș?trvînătoareadlde^ațearauPstîrnri tepta' In schimb concurenții sînt Tudor Simion din partea Coman- 

, -ci ’ i «p nnafp dp nprăhdăfnri Pon- dampntiihii Fnrtplnr Maritimo Mi.spontane și furtunoase aplauze 
din partea celor prezenți. Cu a- 
ceasta, jocurile sportive .marină- 
răștl aii luat sfîrșit.

Neptun se retrage din nou în 
adîncul mării dînd astfel sem
nalul încheierii jocurilor mari
nărești, iar prin fața navei co
mandant, într-un impresionant 
convoi trec vase, bărci militare, 
echipaje A.V.S.A.P., pescadoare 
ele. O formație de hidroavioane 
salută de pe fondul cenușiu < * 
cerului, sărbătoarea marinei.

Demonstrația de bărci cu motor pe Iacul Herăstrău.
In medalion unul din cîștigătorii tradiționalului joc mari

năresc : cursa după rațe.

rii agitate. In sclipirile lor scurte, 
siluetele masive ale navelor anco
rate în port par noi, uriașe, im
presionante. Rachetele țîșnesc tot 
mai des străduindu-se parcă să 
gonească noaptea, să prelungeas
că măcar pentru o oră această 
frumoasă zi a marinei noastre.

E carnavalul bărcilor, carna
valul marinei. Pînă tî-rziu de tot, 
de pe faleza luată cu asalt de 
valurile înspumate ale mării, ra
chetele brăzdează cerul.

Și pe... lacul Herăstrău
Cine și-a purtat duminică pașii 

prin Parcul de Cultură și Odihnă 
I. V. Stalin din Capitală, minat 
de simpla dorință a unei plimbări 
în aer liber a trăit momente de 
mare veselie. Parcul a găzduit ieri 
aărbătorirea Zilei Marinei,

încă de dimineață pe lacul He
răstrău au început întrecerile ma
rinărești și sportive organizate de 
Comitetul orășenesc A.V.S.A.P. 
întreceri de înot, canotaj, slalom 
pe apă — moto-nautice, au creat 
satisfacție spectatorilor.

Către seară, zecile de mii de 
oameni ai muncii au trebuit să 
aleagă între întrecerile sportive șl 
tradiționalele jocuri marinărești 
care n-au putut lipsi nici de a- 
ceastă dată. Pe cei mai mulți i-a

se afla așezat cuminte într-o 
plasă... „victima*4, care nici nu bă
nuia măcar de departe ce-o aș-

cît se poate de nerăbdători. Poa
te și această nerăbdare care pro
voacă mari emoții îi împiedică pe 
mulți să atingă ținta. Rînd pe 
rînd, înainte de a ajunge la ca
pătul tangonului ei se rostogolesc 
în apă. O baie nedorită care însă 
are menirea să-i liniștească, să-i 
resemneze. Acest nou gen de: 
„Cupă a consolării** o primesc de 
data aceasta mai toți participan- 
ții la acest hazliu, dar interesant

Seara în port

n? ioc marinăresc. Iată că unul din- 
a f.re ei a ajuns la capătul tangonu

lui ; se clatină și deodată se pră
bușește. într-un moment de mare 
inspirație, aș putea spune, și cu 
un mare efort el atinge plasa în

Brusc, întunericul care se lăsa- care așteaptă purcelușul atît de 
se asupra Constanței este alun- jinduit.

. .. .. IJndeva mai la marginea parcu-gat. Săgeți lummoase țîșnesc dm ]ui un acordeonist> frrește Pmari. 
port purtindu-și dîrele multico- nar ș| el, strînge în brațele sale 
lore pină departe, deasupra mă- vînjoase o armonică. In ritmul

Recepție în cinstea 
foștilor combatanți francezi

Luni după-amiază dl. Jean De- 
ciry, însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al Franței în R. P. Romi- 
nă, a oferit o recepție In cinstea 
delegației foștilor combatanți 
francezi.

Au participat membrii delegației 
foștilor combatanți francezi, în 
frunte cu general de corp de ar
mată în rezervă Victor Petin, 
membrii Comitetului pentru orga
nizarea aniversării a 40 de ani de 
la bătălia de la Mărășești, în 
frunte cu general de armată în 
rezervă C. Vasiliu-Rășcanu, pre
ședintele Comitetului. Au fost pre- 
zenți general-colonel L. Sălăjan, 
ministrul Forțelor Armate ale R. 
P. Romine, Al. Lăzăreanu, adjunct 
al ministrului Afacerilor Externe. 
C. Paraschivescu-Bălăceanu, mem

bru în Prezidiul Marii Adunări 
Naționale, general-colonel I. Te
clu, adjunct al ministrului Forțe
lor Armate, M. Petri, adjunct al 
ministrului Comerțului, Al. Bui- 
can, vicepreședinte al I.R.R.C.S., 
Traian Micu, Bazil Șerban și Cor
nel Bogdan, directori în Ministe
rul Afacerilor Externe, Aurelian 
Bellu, șeful Ceremonialului Pro
tocolului Ministerului Afacerilor 
Externe, veterani ai luptelor de la 
Mărășești, ziariști romîni și fran
cezi.

A fost de față M. Bălănescu, 
trimis extraordinar și ministru 
plenipotențiar al R.P. Romîne la 
Paris.

Au luat parte șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați la București 
și a Iți membri ai corpului diplo
matic. (Agerpres)

delegației
Luni dimineața, membrii dele

gației foștilor combatanți francezi, 
au vizitat Muzeul Satului. Oaspeții 
au apreciat ca pozitivă și utilă ini
țiativa de a se reuni în acest muzeu 
murea bogăție și varietate a artei 
populare din toate regiunile țării.

Membrii delegației au vizitat a- 
poi Combinatul Poligrafic „Casa 
Scinteii", unde au parcurs mai 
multe secții productive

La sfirșitul vizitei, Robert Ser- 
van Schreiber, director fondator al

de foști combatanți 
francezi

ziarului francez „Echos" și unul 
din fondatorii săptămînalului 
„L’Express" a scris în cartea de im
presii a Combinatului :

„Pentru ziariștii din generația 
mea (născut în 1880) acest palat 
al informației și publicității sperie 
puțin prin dimensiunile sale care 
se aflu la seara oamenilor de mii- 
ne. Dor ce frumoasă și grandioasă 
realizare !**.

(Agerpres)

INFORMAȚII
Motonava „Transilvania" îna

poiată zilele acestea in portul Con
stanta. după aproape doi ani de 
ședere in șantieiele navale iugo
slave din Pola, unde i s-au făcut 
radicale transformări, a ridicat 
luni ancora plecind în prima ei 
cursă. Ea va transportă, intr-o 
croazieră pe Marea Neagră, peste 
350 de turiști romini care vor vi
zita cu acest prilej orașele Varna, 
Odesa, Ialta, Soci, Batumi și Su- 
humi, unde va face escală vasul. 
Călătoria va lua sfîrșit la 20 au

gust cînd „Transilvania" va a- 
cesta din nou în portul Constanța.

★

Duminică după-amiază au ple
cat spre Sofia și Varna două de
legații alcătuite din 60 de parti
zani ai păcii din București și alte 
orașe din tară care la invitația 
Comi'etuliți N.a’ipna! pentru Apă
rare Păcii din R.P. Bulgaria vor 
face o virilă în tara prietenă.

(Agerpresj

Foto: N. SCARLET 
melodiilor de dans perechile dan
sează valsul sau tangoul cîntat 
de armonica marinarului.

Pe malurile lacului Herăstrău 
răsună acum aplauze. Ele nu con
tenesc minute în șir. Spectatorii 
fac cunoștință cu primul navo- 
model teleghidat construit îri țara 
noastră.

Pe scena Teatrului de vară și 
la estrada de artiști amatori, e- 
chipe fruntașe de artiști amatori 
din Capitală au prezentat specta
cole de cîntece și dansuri.

Pe scenele plutitoare, și-au dat 
concursul artiști de la Teatrul 
Național „I. L. Caragiale", Tea
trul de Stat de Operetă, Teatrul 
de estradă „C. Tănase" și Circul 
de Stat; au urmat jocuri de arti
ficii.

La serbarea populară au partici
pat tovarășii: Gh. Gheorghiu- 
Dej, prim secretar ai C.C. al 
P.M.R., Cliivu Stoica, președintele 
Consiliului de Miniștri, Gheorghe 
Apostol, președintele Consiliului 
Central al Sindicatelor, membri ai 
C.C., reprezentanți ai organizații
lor centrale de stat și obștești, 
ai vieții culturale și științifice.

La Giurgiu
Pe malul Canalului Plantelor 

din Giurgiu s-au adunat duminică 
dimineață numeroși oameni ai 
muncii din oraș și raion pentru a 
lua parte la - • - ■ 
Marinei R.P. Romîne. La ora 9. 
în acordurile Imnului nostru de 
stat, pe nave se înalță drapelul și 
marele pavoaz. Contraamiralul

Cu prilejul aniversării a 40 de 
ani de la bătălia de la Mărășești, 
ia Prezidiul Marii Adunări Națio
nale a avut loc solemnitatea de
corării unor generali, ofițeri, sub
ofițeri și soldați în rezervă — 
participant la această istorică 
bătălie.

Au fost decorați cu Steaua 
R.P. Romîne clasele a IV-a și a V«a 
și Ordinul Apărarea Patriei cla
sele a Il-a și a III-a veterani ai 
primului război mondial, partici
pant! la bătălia de la Mărășești.

In numele Prezidiului Marii A 
dunări Naționale, al tovarășului 
dr. Petru Groza și al său perso
nal, tov. C. Paraschivescu-Bălă
ceanu a felicitat cu căldură pe 
cei decorați și, subliniind însem
nătatea istorică a luptelor de la 
Mărășești, a urat veteranilor via
ță îndelungată și sănătate.

Luînd cuvîntul în numele celor 
decorați, general colonel în rezer
vă Gheorghe Oprescu a spus în
tre altele:

Solemnitatea de astăzi este o 
mărturie a faptului că în țara 
noastră conducerea de stat, exprl- 
mînd cele mai adînci sentimente 
ale poporului, nu uită pe cei care 
și-au dat contribuția la marea 
victorie de la Mărășești.

Nu poate fi satisfacție mai mare 
pentru un patriot romîn decît să 
constate că guvernul țării și par
tidul conducător au făurit o ar
mată romînă modernă și vigu
roasă care continuă tot ce a fost 
mai bun în tradițiile poporului 
nostru, care își tr.);e, seva din 
rînduielile noi ale patriei noastre.

Cu toată vîrsta noastră înain
tată, dorim să slujim atît cît ne 
este cu putință țara, să contribuim 
la apărarea ei împotriva dușmani
lor, s-o vedem cît mai puternică 
și înfloritoare, mergînd înainte pe 
drumul pe care și l-a ales.

La sfîrșit generalul de corp de 
armată în rezervă Victor Petin, 
conducătorul delegației foștilor 
combatanți francezi, adresîndu-se 
tov. C. Paraschivescu-Bălăceanu 
a mulțumit pentru i|jsibilitatea 
ce s-a dat membrilor delegației 
foștilor combatanți francezi de a 
participa la această solemnitate 
atît de înălțătoare în primul rînd 
pentru cei care au participat la 
grelele lupte de la Mărășești.

(Agerpres)

Intîlnirea tinerilor ziariști
MOSCOVA (prin telefon de la 

trimișii noștri speciali).
Sîmbătă, după un schimb de 

opinii care a durat două zile, re
prezentanți ai presei din întrea
ga lume la Festival, părăseau 
mulțumiți Casa Ziariștilor din 
capitala patriei sovietice. Con
deiul ziaristului trebuie să ser
vească cauza păcii între popoare. 
Iată în cîteva cuvinte concluzia 
la care s-a ajuns la sfirșitul în
tîlnirii celor peste 200 de zia
riști — aceasta deși au existat 
divergențe asupra concepției des
pre presă și rolul ei în condițiile 
actuale.

„Interzicerea armei nucleare 
este o cerință care nu aparține 
unui singur partid politic — a 
declarat ziaristul Cehoslovac 
Swariberk. Aceasta este dorința 
tuturor popoarelor. Ziariștii sînt 
în stare să contribuie în mare 
măsură la realizarea acestei do- 
rinți. Dacă colegii noștri, ale că
ror opinii politice nu coincid cu 
ale noastre, iau o inițiativă, a- 
vînd drept scop consolidarea pă
cii, ei vor găsi sprijinul nostru**.

Din partea tinerilor ziariști 
din R.P.R. la Festival, a luat 
cuvîntul în cadrul întîlnirii tov. 
Dumitru Mihail — redactor la 
„Scînteia tineretului**. El a ară
tat poziția tinerilor ziariști ro
mîni în legătură cu o serie de 
opinii exprimate la întîlnire. Pe 
marginea afirmației că poziția 
ziariștilor nu corespunde întot
deauna cu a cititorilor, el s-a re
ferit la acea menire a tînărului 
gazetar care-1 obligă să fie ex
ponent al aspirației poporului 
său. El a demonstrat apoi nete
meinicia afirmației după care 
discutarea problemei păcii cade 
numai în seama oamenilor de 
stat și că ziariștii nu trebuie să 
facă altceva, decît să redea ac
țiunile conducătorilor, iar oa
meni să tragă singuri concluziile 
ce se impun.

Obiectul intervenției delega
ției noastre l-a constituit de a- 
semenea afirmația unui ziarist 
englez care a spus că în cadrul 
întîlnirii trebuie discutate pro
blemele profesiei noastre și nu 
probleme politice, dînd de înțeles 
că problemele păcii și războiului 
n-ar trebui discutate la întîlnire. 
In legătură cu aceeasta s-a spus: 

în ciuda celor afirmate, cole-

gul englez face politică în fie
care articol pe care-1 scrie. Im
portant, credem noi, este atașa
mentul ziaristului la poziția poli
tică a maselor largi populare care 
doreșc o viață luminoasă, pace 
și colaborare internațională. Noi 
facem această politică. Ea cons
tituie rațiunea de a fi, a profe
siei noastre. Unii cred poate că 
profesia de gazetar poate să fie 
redusă numai la elaborarea de 
cronici literare sau sportive, cre- 
zînd astfel că nu fac politică. 
Dar și acolo fac politică. Mă în
treb : Poate un gazetar cinstit 
să ocolească problema centrală a 
vieții noastre contemporane — 
pacea ? Cred că toată lumea-i 
de acord că în problema stabi
lirii unei păci trainice, cel care 
este interesat în primul rînd, este 
tineretul și aceasta pentru că în 
fața tineretului stă viitorul**. In 
încheiere D. Mihail a chemat pe 
tinerii muncitori ai condeiului 
prezenți la întîlnire să contri
buie activ prin munca lor la a- 
propierea între popoare, între ti
neretul lumii, pentru ca lozinca 
Festivalului — pace și prietenie 
— să triumfe pe întregul glob.

Rezultatul pozitiv al întîlnirii 
tinerilor ziariști la Festival este 
de netăgăduit. Ea a accentuat 
rolul important al presei în sta
bilirea unei păci și prietenii trai
nice. Ea a permis un larg schimb 
de idei, contribuind în bună mă
sură la stabilirea unor contacte 
prietenești și de colaborare pro
fesională.

If

sărbătoarea Zilei

damentului Forțelor Maritime Mi
litare, însoțit de Gheorghe Feri- 
ceanu, secretar al Comitetului re
gional București al P.M.R., și de 
primii secretari ai comitetelor o- 
rășenesc și raional Giurgiu al 
P.M.R., și președinții sfaturilor 
populare orășenesc și raional 
Giurgiu trec în revistă echipajele 
de pe nave și le felicită cu ocazia 
Zilei Marinei R.P. Romîne. Pe 
nave se dă apoi citire Ordinului 
ministrului Forțelor Armate ale 
R.P. Romîne. 21 salve de tun sa
lută sărbătoarea marinarilor.

Au urmat jocuri sportive și dis
tractive marinărești, demonstrația 
scafandrilor. După-amiază oame
ni ai muncii, invitați ai marinari
lor, au făcut o excursie pe Du
năre. In oraș, pe estrade special 
amenajate, au fost organizate 
spectacole, iar pe stadioane între
ceri sportive. Seara, pe Canalul 
Plantelor s-a desfășurat un fru
mos carnaval al bărcilor.

★
Festivități și demonstrații 

tive organizate cu prilejul 
Marinei R.P.R. au mai avut 
în numeroase alte orașe din țară.

(Agerpres)

loc fi

în

O armonică, un băiat, două fete și dansul rusesc te-a cucerit 
prin tinerețea lui.

...Și lăstarul acesta, și celălalt șl toți la un loc vor crește, 
vor înflori, răminind peste veacuri ca o mărturie vie a dorinței de 
pace și prietenie a tineretului lumii.

lasnaia poli ana
Cînd, cu luni 

în comisiile care 
pregătirea Festivalului 
propus ca la închiderea seminaru
lui de literatură, participanții să 
viziteze „lasnaia poliana", cei pre
zenți vor fi tresărit de emoție 
neașteptată. Umbra uriașă a lui 
Lev Nicolaevici Tolstoi s-a desenat 
clară deasupra tuturor și toți qu 
simțit că oricare altă propunere, 
în afara acesteia, ar fi inacceptabi
lă.

Am fost așa dar la „lasnaia po- 
liana", la aproximativ 200 km. 
depărtare de Moscova, de-a lungul 
unui drum pe care marele jiu al 
Rusiei l- 
tă. Am 
în casa i 
în casa 
casa în <

1 

scris peste 300 de opere, am pri
vit luminările pe care le-a stins 
la 28 octombrie 1910, în seara 
straniei sale plecări și strînși lin
gă perete, am așteptat cu răsufla
rea tăiată să-l vedem reapărînd, 
bătrîn, vînjos și drept, cu barbă 
de profet, cu privire sfredelitoare 
și limpede. . Nimic nu ne-a putut 
convinge că această apariție ar fi 
imposibilă, nici măcar mormîntul 
aflat undeva la marginea unei a- 
lei, mormînt simplu, fără nici un 
ornament, așa cum ceruse Lev Ni
colaevici. Lumea răsfrîntă în gi
gantica oglindă tolstoiană era vie 
la „lasnaia poliana". Liniștitor și 
vie, în stare să înfrunte deceniile 
fi veacurile. Timpul trece pe lin
gă această lume, deasupra și dede
subtul ei, fără s-o fărîme, fără s-o 
risipească, numai fi numai pentru 
că a descris-o Tolstoi.

In casa lui lucrurile vorbesc, 
rădăcinile trecutului se simt pre
tutindeni. Iată ceasul care merge 
neîntrerupt de 209 ani. lată bino
clul de campanie pe care l-a folo- 
sit tatăl scriitorului, participant 
la războiul de eliberare din 1812. 
In biblioteca aceasta, începută de

de zile în urmă 
au muncit pentru 

cineva a

l-a parcurs pe jos nu oda- 
fost la „lasnaia poliana", 
în care s-a născut Tolstoi, 
în care a trăit Tolstoi, în 
care el n-a vrut să moară, 
văzut masa la care a

străbunicul lui, se află 23.000 de 
cărți în 20 de limbi.

Aș vrea să amintesc de portre
tele lui Tolstoi. Vreme de 30 de 
ani Repin i-a fost prieten apro
piat. Peste 70 de ipostaze ale 
scriitorului au rămas în memoria 
omenirii prin Repin. Dar Krom- 
skoi I Dar Ghe ! Dar atîția alții, 
printre care și una din fiicele lui 
Tolstoi — Tatiana ! Și totuși ni
mic nu-ți transmite mai mult 
fiorul prezenței titanului decît 
mărturia fotografiilor. Fotografii 
vechi, stîngace, din primele tim
puri. Tolstoi arînd (pe timpul a- 
cesta, pa care pășim). Tolstoi stînd 
de vorbă cu țăranii (lingă copa
cul acesta, de care ne sprijinim). 
Tolstoi examinînd corespondența 
cu secretarul său (la masa aceasta 
pe care-o atingem). Sfinte sînt 
locurile. Fiecare fir de iarbă în
colțește cu venerație. Pădurea îfi 
aduce aminte și murmură. Lacul 
își aduce aminte și suspină. N-au 
murit copacii de atunci, n-a secat 
lacul. Dar oamenii ? Bătrînii sini 
copiii de atunci care au învățat 
să scrie și să citească sub prive
gherea lui Tolstoi. Mulți nu mai 
sînt — dar omenirea nu uită că 
Tolstoi a învățat să scrie și să ci’
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tească pe copiii 
mina lui a condus ..... ...... ............
deprindeau primele semne.

Fasciștii au ocupat vremelnic 
„lasnaia poliana". Au făcut ca
zarmă din casa scriitorului. Au 
pîngărit pămîntul. Âu spurcat 
văzduhul. Bunurile casei fuseseră 
puse la adăpost, la mii de kilo
metri depărtare, m inima Siberiei, 
dar zidurile firește, rămăseseră. 
Soldnții lui Hitler le-au spart și 
le-au ars, căci Tolstoi le era duș
man de moarte.

Tolstoi s-a întors biruitor la 
„lasnaia poliana", pentru a nu 
mai pleca niciodată. în copilărie, 
el și fratele său căutau în pădure 
toiagul verde. Așa spunea legcn-

țăranilor și că 
mina celor care

da : cine găsește toiagul verde, 
poate aduce fericire și pace in 
lume. Vremea a trecut, dar legen
dele se rotesc ca niște păsări dea
supra poenii luminoase.

Noi, soli tineri ai multor po
poare, ne aflăm pe pămîntul rus, 
descoperiți în tăcere Ungă mor- 
mintul frumos și simplu, ne gin- 
dim că ne găzduiește pe toți po
porul care a găsit intr-adevăr to
iagul cel verde, visat de Tolstoi, 
copilul.

ȘTEFAN IUREȘ

Spicuiri din evenimentele
FESTIVALULUI

• Bogatul program al celei 
de-a 8-a zi a Festivalului s-a 
încheiat cu intîlnirea unor oa
meni de literatură și artă 
renume mondial

Jorge Amado : „Subteranele libertății"
Romanul „Subteranele libertății" 

marchează o însemnată cotitură a 
creației lui Jorge Amado. De la 
realismul critic al primelor sale 
romane, realism ce purta ampren
ta unor puternice infiltrații natu
raliste, concepția scriitorului s-a 
dezvoltat pe o linie ascendentă. 
Ea a ajuns, în cele din urmă, să 
îmbrățișeze realismul socialist, 
singura metodă capabilă să oglin
dească, în toată plinătatea ei, 
amploarea realității revoluționare 
a zilelor noastre. Romanul „Pă- 
mîntul fructelor de aur“ a fost 
primul jalon important pe linia a- 
cestei dezvoltări. „Subteranele li
bertății** consfințesc desăvîrșirea 
procesului.

„Subteranele libertății** transfi
gurează cu imagini artistice de 
o deosebită vigoare istoria lupte
lor duse de poporul brazilian, în 
frunte cu clasa sa muncitoare 
împotriva fascismului și a impe
rialismului străin în perioada din
tre anii 1937—1940. Construit 
după metoda interferenței planu
rilor de acțiune, desfășurând o fa
bulație deosebit de bogată, ca
racteristică romanului modern, vo
lumele romancierului brazilian al
cătuiesc o impresionantă frescă 
socială. In centrul acțiunii se află 
eroicul proletariat din San Paulo, 
una din regiunile cele mai indus
trializate ale Braziliei.

Pentru prima parte a trilogiei 
sale, Amado utilizează că motto 
versurile poetului spaniol Fede- 
rico-Garcia-Lorca: „Cătam zo
rile / și zorile nu erau*'. Intenția 
antitezei este evidentă. Romanul 
este un imn închinat acelora care 
au căutat zorile, le-au găsit și 
se străduiesc să îndrepte aureola 
lor peste pămînturile însetate de

lumină. Oamenii aceștia poartă 
în sufletul lor filonul viitorului. 
Fiecare din ei este un om deose
bit cu o personalitate proprie bine 
conturată. Conștiința faptului că 
se află pe aceiași parte a barica
dei îi unește. Joao, Ruivo sau Ma
riano nu sînt scheme reci, ci sînt 
oameni vii, purtînd pecetea dis
tinctă a propriei lor personali
tăți.

Metoda de portretizare utilizată 
de Amado este complexă și foarte 
interesantă. Autorul caută să fo
losească cel mai potrivit mijloc 
impus de specificul fiecăreia din 
personajele sale. Fie intervenind 
cu observația sa fină și discretă, 
fie lăsînd rolul acesta acțiunii 
care dezvăluie, de foarte multe 
ori, peisajul psihologic al erou
lui, fie, însfîrșit, printr-o carac
terizare succesivă, fragmentară, 
îmbogățită de-a lungul întregului 
roman, Amado utilizează toate 
mijloacele pentru a-și feri eroii de 
rigiditatea convenționalului.

Lupta revoluționară a poporului 
brazilian a cristalizat relațiile 
dintre oameni cît și pozițiile pe 
care fiecare om le poate ocupa în 
fața problemelor majore ale zi
lei. In fața fascismului, în fața 
primejdiei subjugării țării de că
tre imperialismul străin, căile de 
mijloc dispar. Fie că ești un sim
plu muncitor ca Ramiro —- repre
zentantul tinerei generații de re
voluționari, fie că ești încununat 
cu lauri de către autoritățile ar
tistice burgheze — cum este poe
tul decadent Shopel — trebuie să 
alegi. Și fiecare din eroii lui A- 
mado își alege drumul. încerca
rea de a împăca între ele mai mul
te drumuri se dovedește a fi fali
mentară. Experiența trăită de

arhitectul Marcos de Souza este 
edificatoare. Nehotărîrea lui De 
Souza, reticențele sale se vor fă- 
rîma . chiar în locul în care poli
ția braziliană speră să-l „reeduce*4 
cu ajutorul fricii, în închisoare.

Viața organizației de partid din 
San Paulo alcătuiește fundalul 
pe care se desfășoară intriga ro
manului. Partidul, creerul și ini
ma clasei, trăiește în Brazilia în 
cea mai cruntă ilegalitate. Sub
teranele libertății, la capătul că
rora se vede întotdeauna un petec 
din cerul senin al drumului, s-au 
răsfirat prin întreaga țară. Acti
viști sau simpli membri de par
tid, cei care mărșăluiesc prin a- 
ceste subterane sînt eroii asupra 
cărora Amado se apleacă cu deo
sebită dragoste. împotriva lor s-au 
aliat poliția, puterea banilor și 
trădătorii care vor să lovească 
partidul din lăuntrul său. Struc
tura psihologică a comuniștilor 
dovedește nu numai o bogăție su
fletească rară dar și superiorita
tea lor morală asupra reprezen
tanților oligarhiei financiare care 
ascund sub un aspect de supra
față luxuriant și mirific caractere 
liniare plate, măcinate de mono
tonia unui scop meschin în viață. 
Financiarul Costa Vale, deputatul 
Artur Mando sau fiul acestuia — 
Paulo se dovedesc, în cele din ur
mă, complectamente lipsiți de u- 
manism.

Există un moment deosebit de 
semnificativ în construcția roma
nului. Amado supune unei con
fruntări nemiloase dragostea ce
lor trei eroine ale romanului său. 
Marietta, soția lui Costa Vale iu
bește și se dăruie altora deoarece 
vrea să-și retrăiască tinerețea vîn- 
dută soțului ei. Manuela Puccini

iubește cu o pasiune cariată de 
prejudecățile mic burgheze ale 
mediului de unde se trage.

Mariana, soția lui Joao, este 
singura femee capabilă să iubea
scă cu adevărat. Pasiunea, cre
dința lucidă și lupta pe care ea 
o duce pentru dreptul la viață și 
dragoste se îmbină într-un singur 
tot.

Decrepitudinea morală a stă- 
pînilor este contagioasă începînd 
cu Shopel, poetul liricei mistice 
și terminînd cu troțkiștii Saquila 
și Heitor Magalhaes, toată gale
ria celor vînduți poartă pe con
știință pata rușinii și a sperju
rului. Stăpînii lor, Costa Vale, 
Doamna da Torre sau proaspătul 
financiar Lucas Puccini îi folo
sesc ca pe niște pioni de pe tabla 
de șah. Cam în același fel stă
pînii acestor stăpîni, imperialiștii 
nord americani și germani, folo
sesc oligarhia Braziliei pentru su
punerea pămînturilor dintre At
lantic și Anzi.

In prefața romanului „Pămînt 
fără lege" Amado scrie „Pentru 
realizarea acestei zile de mîine, 
ai căror zori au început să mi
jească deasupra nopții cîmpuri- 
lor de bătălie din Europa de ră
sărit. am trăit eu și am scris".

De atunci au trecut 15 ani.
Luptătorii din valea fluviului 

Galgado, greviștii din San Paulo 
sau deținuții aflați în ghiarele po
liției fasciste l-au simțit întot
deauna aproape pe Jorge Amado, 

pro- 
el a

Căci asemenea marelui poet 
gresist chilian Pablo Neruda 
căutat și a găsit 

între struguri 
și vînt 
ce-i in oameni mai bun.

H. FABIAN

cu 
---- --------- cu tineretul 

din mai multe țări. La intîlni
rea organizată in Sala Coloa
nelor a Casei Sindicatelor au 
venit nuri scriitori .și artiști din 
China, India, Italia, Anglia, 
Brazilia, Argentina, Coreea, 
Ceylon, Uniunea Sovietică fi 
alte țări.

Oaspeții au fost salutați de 
compozitorul Anatoli Novikov, 
de școlari din Moscova, de ti
neri sportivi și de un cor 
copii.

Răspunzind la saluturi, cu
noscutul cîntăteț italian Tito 
Schipa, marele cineast Rai “.. 
poor, cunoscutul scriitor chinez 
Emi Siao, Mac-Lelan, editor 
din Scoția, și alții au mulțu
mit călduros oamenilor sovietici 
pentru primirea caldă și au 
vorbit despre însemnătatea Fes
tivalului de la Moscova pentru 
întărirea păcii și stabilirea de 
relații prietenești mai strinse 
între popoare.

• In programul zilei de luni, 
organizatorii festivalului au pre
văzut o serbare în cinstea fete
lor participante la festival. Ser
barea s-a desfășurat seara în 
pare și în sălile Casei Centrale 
a Armatei Sovietice, precum și 
la Teatrul Armatei Sovietice. 
Programul serii a cuprins re
prezentații artistice ale tinere
lor fete și ale solistelor cu re-

de

Ka-

nume, prezentarea de filme con
sacrate femeilor, precum și un 
bal al fetelor în sălile Casei 
Centrale a Armatei Sovietice.

La serbarea tinerelor fete, de
legația romînă a prezentat fru
mosul „Joc al fetelor de pe Tîr- 
nave“ executat de dansatoare 
din ansamblul „Doina“ și mai 
multe cîntece interpretate de fe
tele din corul U.T.M. La para
da costumelor naționale din 
cadrul serbării, tinerele din de
legația romînă au prezentat 
costume naționale din Oltenia, 
Ardeal și Moldova.

• Intîlnirea prietenească din 
tre delegațiile sovietică și ame
ricană la cel de-al VI-lea Fes
tival, care s-a desfășurat la tea
trul „Romen“ din Moscova, s-a 
caracterizat prin cordialitate și 
sinceritate. Tinerele și tinerii 
sovietici au oferit oaspeților a- 
mericani flori și daruri.

A fost întîmpinată cu căldu
ră cuvîntarea lui Șelepin, se
cretar al C.C. al U.T.C.L. din 
U.R.S.S., care a vorbit despre 
dorința oamenilor sovietici de 
a dezvolta cu poporul american 
legături culturale, de a face 
schimb de diferite delegații și 
de a întreține legături de sin
ceră și adevărată prietenie.

Conducătorul delegației ame
ricane, Jack Rosen, a oferit în 
dar pionierilor sovietici vechi 
copii ale declarației de inde
pendență și ale Constituției 
S.U.A. păstrate la biblioteca 
Congresului.

Sfat de pace între fiii
(Urmare din pag. l-a)

Germană, Rubianis din Elveția, 
un tînăr democrat creștin din I- 
talia, toți cei care au urcat la 
tribună au discutat propunerile 
sub toate aspectele.

„Experiența cutremurătoare a 
ultimului război nu se poate ui
ta. Anii adolescenței noastre i-am 
petrecut în adăposturi, fără soa- 
re“ — a spus Manfried Oslo.

„La deschiderea Festivalului, 
vă amintiți dragi prieteni, tine
rii germani au defilat sub dra
pele diferite. Noi am vrea ca la 
viitorul Festival să vină o singu
ră delegație, delegația unei Ger
manii unite, iubitoare de pace**. 
Acestea au fost cuvintele lui Na- 
mokel. Apoi el s-a ocupat de pro
blema luptei împotriva remi- 
litarizării Germaniei occiden
tale, una dintre problemele

Europei
cheie ale păcii în Europa. EI a 
arătat că 38 de foști generali din 
statul major al lui Hitler sînt a- 
cum recrutați în armata vest- 
germană. Speidel, conducătorul 
armatei terestre a N.A.T.O., este 
un notoriu criminal de război.

— Prieteni, a spus el în con
tinuare, noi propunem să se or
ganizeze o conferință europeană 
a tineretului în chestiunea reîn
vierii militarismului vest-german. 
Credem că Berlinul răsăritean ar 
fi locul cel mai potrivit pentru 
această conferință.

In timpul acestei întîlniri n-au 
fost ovații prelungite, exagerare, 
ovații răsunătoare. Am vorbit 
calm, serios, cu gravitate. Am 
discutat despre pacea Europei.



Oman

Federația Malaieză 
îți recapătă 

independența

Relații încordate 
între Siria și Iordania

Agresiunea engleză 
continuă

KUALA LUMPUR 5 (Ager
pres). — înaltul comisar britanic 
in Malaia, sir Donald Maggilli- 
ray, a semnat' cu șefii Statelor 
malaieze un acord prin care se 
transferă Federației Malaieze. 
puterile deținute pină în prezent 
de Marea Britanie. Acordul pune 
capăt de 
britanice 
și asupra

asemenea suveranității 
asupra insulei Ponang 
Peninsulei Malacca.

în urma amenințărilor ministrului 
iordanian al Afacerilor Externe

DAMASC 4 (Agerpres). — TASS 
transmite : La 3 august radio Da
masc a transmis declarația purtă
torului de cuvînt al guvernului si
rian în care se spune că la 31 iu
lie, Rifai, ministrul Afacerilor Ex
terne al Iordaniei l-a chemat pe 
însărcinatul cu afaceri al Siriei în 
Iordania și a protestat pe un ton 
grosolan împotriva așa-numitei 
„campanii antiiordaneze" pe care

ar fi dezlănțuit-o presa siriană. 
Rifai a amenințat guvernul sirian 
că va recurge la orice acțiuni, mer- 
gînd pînă la ruperea relațiilor di
plomatice și agresiune armată îm
potriva Siriei. Rifai a declarat că 
de acum încolo Siria este dușma
nul Iordaniei și a cerut într-o for
mă ultimativă ca guvernul sirian 
să răspundă imediat la declarația 
sa.

Reacție la Damasc
Lulnd cuvtntul la 3 august In 

cadrul unei conferințe de presă 
care a avut loc la Damasc, Sabri 
Asali, primul ministru al Siriei, 
și-a exprimat indignarea profundă 
în legătură cu atacurile nejustifi
cate ale ministrului Afacerilor Ex
terne al Iordaniei împotriva politi
cii guvernului Siriei. Asali a de
clarat că guvernul sirian, respin- 
gînd acuzațiile aduse de ministrul 
Afacerilor Externe al Iordaniei, va 
promova și pe viitor politica arabă 
de eliberare națională, sprijinită de 
toate partidele politice din tară, 
inclusiv de opoziție. El a chemat 
forțele patriotice din Siria să ac
ționeze împotriva comploturilor 
imperialiste care amenință țara.

Primul ministru a declarat de 
asemenea că a adus la cunoștință 
guvernelor Egiptului și Arabiei 
Saudite conținutul declarației mi
nistrului Afacerilor Externe al Ior
daniei.

★
DAMASC 5 (Agerpres). 

După cum transmite postul 
radio Cairo, Salah Bitar, 
nistrul de Externe al Siriei,

de 
mi-

a

făcut presei o declarație în le
gătură cu 
sadorului 
El a spus 
lua toate 
tru a face 
rialiste agresive 
ultimele luni
După ce a relevat că nota trans
misă guvernului sirian de Rifai, 
ministrul Afacerilor Externe al 
Iordaniei, în care a amenințat 
Siria cu o agresiune armată, face 
parte din această 
perialistă, Bitar a 
a dat publicității 
pentru a o aduce 
tuturor popoarelor

★
DAMASC 5 (Agerpres). — Chi

na Nouă transmite : Presa siriană 
din 5 august reacționează energic 
împotriva ultimatumului dat Si
riei de către Iordania în urma 
unor pretinse atacuri ale presei si
riene la adresa Iordaniei.

Ziarul „SANT-ARAB44 crede că 
americanii se află în spatele aver
tismentului Iordaniei.

nota verbală a amba- 
iordanian la Damasc, 
că guvernul sirian va 
măsurile necesare pen- 
față campaniei impe- 

deslănțuite în 
împotriva Siriei.

campanie im- 
spus că Siria 
această notă 
la cunoștință 

arabe.

LONDRA 5 (Agerpres). •— Un 
purtător de cuvînt oficial englez 
a anunțat că unități militare bri
tanice se grupează pe poziții îna
intate în vederea începerii opera
țiilor terestre împotriva răsculați- 
lor din Oman. Agenția United 
Press anunță din surse autorizate 
că atacul terestru al trupelor bri
tanice ar urma să înceapă peste 
„o zi sau două". Știri publicate 
în presa libaneză arată că deoa
rece comandamentul militar en
glez nu a reușit să frîngă hotărî- 
rea de a lupta a triburilor din 
Oman se pregătesc noi operațiuni 
aeriene împotriva răsculaților. 
Ziarul libanez „As-Sark“ relatează 
că la Bahrein — cartierul general 
britanic — s-a aflat că IN OMAN 
CONTINUA LUPTE CRÎNCENE 
INTRE TRUPELE RĂSCULATE 
ȘI FORȚELE MILITARE ALE 
SULTANULUI DIN MASKAT 
SPRIJINITE DE ENGLEZI. Tri
burile răsculate lărgindu-și zona 
operațiunilor au ocupat printre al
tele o nouă regiune la sud de capi
tala Nizwa.

★
CAIRO 5 (Agerpres). — TASS 

transmite: Reprezentantul imamu
lui Omanului la Cairo, Muhammed 
El-Harsi a vizitat la 5 august am
basada U.R.S.S. în Egipt și a re
mis din partea imamului Omanu
lui un apel adresat președintelui 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.. In apel se spune :

„Avînd în vedere declarațiile 
oficiale ale guvernului britanic 
care a promis să acorde ajutor 
militar sultanului din Maskat îm
potriva imamului Omanului și în- 
trucît această promisiune a fost 
tradusă în fapt, din partea ima
mului Omanului și a poporului 
său liber vă rugăm în numele e- 
chității, omeniei și a obligațiilor 
internaționale să interveniți pe 
lingă guvernul britanic pentru a

opri agresiunea și să nu admiteți 
amestecul său intre noi și sultan 
pentru a pune capăt vărsării sin- 
gelui bătrlnilor, femeilor și copii
lor nevinovați.

Noi nu sintem agresori. Agreso
rul este sultanul care cu ajutorul 
englezilor și in urma instigării a- 
cestora a încălcat tratatul, a ocu
pat Omanul și ne-a atacat fără 
nici un avertisment.

Muhammed El-Harsi a vizitat 
de asemenea ambasada S.U.A. și 
a remis un apel similar destinat 
președintelui Statelor Unite.

Puternice manifestații 
anti-britanice în Cipru

NICOSIA 5 (Agerpres). — In 
cursul zilei de duminica s-au desfă
șurat în numeroase orașe din Cipru 
puternice manifestații anti-britani- 
ce. La Nicosia sute de tineri au 
ieșit în stradă cu pancarte pe care 
se puteau citi lozinci cerînd alipi
rea Ciprului la Grecia și plecarea 
trupelor britanice din insulă. Poli
ția a atacat pe manifestanți, ares- 
tînd un mare număr dintre ei și 
confiscînd manifestele împărțite 
populației.

Teatrul „Țăndărică" primit
cu căldură la Moscova

MOSCOVĂ S (Agerpres). — 
TASS transmite : De fiecare 
dată cînd pe scenă apare micul 
Țăndărică, acest băiețaș hazliu 
și vesel, naiv și spiritual, cu 
ochi albaștri încrezători, în sală 
răsună un rîs prietenos, voios 
și binevoitor. Acesta este Țăn
dărică — eroul iubit al Teatru
lui de păpuși romînesc, „Țăn
dărică", care apare în prezent 
pe scenele Moscovei. „Țăndă
rică" joacă în numeroase piese, 
iar în spectacolul de estradă 
„Humor pe sfori", care se pre
zintă în prezent la Moscova, 
interpretează rolul de prezen
tator.

Primirea făcută păpușarilor

romîni se explică nu numai prin 
ospitalitatea moscoviților, dar 
și prin minunata măiestrie a 
interpreților. „Este un specta
col foarte interesant, spiritual 
și original" -♦ a spus Serghei 
Obrazțov. Un alt regizor al 
Teatrului de păpuși din Mos
cova, Boris Ablînik, a relevat 
că teatrul romînesc de păpuși 
este un colectiv profesional 
serios, cu tradiții stabilite, cn 
un repertoriu variat, cu o ma
nieră interesantă de joc. El a 
subliniat «ă acest teatru se ba 
zează pe tradiții realiste juste 
și că principalul este faptul că 
este original, ceea ce nu se în- 
tîlnește prea des la asemenea 
teatre.

a Jocurilor sportive internaționale
prietenești de la Moscova

Bilanțul primei săptămini

— PESTE UN MILION DE SPECTATORI 
SPORTIVII ROMÎNI AU CUCERIT: 7 MEDALII 
DE AUR, 47 DE ARGINT $1 21 DE BRONZ 
VAWAVAV.WAWA ★ * VWWMWVWWWVm

MOSCOVA 5 (prin telefon de
la trimisul special Agerpres) : .

Au trecut 7 zile de cînd pe ele
gantul stadion „Lujniki" din Mos
cova au răsunat sunetele cristaline 
ale trompeților, anunțînd deschi
derea măreței întreceri a celei de-a 
lll-a ediții a Jocurilor sportive 
internaționale prietenești.

în decursul pasionantelor lupte 
pentru cucerirea distincțiilor de 
onoare sportivii reprezentând 49 
de țări ale lumii s-au comportat 
admirabil realizînd performanțe de 
valoare internațională. Locuitorii 
Capitalei sovietice au manifestat 
un interes uriaș pentru aceste 
jocuri. Pînă în prezent totalul 
spectatorilor care au fost martorii 
competițiilor disputate la stadionul 

baza 
alte 
mi-

Lenin, Palatul Sporturilor, 
nautică de la Himki iau pe 
stadioane, întrece cifra de 1 
lion.

★
Reprezentanții țării noastre 

cucerit pină acum laurii unor fru-

■

au

moașe victcrll înregistrind în a- 
celași timp performanțe de cali
tate și cîteva recorduri atletice de 
valoare prin Z. Vamoș (800 m.). 
I. Wiesenmayer (400 m.). Maria 
Diți (suliță) și C. Greceanu 
(5.000 m.). Bilanțul ceior 7 zile de 
întreceri. încheiat duminică seara, 
este edificator.

SPORTIVII ROMÎNI AU CU
CERIT PINA ACUM 7 MEDALII 
DE AUR. 47 DE ARGINT Șl 21 
DE BRONZ. Sportivii noștri se 
pregătesc acum să concureze cu 
succes și la celelalte discipline in 
care învingătorii vor fi cunoscuți 
in zilele următoare.

In concursurile disputate dumi
nică, reprezentanții sportului rn- 
minesc au obținut din nou perfor
manțe de valoare. La Ioc de cinste 
figurează rezultatul inrcgistrat de 
vislașul Al. Ferenczi, care a între
cut în proba de schif simplu pe 
renumitul campion olimpic Iva
nov (U.R.S.S.) Medalii dc aur au

cucerit și membrii echipajului de 
schif 2 plus 1 alcătuit din Ku- 
reska, Vereș și Ghiță. In competi
ția de atletism C. Grecescu s-a 
clasat pe locul 9 în proba d? 
5.000 m.; atletul nostru a reuș’t 
să bată recordul republican mar
cind 14’15”. Remarcabil s*a com
portat atleta Florica Oțel în 
cursa de 800 m. plat; ea s-a cla
sat pe locul 4 cu 2’08”7/10, în- 
treeînd-o pe recordmana lumii, 
Otkalenko (U.R.S.S.).

în turneul de handbal, echipa 
masculină a R.P. Romine a în
vins cu mare greutate (10—9) 
echipa U.R.S.S., iar la fete for
mația noastră cu un atac în zi 
slabă a pierdut cu 6—7 meciul 
„cheie44 cu echipa R.D. Germane. 
La fotbal am fost eliminați de 
echipa R. Cehoslovacă care a cu
cerit victoria cu 1—0. Tinerii 
noștri reprezentanți nu au putut 
depăși apărarea masivă a ceho
slovacilor, iar în plus ei nu s-au 
acomodat cu terenul alunecos.

Noi și însemnate succese ale sportivilor
romîni în întrecerile de ieri

Frontiera pe Oder șî Neisse 
constituie un fapt ireversibil

Declarația Ministerului Afacerilor Externe al R. P. Polone —
VARȘOVIA 4 (Agerpres. — 

P.A.P. transmite: Ministerul Afa- 
S*rilor Externe al R.P. Polone a 
dat publicității o declarație în care 
se spune că reglementarea proble
mei germane este strîns legată de 
problemele fundamentale ale secu
rității și de interesele cele mai vi
tale ale poporului polonez și că 
de aceea guvernul R. P. Polone 
nu poate trece sub tăcere declara
ția din 29 iulie 1957 a guvernelor 
puterilor occidentale și R.F.G.

Ideea principală a declarației 
din 29 iulie este tendința de a 
absorbi R.D.G. și de a include în 
felul acesta întreaga Germanie în 
pactul atlantic, precum și de a 
oferi Germaniei unite în felul 
acesta libertate deplină de înar
mare. Acest lucru ar intensifica 
primejdia la adresa Poloniei și pe
ricolul atragerii unui șir de state 
în politica aventuristă a cercuri
lor militariste germane.

In situația concretă care s-a 
creat, reunificarea Germaniei r.u 
poate avea loc decît treptat, în 
primul rind pe calea unei înțele
geri între germanii înșiși. Propu
nerile din 27 iulie a. c. ale guver
nului R.D.G. arată orientarea ne
cesară in găsirea treptată de so
luții in acest proces.

Reluarea în momentul de față 
de către puterile occidentale și 
R.F.G. a unor propuneri care încă 
în trecut au fost considerate ca 
nerealiste, nu poate fi apreciată 
altfel decît ca o încercare de

a ajuta în campania electorală 
acele cercuri din R.F.G. care 
se pronunță împotriva destin
derii internaționale și con
testă în același timp în mod 
persistent drepturile Poloniei la 
frontiera ei de pe Oder și Neisse. 
In legătură cu aceasta trebuie cu 
regret să constatăm că în ultimul 
timp unii politicieni din occident 
au rostit cuvintări care urmăresc 
de fapt încurajarea revizioniștilor 
vest-germani. Frontiera pe Oder și 
Neisse, stabilită prin. Conferința 
de la Potsdam, constituie un fapt 
ireversibil.

Ollenhauer: Politiaaețuat°r!ă
Anglia, Franța și Uniunea Sovie
tică. Politica de forță, a subliniat 
liderul P.S.D.G., a eșuat complet. 

„Este necesar, a spus în conti
nuare Ollenhauer, să se pună capăt, 
în sfîrșit nebuniei înarmărilor. Re
publica Federală la fel ca și ger
manii din răsărit nu are nevoie de 
arma atomică44.

BONN 5 (Agerpres). — Agenția 
D.P.A. anunță că Ollenhauer, pre
ședintele partidului social-democrat 
din Germania, care a luat cuvîn- 
tul la 4 august în cadrul unui 
mare miting la Bad-Bernecke a 
cerut ca „politica de forță" dusă 
de Adenauer să fie înlocuită prin- 
tr-o politică de tratative cu S.U.A.,

IN CUBA situația 
rămîne încordată

HAVANA 5 (Agerpres). — In 
ciuda suspendării garanțiilor con
stituționale șl a brutalelor mă
suri de represiune în Cuba con
tinuă mișcarea insurecțională și 
de rezistență pasivă împotriva 
guvernului Batista.

In apropiere de Estrada Palma, 
provincia Oriente, au avut Ioc 
ciocniri între forțele guverna
mentale și forțele lui Fidel Cas
tro. IN ORAȘUL SANTIAGO 
A FOST DECLARATA GREVA 
GENERALA. Străzile sînt
proape pustii. Teatrele și cine
matografele sînt închise. In a-

a-

propiere de Santiago poliția a 
ucis patru persoane.

Incercînd să preîntîmpine de
clararea unei greve generale și 
la Havana, guvernul a emis 
mandate de arestare împotriva a 
nouă fruntași ai opoziției printre 
care se numără Jose Maria 
Aguilera, conducător al tineretu
lui catolic, Juan Marinello, pre
ședintele partidului socialist popu
lar pus în afara legii, Juston 
Evillo, președintele unei bănci 
dfn Cuba, Jorge Quintana, pu
blicist.

Sub presiunea „aliafilor

S.U.A. consimt la ușurarea restricțiilor 
în comerțul cu R. P. Chineză

WASHINGTON 5' (Agerpres).— 
„Sub presiunea aliaților lor 

Statele Unite au consimțit să u- 
șureze restricțiile asupra comerțu
lui cu China comunistă", declară 
John Scaii, comentatorul agenției 
Associated Press referindu-se la 
lucrările încheiate săptămîna tre
cută la Paris ale celor 15 țări par
ticipante la „Chincom" (organism 
creat din inițiativa S.U.A. pentru 
instituirea embargoului asupra co-

Ca
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MOSCOVA 5. (Prin telefon de la trimisul Agerpres):
In continuarea succeselor sportivii romîni au repurtat luni noi g 

victorii de prestigiu în cadrul Jocurilor sportive de la Moș- g 
cova. In cursul întrecerilor reprezentanții noștri au cucerit încă = 
cinci medalii de aur la o serie de competiții importanțe.

O plăcută surpriză a constituit pentru toți specialiștii de nata- = 
ție prezenți aici comportarea elevei din Tg. Mureș, Maria Both, = 
care la 16 ani a reușit să ciștige o prețioasă victorie internațio- g 
nall în cursa de 100 m. spate. Ea s-a dovedit o autentică spe- g 
ranță a natațiel noastre reușind să corecteze și recordul țării, g 
Pescarii din Delta Dunării Aiexe și Ismailciuc s-au dovedit in-g 
vincibili în proba de canoe-duHu (10.000 m.) cucerind o victorie g 
strălucită în lupta cu cel mal buni vislașl sovietici. =

Nici Jucătorii de tenis de masă nu s-au lăsat mai prejos. Pe- g 
rechea Gantner—Harasztosi a luptat cu multă energie în finala g 
probei de dublu băieți invingind cu 3—1 cuplul campion mon- g 
dial: Stipek—Andreadis (R. Cehoslovacă).

De asemenea trebuie subliniată victoria echipei de baschet a g 
R. P. Romîne asupra R. Cehoslovace (65—52).

^llllllllllllllllllllllllllIl.iiJHllIIWIlllllllIIt llillllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli.^
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NATAȚIE

ani, o medalie de aur 
și un nou record 

republican

Reprezentativa feminină a 
R.P. Romîne a continuat jocurile 
din cadrul turneului întîlnind.e- 
chipa Cehoslovaciei. Jucătoarele 
noastre s-au comportat slab 
fiind întrecute cu 3—1.

slab

mai făceau parte și Kotev (R. P. 
Bulgaria), Nemîtov (U.R.S.S.), 
Filipov (R.P. Bulgaria), 
ghiev (R. P. Bulgaria), 
(Anglia) și alții.

CAIAC-CANOE

Gheor- 
Taylor

Încă o medalie de

La baza nautică Himki 
ceput întrecerile de caiac 
noe la care participă

aur

MOSCOVA S (Agerpres). — 
TASS transmite : In dimineața 
zilei de 2 august în Marea 
Egee, în regiunea insulei Miti- 
lini, de pe petrolierul sovietic 

i 1,Kostroma" s-a observat o navă 
în flăcări care totuși nu clădea 
semnale de alarmă. Petrolierul 
s-a îndreptat spre această navă 
și a ajuns în apropierea ei. Ma
rinarii sovietici au început să 
salveze oamenii. Patru oameni 
au fost aduși pe bordul petro
lierului „Kostroma", Ei au de
clarat că vasul naviga sub pa
vilion grec și purta numele de i 
„E gene te a'. Echipajul era for-[ 
mat din șapte persoane. Deși ] 
sufla un vint puternic, s-au de-1 
pus multe eforturi pentru gă
sirea celorlalți trei marinari; | 
din păcate ele nu au fost în-1 
cununate de succes. Marinarii', 
salvăți urmează să fie predați\ 
autorităților grecești. |

LA 27 AUGUST

Alegeri în R. P. D. Coreeană
Cuvîntarea lui Kim Ir Sen

PHENIAN 4 (Agerpres). — La 
27 august vor avea loc în R.P.D. 
Coreeană alegeri în Adunarea 
Populară Supremă.

Toate ziarele centrale din 
R.P.D. Coreeană au publicat cu
vîntarea rostită Ia 2 august de 
Kim Ir Sen, președintele Cabinetu
lui de Miniștri al R.P.D. Coreene, 
la întrunirea electorală din cir
cumscripția Mundok.

Ocupîndu-se de uriașele pagu
be pricinuite economiei țării de 
război, Kim Ir Sen a spus că în

IVAtMțFORMAM

perioada postbelică, în scopul unei 
îmbunătățiri rapide a vieții po
porului și refacerii economiei dez
organizate, statul a concentrat 
investițiile capitale în domeniul 
construirii și refacerii întreprinde
rilor de însemnătate primordială 
și care pot fi repede puse în func
țiune. Ca urmare, pînă la sfîrșitul 
anului 1956 au fost refăcute sau 
nou construite 320 de întreprinderi 
industriale mari și mijlocii. In 
1956 nivelul producției industriale 
globale a crescut de 1,8 ori în 
comparație cu nivelul antebelic.

Noi am putut realiza asemenea 
succese, a spus Kim Ir Sen, numai

datorită ajutorului economic și 
tehnic din partea Uniunii Sovie
tice. R. P. Chineze și a celorlalte 
țări frățești de democrație popu
lară, datorită politicii juste a par
tidului și guvernului nostru, dato
rită faptelor eroice în muncă ale 
clasei noastre muncitoare.

Subliniind că Coreea nu a fost 
încă unificată din cauza obstaco
lelor puse la cale de imperialiștii 
americani și de clica lisînmanistă, 
Kim lr Sen a arătat că Partidul 
Muncii din Coreea și guvernul 
R.P.D. Coreene au stăruit și con
tinuă să stăruie asupra unificării 
pașnice a patriei pe baze democra
tice și fără amestecul străin.

merțului cu R. P. Chineză), 
urmare au fost scoase de pe lista 
articolelor interzise la export ma
șinile unelte, vasele fluviale și 
maritime, utilajul de transport, 
chimicalele și produsele de metal-

După cum arată Scali, la Paris 
reprezentanții americani au căutat 
să obțină cel puțin ca cotele de 
export ale acestor articole să fie 
cit mai mici, dar in unele cazuri 
au fost nevoiți să accepte cote mai 
ridicate „pentru ca mașina aliată 
de control să nu se prăbușească"' 
cu totul.

Tînăra înotătoare din R. P. Ro- 
mînă MARIA BOTH, în vîrstă de 
16 ani, a obținut luni un strălucit 
succes cucerind medalia de aur în 
proba de 100 m. spate femei. Ea a 
stabilit cu acest prilej și un nou re
cord republican marcind 1T5”4/1O 
(vechiul record era de l’15”8/10 și 
aparținea aceleași sportive). De 
remarcat că Both a întrecut cate
goric pe specialista probei Boroș 
(R. P. Ungară) clasată pe locul 
trei.

CICLISM

VOLEI

Principala problemă 
a Nepalului

DELIII 4 (Agerpres). — Ziare
le din Delhi anunță că K. E. 
Singh, noul prim ministru al Ne
palului, a declarat la 3 august la 
o conferință de presă care a avut 
loc la Katmandu că „principala 
problemă a Nepalului este îmbu
nătățirea situației sale economice 
și dacă Rusia sau vreun alt stat 
îi va acorda ajutor neînsoțit de 
nici un fel de condiții, noi îl vom 
accepta". Primul ministru al Ne
palului a sprijinit necondiționat 
India în problema Kașmirului și 
a declarat că Kașmirul a constituit 
întotdeauna o parte a teritoriului 
Indiei.

Luni a fost prima zi a turneu
lui final masculin de volei in 
care, după cum se știe, s-au ca
lificat echipele R. Cehoslovace, 
Uniunii Sovietice. Franței, R. P. 
Romîne, R. P. Bulgaria și R. P. 
Polone.

Voleibaliștii romîni au luat un 
start bun intrecind echipa Bulga
riei cu scorul de 3—1 (15—II. 
10—15, 15—10, 15—10). Re
prezentativa Uniunii Sovietice a 
dispus de R. P, Polonă cu 3—0 
(15-10. 15—7, 15-11) în timp 
ce echipa R. Cehoslovace a în
vins Franța cu 3—0 (15—2, 15—3, 
15—1).

In cel de al doilea meci 
turneul final echipa noastră 
întîlni azi selecționata R. 
hoslovace.

din 
va 

Ce-

Probele individuale de ciclism 
pe șosea au început cu desfășu
rarea cursei rezervate femeilor, 
întrecerea s-a disputat pe un tra
seu în circuit avînd o lungime de 
48.600 km. La start s-au aliniat 
alergătoare din U.R.S.S., R. P. 
Romînă, R. P. Polonă și R, Ceho
slovacă. Traseul extrem de dificil 
a putut fi terminat 
cinci cicliste: '
două romînce. 
s-a clasat Lukșina 
cronometrată cu 
lh. 22’17”. Ea a fost 
ordine de: Kolesnicenko (U.R.S.S.) 
— lh.22’21”; Taranova (U.R.S.S.) 
—lh.22'33" ; Maria Kato 
lh.23'04’’; Aurelia 
(R.P.R.) lh.30'.

Competiția masculină 
fășurat pe un traseu in 
de 186 km (circuit cu un 
de 15 ture). Victoria a fost de
cisă la sprintul final unde aler
gătorul sovietic Beberin s-a im
pus in fața belgianului Legroot, 
învingătorul a realizat timpul de 
5h. 00'9/10. Pe locul trei s-a cla
sat G. Schur (R.D. Germană) cu 
5h.00T0”. C. Dumitrescu a ocu
pat locul 7 în 5h.00T4’’, iar Gh. 
Șerban a sosit într-un pluton cro
nometrat cu 5h.00T5” din care

trei
Pe

numai de 
sovietice și 
primul loc 

(U.R.S.S.) 
timpul de 
urmată în

(R.P.R.)
Drăghici

s-a des- 
lungime 

total

„Cupa Europei Centrale11
BUDAPESTA. — Ediția din a- 

cest an a „Cupei Europei Cen
trale" la fotbal a luat sfîrșit du
minică cu victoria echipei Vasas 
Budapesta. In meciul retur din 
cadrul finalei, fotbaliștii maghiari

au fost învinși la Novi Sad de 
echipa locală Vojvodina cu scorul 
de 2—1. Deoarece prima partidă 
a fost cîștigată de Vasas cu 4—0 
echipa maghiară a fost declarată 
cîștigătoarea Cupei avînd golave
rajul de 5—2.

BELGRAD La 5 august ora 
10 a. m. a sosit la Belgrad pre
ședintele Republicii Democrate 
Vietnam, Ho Și Min, pentru o 
vizită oficială de cinci zile în 
R. P. F. Iugoslavia. Președintele 
R. D. Vietnam, Ho Și Min, a fă
cut o vizită președintelui R.P.F. 
Iugoslavia, Tito, în clădirea Vecei 
Federative Executive.

BERLIN. Recent au sosit în ta
băra de pionieri „Republica pio
nierilor Wilhelm Pieck", de lingă 
Berlin 35 de copii francezi pen
tru a-și petrece vacanța alături de 
650 pionieri din R. D. Germană, 
precum și pionieri și copii din 
Uniunea Sovietică, alte țări de 
democrație populară. Belgia, O- 
landa și Suedia.

DELHI După cum anunță zia
rul „Times of India4* în parla
mentul statului Kerala a fost 
adoptată o lege privitoare la în
făptuirea unei vaste reforme a- 
grare. Prin această lege se fi
xează suprafețele maxime de

teren agricol îngăduite unui sin
gur proprietar precum și arende 
echitabile.

NEW YORK Revista „United 
States News and World Report" 
relatează că o anchetă efectuată 
în diferite regiuni ale S.U.A. a 
stabilit că 57,9 la sută din copiii 
în vîrstă între 6 și 16 ani sînt 
insuficient dezvoltați din punct 
de vedere fizic. La copiii europeni 
de aceeași vîrstă acest procentaj 
este de 8,7 la sută.

BUENOS AIRES. Recent a 
avut loc la Buenos Aires prima 
conferință națională a Federa
ției tineretului comunist din Ar
gentina. La lucrările conferinței 
au participat aproximativ 200 de 
delegați — muncitori, țărani, 
funcționari și reprezentanți al ti
neretului studios.

TOKIO La 3 august la Tokio 
................................  IX-lea 

General 
din Japonia

s-a deschis cel' de-al
Congres al Consiliului 
al Sindicatelor 
(S.O.H.I.O.).

Cu privire
MOSCOVA (Agerpres). — După 

cum a aflat un corespondent al 
agenției Tass, recent dl. Najjar, 
trimisul Libanului la Moscova, a 
fost primit de V. S. Semionov, loc
țiitor al ministrului Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., care a făcut tri
misului Libanului o declarație ver
bală cu privire la problemele rela
țiilor sovieto-libaneze.

Trimisului Libanului i s-a spus că 
în declarația sa remisă la 11 iunie 
a.c. de către ambasadorul U.R.S.S. 
la Beirut ministrului Afacerilor Ex
terne al Libanului și publicată în 
ziare, guvernul U.R.S.S. a pornit 
de Ia faptul că în cîteva ziare li
baneze, inclusiv și cele apropiate 
de guvern, %u apărut născociri cu 
privire la un așa zis amestec al 
Uniunii Sovietice în treburile in
terne ale Libanului. Totuși, aceste 
născociri care au avut drept scop 
să inducă în eroare nu numai o-

la relațiile sovieto-libaneze
pinia publică a Libanului, ci și 
a altor țări, nu au fost dezmințite 
de guvernul libanez. Mai mult, 
dl. C. Malik, ministrul Afacerilor 
Externe al Libanului, le-a spriji
nit de fapt solicitînd guvernul so
vietic „să exercite o acțiune mo
deratoare asupra persoanelor din 
Liban care, după cum a declarat 
el, se îndeletnicesc cu agitația" 
împotriva politicii guvernului li
banez.

Trebuie să constatăm cu regret 
că judecind după observațiile gu
vernului libanez remise Ia 24 iu
nie ambasadorului U.R.S.S., la Bei
rut, explicația prietenească în le
gătură ^u poziția guvernului sovie
tic, a fost primită5*de către guver
nul libanez cu anumite îndoieli. 
Este de asemenea regreta
bil că în observațiile guvernului 
libanez se lasă din nou întrevăzută

sub formă indirectă părerea pre
concepută că Uniunea Sovietică 
s-ar putea amesteca în viața so- 
cial-politică internă dm Liban și 
în activitatea persoanelor care se 
pronun(ă împotriva guvernului li
banez, deși viața social-politică li
baneză este o problemă a Liba
nului.

în încheiere s-a declarat trimisu
lui Libanului că guvernul sovietic 
continuă să considere că există o 
bază corespunzătoare pentru dez
voltarea continuă a relațiilor de 
prietenie între cele două țări și că 
pornește de la premiza că Libanul, 
ca și U.R.S.S., este interesat în 
dezvoltarea acestor relații. Guver
nul sovietic își exprimă speranța 
că guvernul libanez va înțelege 
just poziția Uniunii Sovietice în, 
această problemă.

Dincă — cîștigător la campionatele 
europene feroviare de atletism

STOCKHOLM. 5 (Agerpres). — 
Cu prilejul campionatelor europene 
feroviare de atletism care s-au în
cheiat duminică în orașul Kris- 
tianstad, sportivul romîn Alexan
dru Dincă a obținut un frumos 
succes. El a cîștigat proba de 110 
m. garduri cu timpul de 15”4/10 
întrecîndu-1 pe cunoscutul atlet 
maghiar Lippay. Iată rezultatele 
înregistrate la alte probe : 200 m. 
plat: Toth (R.P.Ungară) 22”; 

înălțime: Heghben (Anglia) 1,85 
m.; suliță : Zajaczkowski (R. P. 
Polonă) 66,11 m.; lungime : Janis- 
zewski (R.P. Polonă) 7,14 m.; cio
can : Racic (Iugoslavia) 58,53 m;

5000 m.; Meriman (Anglia) 
14’27”6/10; 800 m. plat: Billing
ton (Anglia) l’54”3/10.

PlBla „Sdateir. let Z.fiO 10. REIMCțlA Șl ADMIMlSlRApA Bucur ești TIPARUL Combinatul Pcltgratlc „Casa Sctotetl L V. Staljp-.

au in
și ca- 

__  ___ ____, sportivii 
din 10 țări. Echipajul romin de 
canoe dublu Ismailciuc, Aiexe a 
conîirmat forma bună pe care 
o deține cucerind medalia de aur 
în proba de fond pe distanța de 
10.000 m. Clasamentul acestei 
probe este următorul: 1. R.P.R. 
(Ismailciuc, Aiexe) 50'49"4/10; 2. 
U.R.S.S. II (Tihonov, Pogorelov) 
50'58”4/10; 3. U.R.S.S. 1 (Harin, 
Botev) 51'04"4/10 ; 4. R.P.R. II 
51'52".

. Proba de canoe simplu 10.000 
m a constituit o reeditare a în
trecerilor din cadrul Jocurilor 
Olimpice. De data aceasta spor
tivii sovietici Buharin și Silaev 
au reușit să-l Întreacă pe repre
zentantul țării noastre Leon Rot- 
man, care a ocupat locul trei.

Remarcabil s-a comportat e- 
chipa de ștafetă caiac simplu 
4x500 m a țării noastre care a 
cucerit medalia de argint.

Pe primul loc s-a clasat echipa 
U.R.S.S. cu timpul de 8'07"2/10 
urinată de R.P.R. 8'13’’2/10 și 
R. P. Ungară 8T8”8/10.

Tot luni au avut loc calificările 
în proba de caiac dublu (500 m) 
Pentru finală s au calificat echi
pajele R.P.R., I. R.P.R. II U.R.S.S. 
I, U.R.S.S. II. R.D.G.,.Finlanda I 
și R. P. Ungară I.

FOTBAL

Silaev

Ultimele două meciuri din ca
drul sferturilor de finală ale com
petiției de fotbal desfășurate luni 
după amiază s-au încheiat cu 
rezultate așteptate. Echipa R. D. 
Germane a întrecut R, P. Alba
nia cu 2—1 în timp ce selecțio
nata R. P. Ungare a dispus de 
Sudan cu același scor: 2—1 
(1-0).

Semifinalele turneului de 
fotbal se vor desfășura astfel: 
la 6 august: U.R.S.S. — R. Ce
hoslovacă iar la 7 august R. P. 
Ungară — R. D, Germană.

TENIS DE MASA

Cuplul Harasztosi Gantner a 
jucat excelent în apărare respin- 
gînd cu siguranță loviturile pu
ternice ale jucătorilor cehoslovaci 
Andreadis și Stipek care dețin 
titlul mondial al probei de du
blu bărbați, Perechea noastră 
a cîștigat cu 3—1, înreg:strind 
surpriza zilei.

Iată rezultatele celorlalte fi
nale : simplu bărbați: Berczik 
(R. P. Ungară) — Andreadis (R. 
Cehoslovacă) 3—0 ; simplu fete ; 
Eva Koczian (R. P. Ungară) — 
Moszoczi (R. P. Ungară) 3—0; 
dublu femei; Koczian, Moszoczi 
(R.P. Ungară) — Zeller, Pitică 
(R.P.R.) 3-1.

FOTBAL: Selecționata Atenei 
Știința-Timișoara 0-0

Echipa selecționată de fotbal a 
orașului Atena și-a început dumi
nică turneul pe care-l întreprinde 
în țara noastră fucînd la Timișoara 
în compania echipei locale Știința. 
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Meciul a fost dus înțr-o alură 
pidă, cu faze spectaculoase, ... 
special în prima repriză, care au 
avut darul să satisfacă pe cei 
15.000 spectatori prezenți în tribu
nele stadionului „23 August". Jo
cul a luat sfîrșit cu un rezultat de 
egalitate : 0—0.

BTAS 84S3 - Q

Selecționata Atenei, în care evo
luează numeroși titulari ai repre
zentativei de fotbal o Greciei rum 
sînt stoperul Linaxilakis fundașul 
Darakis, mijlocașul Detmatâi. inte
rul Nestoridis și alții, a lăsat o 
bună impresie. Din echipa ti miști- 
reană ,-nu remorcai Bort.,, Briit- 
zei și Gîrleanu. In cnnHnwiren tur. 
neului echipa om,ului Atena na 
juca la 8 august in Capitali cu 
echipa Progresul.

(Agerpres). 
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