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Cifre de seamă în producția de grîu
Se strînge recolta celei mai 

răspîndite culturi cerealiere pa
nificabile din țara noastră — 
grîul. Secerișul este aproape ter
minat și în regiunile din nordul 
țării. Acum se treieră din plin.

Producții bogate se obțin în 
toate regiunile țării: peste 2.100 
kg. de grîu la hectar au reali
zat la recolta treierată gospodă
riile de stat din regiunea Su
ceava, peste 2.000 k?. cele din 
regiunea Oradea, 1.900 kg. cele 
din regiunea București, Bacău, 
Ploești. Producții între 1.5-90— 
2.500 kg. și chiar mai mari string 
majoritatea gospodăriilor colec
tive și întovărășirilor agricole. 
Recolte mari obțin și țăranii 
muncitori cu gospodării indivi
duale. Aceste rezultate arată că 
oamenii muncii de pe ogoare în
deplinesc cu succes sarcinile tra
sate de Congresul al II-lea al 
partidului ca în anul 1969 să se

o suprafață cultivatăajungă la
de 3.500.000 ha. și la o producție 
totală de 5.500.000 tone de grîu 
și secară.

Creșterea producției la grîu se 
datorește folosirii mai bune a 
condițiilor naturale prin extin
derea în cultură a soiurilor ra
ionale de mare productivitate, 
folosirii unor mari cantități de 
îngrășăminte naturale și chimice 
aplicate la această cultură, ex
tinderii mecanizării lucrărilor a- 
gricole și mai ales extinderii cul
turii griului în sectorul socialist 
de stat și sectorul cooperatist- 
socialist, care au cultivat în a- 
cest an o suprafață de 1.050.000 
ha. cu grîu și secară. In acest 
an cultura griului și secarei a 
ocupat o suprafață de circa 
3.122.000 ha., ......... ...
mult decît în 
țiile obținute 
se întrevadă

producția anului 1953 la grîu, 
cînd s-a realizat o producție glo
bală de 3.963.900 tone, cea mai 
mare producție după cel de-al 
doilea război mondial.

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Se mândresc...

cu 56.000 ha. mai 
anul 1956. Produc- 
pînă acum fac să 
că va fi depășită

cu succesele vecinilor
CRAIOVA (de la coresponden

tul nostru). — Aria satului Po- 
poveni din comuna Braniște, ra
ionul Craiova geme de stoguri. Un 
cetățean își treieră orzul. Schimb 
cîteva vorbe cu responsabilul 
riei, Constantin Epure.

-— Abia orzul îl treierați ?
— Da ! Dar se treieră și orz 

gnu. Atem necazuri.
Nu apucă să-și termine 

Vorba, că batoza se opri.
— De ce ? tl întrebai mirat.
— Nu e un lucru nou pentru 

noi !
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Ultima seară i
j

, La Galați, circul particular i 
( „Frații Crețu" se produce în j 
1 „ultima seară de adio". După ) 
| două luni și ceva în care a j 
( schimbat opt programe „corn- j 
j. pleci noi" cu „numere de senza. j 
I fie" și „rîs cu lacrimi". j
t în ultimele doua săptămîni, j 
} direcțiunea circului, a folosit | 
j pentru asigurarea succesului de J 
j casă, argumente irezistibile, ti- l 
I părite cu majuscule: „Azi, ul- j 
(tima seară de adio !"
( ...După trecerea celor două j 
[ săptămîni, un contra afiș, la fel J 
[ de majuscul, umplea orașul: j 
f „La cererea insistentă a publicu-}
• luii circul „Frații Crețu", mai ră- j 
I mine excepțional, o săptămînă | 
f de adio, în această localitate"... ) 
f Pentru astăzi, duminică sea- j 
( ra, ultima de adio, un supli- Jj 
[ ment de afiș dă garanții local- j
} nlcilor. Pe el scrie : „IREVO- 1 
I CAB1L".
[ Ce trist, ce crud, ce regreta-) 
I bil. sună acest irevocabil I îna- j 
(inte de începerea reprezenta- { 
} ției, în arenă, circulă doar ) 
( acest singur cuvînt: irevocabil! j
* Orchestra, după litera progra- )
( mului, atacă uvertura. Pornesc j 
[ la atac un acordeon, un clari- j 
1 JJ

I ) ) J I 
trompetă I 
totală) și j
entuzias- j 

)

<1© adio“

I net, o tobă rebelă, o 
(cu surdină, (aproape 
j un trombon fără...

Primele numere nu
mează!

i Nici următoarele! Ai senza» ț I fia, apoi certitudinea, că ase- j 
( menea artiști, asemenea nume-
• re, sub mediocret undeca în j 
| altă parte, la Moși sau poate j 
I în alt loc, ai mai văzut. 1
[ .0 tobă în drob se strădu- {

iește să dea dramatism unui I 
număr expus la... nici un peri-\

I Clovnii rămîn ultima sperau- j 
[ fă înaintea definitivelor regrete.

f Titi, Picollo și Motto.
Au costume tradițional

f cole.
Au multă grimă...
N-au în schimb pic de umor! j 
„Intratele" lor comice (ter- j 

menul intrată provine din to- j 
mînizarea prin traducere și in
dulgență a lui „entre") par j 
mucegăite.

Glumele seamănă cu laptele j 
întreit cu apă.

Indigerabile! Anacronice și... j 
vulgare11 i

Doi clovni se ceartă. Unul j 
din ei, în momentul critic, im- j 
ploră mila celuilalt: 7 " j

— Ai milă, iubitule, sînt )

( 
(
I 
(

[ Au nume promițătoare: Soni, 
r............................

f I 
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I
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I
! — Al mt/a, iur/iiuiK, J
( mamă de copii (??) ...Am șase 
. —

II 
î asemenea și .alte multe poante, I 
i win indulgentă. j
j- uar numarui cx.» J
j urma. Atletică de salon în exe- j

| II

rldi-

j pisici acasă...
( Incalificabil! Calificativul 
j absurd, de prost gust pentru 

}păcătuiește prin indulgență.
J Dar numărul de succes, abia 

I cufia lui Pelrică, originar din 
| Galați. Petrică e mărunțel.
( iușchiulos, excesiv' zimhăreț. > 
[ Face pași de gimnastică, mișcă | 

mîinilc cu două greutăți și j
( strigă lozinca : ..Tineret, dez-
[ voltă-ți mușchii !"...
( In timpul acesta orchestra se 
[delectează cu „Ciocolata" pe r 

care o face insuportabil de a- J 
f tnăruie tocmai în ultima seară j 
j de adio... j

VALER1U LAZAROV I

I 
J I
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M-arn dus să vorbesc cu meca
nizatorii de la S.M.T. Circea, 
care deservesc aria.

Batozarul Jr 
brigăzii, Dumitru 
Stăncescu, elev al 
nale de tractoriști 
întîlnit undeva, 
tractorului și s-au 
trebător.

— Nu sîntem noi de vină, 
uzina electrică din Craiova ! 
ne dă curent suficient. Avem 
electromotor și nu-l putem folosi. 
Aria ar trebui să fie electrificată, 
dar..,

Și după lungi pledoarii se apu
cară să facă legătura cu rețeaua 
electrică. Batoza începu să func
ționeze. Snopii dispăreau în coș 
cu repeziciune uimitoare. Un zgo
mot supărător venea însă de la 
electromotor. Siguranța se arse și 
totul trecu în împărăția liniștei. 
Electromotorul fusese montat 
prost. Pentru reparare, în locul 
unor scule corespunzătoare au in
trat în funcție ciocanul și dalta 
care 
rați, băieții 
tractorul. Uzina electrică era desi
gur doar un motiv.

M-am interesat cit trebuie să 
treiere batoza zilnic. Am aflat că 
14.000 kg. și că batea doar 9-10- 
11.000 kg. la zi și rareori 14— 
15.000. N u m-am mirat.

— Griul e de vină — îmi ex-

Vasile Lefter, șeful 
Difu și Emil 
Școlii profesio- 
din Balș s-au 

în apropierea 
privit lung,
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Un grup de tineri delegați la Festival în parcul „Gorki44 din Moscova
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n-au rezolavt nimic. Supă- 
au montat din nou

plică responsabilul brigăzii de 
tractoriști. E prea sărac, mai mult 
paie.

Așa să fie ? Am luat la întîm- 
plare o femeie care nu a avut po
sibilitatea să muncească pămintul 
în condiții agrotehnice optime. De 
pe 1,75 hectare realizase 3.570 
kg. grîu, adică mai mult de 2.000 
kg. la hectar.

—Știți, uzina electrică... se 
fîstîcește responsabilul. Dacă vreți 
mergeți în comuna Podari. Acolo 
am doi oameni din brigadă. Ei bat 
zilnic peste 25.000 kg. în loc de 
11.000 kg.

Avea dreptate. Batozarul Cons
tantin Dumitrescu și elevul trac
torist Tudor Mitru treieraseră tot 
griul întovărășiților și destul de 
mult din cel al țăranilor cu gos
podării individuale. Aria electri
ficată, electromotorul „ceas".

E oare o soluție să te împăunezi 
cu succesele vecinilor ? Mai ales 
că aici sînt aceleași condiții, ba 
mai mult : încă un om în plus. 
Atunci de ce merge treaba prost?

ION TEOHARIDE

FESTIVALULUI
Un strălucit succes al 

corului Ansamblului U.T.M.
Printre succesele de seamă re

purtate de artiștii noștri la Mos
cova, se află șl premiul I — pri
ma strigare cucerit de corul an
samblului U.T.M.

Iată ce ne-a relatat președintele 
Comitetului internațional de cor, 
eminentul om de artă danez, 
Gunaar Heerup despre corul 
Uniunii Tineretului Muncitor:

• •
• • La 5 august s-a deschis?
• in Clubul studențesc itttema-? 
•țional seminarul pentru/proble-f 
•mele folosirii pașnice a ener-? 
•giei atomice. Participafnții la? 
•seminar au ascultat cu multă? 
•atenție conferința lui D. Blo-? 
îhințev, directorul Institutu-? 
jlui unificat internațional de? 
?cercetări nucleare, ou privire? 
?la bazele fizice ale energeti-? 
?cei atomice și perspectivele? 
?dezvoltării acesteia. A. Sama-? 
?rin, membru corespondent al? 
? Academiei de Științe a ? 
ÎU.R.S.S., a vorbit despre fo-? 
îlosirea energici atomice In? 
?scopuri pașnice în Uniunea? 
? Sovietică. Prof. Vegla din? 
? Cehoslovacia a arătat că? 
? Uniunea Sovietică a acordat? 
?un mare ajutor Cehoslovaciei? 
?în dezvoltarea științei atomice? 
? in scopuri pașnice.

„— Dacă nu greșesc am auzit acest cor romînesc la București 
acum patru ani. Dacă este așa apoi corul acesta a făcut progrese 
fantastice șt a cîștigat premiul I cu punctajul cel mai mare obținut 
la acest concurs. Corul a cîntat un program bun și dificil. Mem
brii corului au nu numai voci foarte frumoase, dar, ceea ce pen
tru mine înseamnă și mai mult, cîntă cu inima fremătînd de 
bucurie, cu totul devotați cauzei lor. Corul este foarte disciplinat. 
Dirijorul Marin Constantin este un excelent conducător și un emi
nent educator al corului. Corul știe să cînte fortissimo fără să 
țipe. Scoate cel mai frumos pianissimo și are un ritm precis și 
viu. Bineînțeles se găsește și cite ceva de criticat. La „Madona 
mia cara“ de Lasso, lipseau efectele de ecou, diferitele 
voci ar fi putut să sune și mai echilibrat luate fiecare în parte : 
tenorii in special ar fi putut să încerce să se contopească mai mult 
— mai ales la forte. Compozițiile romî.nești erau poate prea mult 
construite pe baza imitării orchestrei. Dar de exemplu, pidsa 
pentru cor de ȘostakoVici a fost executată cum nu pot să-mi în
chipui că s-ar putea cînta mai bine.

Pentru mine, ca președinte al juriului pentru cor, înseamnă o 
bucurie mare și deosebită de a putea înmîna corului binemeritatul 
premiu I.

Felicit din toată inima pe toți membrii corului în parte, 
dirijorul Marin Constantin, poporul romln, pentru care nutresc 
dragoste atît de mare44.

Sînt 12 ani

grupe de

pe 
o

de atunci
istoria a înregistrat explozia primei 
bombe atomice. Sub ochii lui în
groziți s-a consumat tragedia Hiro- 
șimeit

. ” j Hisoko Bagata este o japoneză
mic nu trăda ceva deosebit. Oa- îneîntătoare. Exuberanța celor 21 
menii umpleau magazinele, călăto-" ani nu-i poate ascunde însă 
reau cu tramvaiul, străbateau stră- tristc(ea amintirilor, 
zile. Peisaj cotidian. — -

Tetsushyo Kiyotane se cutremura 
sub povara amintirilor. Povestește 
— pentru a cita oară ? — tragedia 
Hiroșimei. își amintește totul. N-a 
uitat nimic. Fiecare amănunt i 
s-a întipărit în minte — rană care 
nu se va cicatriza niciodată.

Pînă și acum vede avionul ame
rican care s-a rotit deasupra ora
șului. Era o pasăre de pradă. Avio
nul a dispărut dar liniștea n-a du
rat decît o clipă. Un alt avion și-a 
făcut apariția. Acesta avea în tru
pul său încărcătura fatală. Atunci,

Dimineața am privit fila de ca
lendar și aducerile aminte ne-au 
năpădit. Nu sînt decît 12 ani de 
atunci. La Hiroșima, viața se 
scurgea cu intensitate normală. Ni-

— Nimic nu este mai oribil de-

E. OBERST

(Continuare în pag. 3-a)

Pentru odihna oamenilor muncii
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ZILEI DE 23 AUGUST

csjn toata țărila, uniți- vă if

z Miercuri 7 august 1957

RIP
au muncit 
mi-am a- 

din sulele trecute 
străbăteam drumul de 

Atunci cînd

Despre tinerii care 
la Bumbești-Livezeni, 
mintit într-una 
cînd 
piatră spre Paring, 
am auzit din față undeva printre 
pomi strigătul „H<ei rup^ am gă
sit aici, în mijlocul munților Pa
ring, un grup de adevărați ur
mași ai brigadierilor de la Bum
bești-Livezeni. Sînt zeci de tineri 
și tinere : muncitori, elevi, stu-
denți care în timpul lor liber au 
venit pentru 10—15 zile să lu
creze voluntar pe acest șantier re
gional al tineretului, lat-o pe 
Ceorgeta Vrăbiescu din Lupeni 
împreuna cu alte eleve : Cîrtoce.a 
Ileana. Ceanu Ana din Sebeș ală
turi de care muncesc cu spor ti
nerii Pui Serafim de la Lonea, 
Albu Alexandru și Sandor Iosif 
de la I.R.U.M.P. Șef de brigadă 
este Ion Percheșan, ceva mai ră
sărit ca statură decît ceilalți care 
atunci cînd mută din loc bolo
vanii grei de piatră strigă de do- 
cotesc munții

Acum, în cinstea
A ugust 
ce va 
unde 
reață 
minerii Văii Jiului. Cum însă îm- 
prejjUrimile sînt bune pentru spor
tul de iarnă se amenajază și un

se lucrează 
merge 

se va 
casă de

,Hei rup".
zilei de 23 
la o 

la
o
pentru

piuă 
construi 

odihnă

șosea 
locul

mă-

schi-lift ce va transporta în vîr- 
ful Parîngului pe iubitorii aces
tui sport. Alături de tinerii local
nici pe acest șantier au lucrat timp 
de 10 zile și studenți de la 
toate centrele universitare din 
țară care, termînîndu-și practica 
efectuată la minele din Valea Jiu
lui, au venit să-i sprijine pe tine
rii brigadieri voluntari ai șantie
rului nr. 1 Petroșani.

Cînd am ajuns la tabără, unde 
în cîteva zile au și fost înălțate 
dormitoare, cantină, magazii de 
scule și materiale, studenții se 
pregăteau de plecare. își îndepli
niseră angajamentul și sutele de 
metri de șosea nouă ce se profi
lează pe coasta muntelui stau măr
turie. In ziua respectivă tre
buiau să primească carnete
le de brigadieri. întorși în 
facultăți, studenții Gheorghe Con
stantin, Ene Virgil, Emil Ciurcă, 
Mihai Roman și ceilalți se vor pu
tea mîndri nu numai cu carnetul 
de practică ci și cu carnetul roșu 
de brigadier al muncii voluntare. 
Pe carnetele lor se află semnătura 
comandantului de șantier Vasile 
Lungu. Este același Vasile Lungu 
care în urmă cu 10 ani batea cu 
tîrnăcopul în stînca Bumbeștilor 
strigind „Hei rup".

GH. ANGELESCU

Colectivul fabricii de tăbă- 
cărie și încălțăminte „Flatăra 
Roșie*4 din Capitală a început 
de curînd să producă un nou 
model de pantofi bărbătești 
flexibili. Acest model este 
ușor și de o calitate superi
oară celui cusut pe branț. Pe 
semestrul 1 al anului planul 
global a fost îndeplinit și de
pășit în proporție de 105,97 la 
sută.

In fotografie: ALEXANDRI
NA LAPAIESCU lucrînd la 
uscarea încălțămintei. Ea dă 
lunar peste plan peste 400 pe
rechi pantofi.

Primul festival 
al tineretului 

din orașul București

1 
I

Studenților de la Mcs- 
va avea loc în ziua de 
august 1957, la orele 
pe stadionul „Repub'i-

ACUM 40 DE A NI -
EROICUL MĂRĂȘEȘTI

La 6 august s-au împlinit 40 
de ani de la istorica bătălie de la 
Mărășești. Cu acest prilej, la im
presionantul Mausoleu de la Mă
rășești al eroilor primului război 
mondial a avut loc o solemnitate 
consacrată acestui eveniment.

La Mausoleu, în jurul căruia 
erau arborate drapele romîne, 
franceze și sovietice au venit din 
primele ore ale dimineții mii de 
oameni — veterani ai primului 
război mondial, generali, ofițeri și 
ostași, locuitori din împrejurimi.

La ora 10,40 sosesc generalul- 
colonel Leontin Sălăjan, ministrul 
Forțelor Armate ale R. P. Ro
mîne, general de armată în re
zervă C. Vasiliu Rășcanu, preșe
dintele Comitetului pentru orga
nizarea aniversării a 40 de ani de 
la bătălia de la Mărășești și mem
brii comitetului, general de corp 
de armată în rezervă Victor Pe
tin, conducătorul delegației foști
lor combatanți francezi și memorii 
delegației, Al. Lăzăreanu, adjunct 
al ministrului Afacerilor Externe, 
M. Bălănescu, ministrul' R. P. Ro
mîne în Franța, Traian Micu, di
rector în Ministerul Afacerilor Ex
terne.

Au asistat Jean Deciry, însărci
nat cu afaceri ad-interim al Fran- 
ției la București, A. F. Kabanov* 
consilier al Ambasadei Uni
unii Sovietice. A. N. Goncearuk, 
secretar și V. V. Pușkin, atașat al 
Ambasadei Uniunii Sovietice.

Au fost de fată atașați militari 
ai U.R.S.S., general maior I. P. 
Juravlev ; Angliei — colonel J. A. 
Mars ; R. Cehoslovace — colonel 
Miloslav Hoppe ; Turciei — colo
nel Hamza Gurguc ; grp. cpt. J. 
W. Appleton, atașat al aerului al 
Angliei ; R. P. Polone — colonel 
Roman Scepaniac; R. P. Ungare
— colonel Lajos Soit; R. P. Chi
neze — locotenent colonel Mei 
lun-șie ; Franței — locotenent co
lonel L. L’Helgouach: locotenent 
colonel Nahit Ozgur, atașat al ae
rului al Turciei, R.P.F. Iugoslavia
— locotenent colonel Edo Bohinc.

O companie de onoare a dat 
onorul.

Au fost intonate Imnurile de 
Stat ale Republicii Populare Ro
mîne, Republicii Franceze și U? 
niunii Sovietice.

A luat cuvîntul general locote
nent C. Verdeș, membru al Comi
tetului pentru organizarea a 40

de ani de la bătălia de la Mără- 
șești.

Sînt 40 de ani de cînd pe aceste 
locuri unde ne-am întîlnit astăzi

(Continuare in pag. 3-a) I

In cinstea celui de-al V 1-lea 
Festival Mondial al Tineretu
lui și 
cova, 
joi, 8 
16,30,
cli“, deschiderea primului fes
tival al tineretului din orașul 
București.

în program hgurează: defi
larea sportivilor și a forma
țiilor artistice, cuvîntul ce 
deschidere și ridicarea drape
lului și făcliei Festivalului, 
competiții de atletism, apoi se 
va disputa un meci de fotbal 
între echipele Progresul-Bucu- 
rești — Selecționata Atenei.

In pauza meciului de fotbal 
va avea loc o cursă ciclistă 
cu circuit închis.

Accesul în incinta stadionu
lui — pînă la orele 16.

Festivalul va continua în 
zilele de 9, 10 și 11 august.

Un „aldămaș“

Experimentarea sistemului de salarizare îmbunătățit

Propunerile muncitorilor
important izvor de venituri
întreprinderilor care au trecut 

la faza aplicării experimentale a 
sistemului îmbunătățit de salari
zare, tli s-au alăturat, începînd de 
la 1 august, și fabrica de hîrtie 
și celuloză „Steaua Roșie44 Ba
cău. ? . JC.

Cu cîteva zile în urmă un re
dactor al ziarului nostru a avut 
o convorbire pe această temă 
tovarășul inginer Ion Chivu, 
rectorul fabricii.

ÎNTREBARE: Vă rugăm să 
vorbiți despre modul în care apli
carea sistemului îmbunătățit de 
salarizare va duce la sporirea pro
ductivității muncii și reducerea 
prețului de cost ?

RĂSPUNS : Analizarea situației 
existente în fabrică 
constatăm că avem 
zerve de sporire a 
muncii și reducere 
cost. De la inginerii și tehnicienii 
consultați ne-au venit, ce-i drept, 
40 de propuneri care totuși nu ne 
garantau o sporire simțitoare a 
productivității muncii. Bazîndu-ne 
pe faptul că muncitorii sînt acei 
care cunosc temeinic fiecare loc de 
muncă, și rezervele existente, am 
trecut deci la antrenarea întregului 
colectiv de muncitori în acțiunea

De vorbă cu tov. ing.
Ion Chivu, 

director al fabricii 
de hîrtie și celuloză 

„Steaua Roșie11 Bacău
cu 
di*

ne

ne-a făcut să 
numeroase re- 
productivității 
a prețului de

, descoperirii și valorificării resur- 
. selor interne existente în fabrica 
. noastră. Un prim rezultat al aces

tui faptul constituie cele 150 de 
. propuneri care ne-au venit.

Aș vrea să evidențiez cîteva pro
puneri valoroase. Pînă acum repa
rațiile mici la mașini — chiar și 
strîngerea unei piulițe — se fă
ceau de către atelierul nostru cen
tral de reparații. Muncitorii au 
sugerat ideea ca aceste reparații 
să fie făcute de către lucrătorul 
de la mașină. In acest scop am 
și repartizat sculele necesare. A- 
plicarea acestui procedeu va face 
posibilă economisirea, în 6 luni de 
zile, a unei sume de 300.000 lei. 
Tov. Sîrbu Mihai, muncitor la 
tocătorul de lemn, a propus să 
mărim cantitatea de șipci pentru 
celuloză. Am făcut unele mici a- 
daptări și vom economisi într-o 
jumătate de an peste 126.000 lei. 
Importanța acestei propuneri creș
te cu atît mai mult dacă ne gîn- 
dim că ea duce la economisirea

materialului lemnos rotund, foar
te necesar industriei noastre. Noi 
pierdeam pînă nu de mult, o bună 
cantitate de material lemnos sub 
formă de așchii rezultate de la de- 
fibratorul mecanic. Tov. Constan
tin Bărbuță, muncitor la acest de- 
fibrator, a propus reîntoarcerea 
așchiilor sub forma unui circuit 
continuu. Aceasta va duce de ase
menea în 6 luni de zile la econo
misirea a 40.900 lei1, in total, eco
nomiile rezultate în urma propu
nerilor făcute, se cifrează la cca. 
1.500.000

ÎNTREBARE: Cum va influen
ța această cifră cîștigul munci
torilor ?

RĂSPUNS : Aici sînt două as
pecte ale problemei. Intîi cîștigu 
rile directe. Pe baza sporirii pro
ductivității muncii, a îndeplinirii 
și depășirii sarcinilor de plan și 
în conformitate cu prevederile 
pentru sporirea salariului, cîștigu 
rile vor crește cu 33 la sută. Prin 
realizarea unor economii sporite 
noi vom avea prilejul să acordăm

I. ȘINCA 
corespondentul „Scînteii tine

retului" pentru regiunea 
Bacău

*

Personalul mergea spre Ora- 
vița. Jn vagon, puțină lume. 
Ici, colo, pe cite o bancă, cite 
un om. Un cetățean ce ședea 
lingă ușă, își schimbă locul și 
se așează în fața unui ofițer.

— Dacă nu-ți este cu supă
rare, aș vrea să te întreb ceva.

Ofițerul ridică privirea din 
paginile cărții. Omul din fața 
sa era îmbrăcat modest. Pan
taloni strîmți — un fel de 
ițari — o haină de doc peste 
un pieptar de lină și de mijloc, 
agățat un șorț.

— Da, te ascult — începu 
ofițerul.

— Aș vrea să te întreb — 
ești om învățat — cam ce se 
învață în școala profesională 

Ce ieșide artă decorativă ?
’ de acolo ?
; — Un lucrător

corativă. Pictor, 
sculptor... Dar de

' — Băiatul meu
să intre aici. Acum vin de la 
Timișoara, de la școală. E lingă 
poștă, dacă o știi dumneata. 
Am fost să depun niște acte.

— Bine, dar ia spune-mi, de 
unde ești ?

' — Din Nicolăvița.
' — Păi atunci de ce nu-ți dai

flăcăul la o școală mai apro-
! piață ? La Oravița, sau la 

Anina.
! — E o poveste. _____  _
! terminat la Răcăjdie ciclul doi.
! La noi nu este decît ciclul unu. 
! După ce a terminat anul, di- 
! rectorul școlii îmi pice : „Băia

tul dumitale are talent la 
desen. Să-l trimitem la raion, 

, la r Oravița, ca să meargă la o 
școală specială". Eu văzusem 
că Ignea — Ignea Loga îl 
cheamă — că băiatul meu zu
grăvește bine chipuri... Și, aya 
a ajuns la raion. De acolo, to
varășii care se ocupă de școli, 
l-au trimis la Timișoara, la 
școala de care-ți spuneam. 
Mi-au zis toți și dire •'totul și 
tovarășii de la raion : „să-l 
dăm la școala de artă decora
tivă fiindcă are talent".

— Și atunci ce te nemulțu
mește ?

— Știu eu... E drept că are 
mîncare și cazare pe gratis. 
Ba, mi-a spus secretarul școlii, 
tovarășul... am uitat, că dică 
băiatul icușește cu medie mare 
capătă și bursă. Și nevasta mea 
e bucuroasă, dar vorba e, ce 
fel de școală este asta, ce iese 
din ea ? Eu, spun drept, nu 
prea știu ce-i aia „arta deco
rativă".

de artă de- 
modelator, 

ce întrebi ? 
dă examen

Băiatul a

— Fii liniștit! E o școală 
hună. Și dacă băiatul are ta
lent poate să meargă mai tirziu 
și la institut la București.

— Unde P
— La institut, la București. 

Sâ învețe mai mult si să de
vină un pictor sau un sculptor 
mare

Omul cu șorțul s-a reîntors 
la vechiul loc. A stat acolo un 
timp. A cercetat cu atenție un 
ziar și apoi a plecat spre 
fundul vasonului. Un pescar
— judecind că cele trei undiți îi 
dă această meserie — l-a poftit 
să șadă alături. Omul nostru a 
început să vorbească despre 
același lucru. Cum că feciorul 
lui are talent, e la o școală 
de artă decorativă etc.

Pescarul l-a liniștit cu gra
vitate.

— E o școală specială frate 
Eroici iese om.

Omul cu șorțul s-a așezat 
apoi pe rind lingă un ceferist. 
Ungă o femeie in virstă, lingă 
un cetățean eu halonzeide si 
servietă. Chiar și pb controlo
rul ae bilete a . rut m i pro
voace la discuție, dat acesta 
era grăbit. Discuțiile ve care 
le purta pe rind cu linul cu 
altul, începeau să capete un 
caracter de oarecare laudă.

Intr-un tîrziu s-a îndreptat 
spre o fereastră unde ședeau 
două fete

— Fetelor, voi sînteți 
școala, nu-i așa? Am și eu un 
baiul-..

— ț?fitn, știm, cu talent și 
a fost trimis la Timișoara...

— Șii/n toți din vagon to
varășe — sări și .ofițerul. Fie
care ți-am spus același lucru 
și .tot nu ne crezi?

— Ba vă cred dar... și se 
uită cam fisltcit in jur.

— Dacă-i așa — se ridică șl 
pescarul —■ in cinstea fecioru
lui dumitale, care nrihie, poi- 
mîinc o să ajungă orn mare, 
mai bine să bem ceva, un 
aldămaș.

— Asta voiam să zic și eu
— spuse intr-un zîmhet omul 
nostru și scoase la iuțeală din 
coș o sticlă cu țuică.

— Da i-a ascultă frate — i 
zise cineva cînd sticla era deja 
goală. Vii cu țuică de la oraș ?

— Nu, că am luat-o de 
acasă uzi-dirnineață. Am vrut 
s-o dau secretarului la școală. 
Dar... mi-a fost rușine.

la

f

I
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O viață
de om’1!

păcate, pentru unii no- J 
de „aventură" ascunde J

TINEREȚE - EDUCAȚIE - RĂSPUNDERI

Din
țiunea
un drum de amoralitate. Poate 
pentru că prea s-au împere
cheat, în trecut, intr-un mod 

‘, căr
țile de aventuri cu elucțșbra- 

„15 lei".
să mă ierte

U
J i. mai mult decît nefericit,
R' ,
^țiile din seria celor 
j Cert este că 
i î onorabilii misteri editori ai co- 
'1 micșorilor — în Romînia, abia 
11 în zilele noastre cărțile de a- 
, i venturi cunosc reala prețuire. 
0 (Colecțiile Editurii Tineretului 
' stau mărturie).
(i Și pentru că sîntem într-o 
<r discuție semicontroversată, gre-
* șită este și concepția după care 

monografiile științifice exclud
Y biografiile așa zis „romanțate". 

I primul rînd, comparațiile 
[ poăștă întotdeauna proteze. Și 
k apoi, poate că și în această pri- 
I vință, un anume rol îl joacă a

* eronata părere asupra aventu-
J rosului. I
I în fond, lupta conspirativă î 
I dusă în ilegalitate de un comu- 1
* nist nu imprimă vieții acestuia | 
» un pronunțat caracter roman- v
> tic ? Acțiunile revoluționare J 
I împletite cu dejticarea urmări- $

rii copoilor Siguranței nu con-
J stituie adevărate, aventuri ? J 
I Vasile Tudose a fost un â 

astfel de comunist. Viața lui — V
> adevărată viață de om — e fi 1 
I romantică și plină de aven- ț 
I turi și renunțări, de înfrîngeri r 
[ și victorii, pe frontul luptei J

pentru viață. Citind paginile i 
| hii M. Mihalache, tînărul citi- i
> tor trăiește și sărbătoririle în- f 
[jtîiului de mai, și răspîndirile \ 
I de manifeste și momente din I 
) luptele de la Grivița și chinuita i
> viață conspirativă. Și mai află f 
! tînărul cititor o noțiune pe J
> care — din fericire — n-are i 
I cum s-o cunoască altfel: face / 
’ cunoștință cu „chestorul(.

GR. PANA !

i

\ *) Ml Mihalache — „O viață |
I de om“ — Editura Tineretului, i 
a 4

„Alpinism" la domiciliu
apartamentul 3. Am bătut 
întimpinat zîmbitor. 
noua locuință» i-am zis eu. 
intr-adevăr frumoasă, dar..

O lecție binemeritată
Dragă redacție,
Urmăresc de la început in pa

ginile ziarului nostru discuțiile 
despre „Tinerețe — educație — 
răspunderi44. Poate că nu aș fi 
încercat să scriu redacției păre
rile mele, dacă în ziarul din 9 
iulie n-ar fi apărut articolul „Ce 
să-i răspund ?“

Intîmplarea face să-l cunosc 
pe tînărul Ludovic Roman, auto
rul scrisorii. Cu ani in urmă, el 
era elev la Școala profesională 
de exploatare și industrializare a 
lemnului din micul orășel de 
munte Sîghet. Grijii pe care i-o 
acordase statul, tovarășul Roman 
a știut să-i răspundă cu străda
niile sale deosebite la învățătură. 
După absolvirea școlii el a de
venit un muncitor bine calificat.

Ii plăcea, de pe cînd era elev 
încă, să observe lucrurile mai’ in
teresante din jurul său și să-și 
încerce pana, fiind corespondent 
de presă, intrucît avea reale apti
tudini pentru ziaristică a fost 
promova;! ca membru al redacției 
ziarului „Viața Liberă44 din Si- 
ghet. Cu ajutorul colectivului de 
muncă în scurtă vreme ajunge 
un ziarist apreciat.

Pe vremea aceea tovarășul 
Roman ținea mult la Elena Mun- 
teanu, muncitoare la C.F.R.-de- 
pou Sighet. Se părea că nu e 
vorba de un sentiment trecător 
și de declarații mincinoase. După 
puțin timp cei doi tineri s-au că
sătorit și erau foarte fericiți. Tot 
împreună ar fi și azi dacă n-ar 
fi intervenit diverși „prieteni**, ru
de și mai ales mătușile tovarășu
lui Roman.

Toți acești membri ai „consi
liului de familie** și „prieteni** 
i-au împuiat capul tînărului Ro
man, reproșîndu-i că s-a căsătorit 
cu o fată incultă care-l compro
mite pe el, ziarist talentat. 
Ludovic Roman a căzut ușor 
pradă acestor concepții în-

vechite și s-a despărțit de soție. 
Ca să-șf adoarmă probabil regre
tele o ponegrește chiar in discu
țiile cu alți oameni. Elena Mun- 
teanu nu s-a cramponat de el; a 
înțeles că s-a înșelat și s-a în
tors în producție (soțul ei o obli
gase să părăsească munca ime
diat după căsătorie).

Părinții tovarășului Roman, oa
meni cinstiți, harnici și munci
tori, o îndrăgiseră pe Elena Mun- 
teanu șl au fost bucuroși s-o pri
mească în familia lor ; totuși nu 
și-au împiedicat feciorul să o pă
răsească. Oare n-ar fi putut el 
să-și ajute soția să învețe, să o 
aducă la nivelul lui așa cum se 
cuvine unei tovarășe de viață ? 
Cu pregătirea lui putea s-o facă, 
mai ales că fata era și ea capa
bilă și demnă să stea alături 
de el.

Toate astea au trecut însă. Și 
viața i-a servit lui Roman o lec
ție. Punct cu punct, el trece 
acum prin situații identice cu 
cele prin care a trecut fosta lui 
soție.

Ludovic Roman s-a îndrăgostit 
la Zalău de Virginia Iscrulescu. 
Poate că a avut pentru ea senti
mente sincere ; dar iată că pă
rinții fetei, prietenii ei. au găsit 
că cei doi tineri nu se potrivesc

Acum, tovarășul Roman întrea
bă ziarul, cititorii, ce să-i răspun
dă Virginiei căre i-a înșelat dra
gostea lui. Eu l-aș întreba: ce 
i-ar răspunde el Elenei Muntea- 
nu ? Oare nu este 
pentru zdrobirea 
unui om, pentru o 
nimic meritată ?

Eu sînt activist 
crez numai intre tineri și socot 
că fiecare tînăr, fiecare om, fie 
el prieten sau părinte răspunde 
în fața societății de educația ti
neretului nostru. Nu ne poate fi 
indiferentă soarta unei căsnicii, nu 
putem s-o lăsăm șă fie îngropată 
în concepții vechi.

• E dureros ce i s-a întimplat lui 
Ludovic Roman dar nu trebuie 
să uite nici el că, față de fosta 
lui soție, a procedat identic ca 
actuala lui logodnică. în orice 
caz, fața de cum s-a purtat el, 
n-are de ce s-o privească ea pe 
o vinovată. Cel mai bun lucru pe 
care t-ar putea face ar fi să în
vețe din această lecție — și nu 
numai el, ci toți oamenii tineri.

COVACI GHEORGHE
Activist U.T.M., Satu Mare

Propunerile muncitorilor 
important izvor de venituri

(Urmare din pag, l-a)

și premii muncitorilor fruntași, 
din fondul întreprinderii. Pe se
mestrul I am plătit premii în va
loare de 170.000 lei. Sînt toate

aceasta sumă să fie 
cel de al II-lea se-

ne-am propus

la

în

ușă.

doi'"

Irf sfîrșit iată pavilionul 18... 
Gazda, minerul Gh. Nour, ni-a

— E„. să stăpînești sănătos
— Mulțumesc, mulțumesc. E 

mitor ie jale.
— Cum e jale, nu-L terminat ?
— Ba da, dar parchetul.,.
— Asta-i foarte bine. ■,
— Bine pe dracu. Toată mobila mi s-a ridicat în sus.
— Nu-i bună mobila ?
— Mobila e bună, dar parchetul atît la mine, cit și la 

vecini, s-a ridicat în sus de pot face „alpinism4* L
— He ce nu se repară ?
— E o poveste lungă. în urmă cu- cîteva luni cînd au apărut a- 

ceste ridicături, m-arti dus la secția gospodărie și locuințe a ex
ploatării F. C. Petri Ta. De aici am fost trimis la șantierul de con
strucții care a făcut locuințele. Acesta m-a trimis înapoi la secția 
gospodărie și locuințe ca aceasta din urmă să mă trimită din nou 
la șantier. Și uite așa am umblat pe drumuri fără rezultat. Ce or 
fi avînd de gînd să facă de acum încolo ?

“ / *i ceilalți 
la domiciliu.

V. CATANA 
muncitor

„NAȚIONALUL" -
LA VENEȚIA

Succese a!e industriei noastre 
siderurgice

Constructorii laminorului de 
țevi fără sudură de la Roman au 
încheiat cu succes un prim exa
men : terminarea rodajului gene
ral la rece al liniei de perforare 
nr. 1, în vederea intrării în func
țiune a acestui mare obiectiv al 
industriei noastre siderurgice. In 
timpul orelor de rodaj, utilajele 
și mecanismele agregatului care va

executa perforarea țaglelor, s-au 
comportat bine.

în prezent, brigăzile complexe 
conduse de inginerul Emil Gubiță 
execută montajul celui de-al doi
lea motor electric de 5.000 c.p., ce 
va acționa linia de perforare nr- 
2 care în curînd va intra în rodaj 
general.

in atenții participanțiior la concursul 
nostru de jocuri
Concursului nostru de jocuri s-au primit la 
din partea a 9.317 participant.

... ...... au fost găsite 7 plicuri cu toate soluțiile
perfecte. 3'5 cu cîte o singură greșală. 94 cu două greșeli, 
iar 9.181 cu trei și peste trei greșeli. Anunțăm că stabilirea 
ciștigătorilor premiilor se va face prin tragere ia sorți in 
ședință publică, care va avea loc vineri 9 august 1957 orele 
12 a.m. în sala „Flâcăra" (corp C. parter) a Combinatului 
Poligrafic „Casa Scinteii".

Cei interesați sînt* invitați pe această cale sa participe.

La etapa I-a a 
redacție rezolvări 

In urma trierii

28 de ani
de la masacrul de la Lupeni

Jiului, mineri din Lupeni partici- 
panți la greva din 1929 șt nume
roși alți mineri.

După miting a 
nitatea dezvelirii 
comemorative pe 
6 august 1929 au

La Lupeni a avut ioc marți 
după-amiază un miting cu prile
jul împlinirii a 28 de ani de la 
grevele și masacrul minerilor din 
această localitate.

Au fost prezenți conducători 
ai organizațiilor de partid, sindi
cat și U.T.M., reprezentanți ai 
Combinatului carbonifer al Văii

avut loc solem- 
a două plăci 
locul unde la 

___ a__.___ căzut răpuși de 
gloanțele armatei burghezo-mo- 
șierești 22 de mineri din Lupeni.

premizele ca 
mai mare pe 
mestru. De altfel 
ca la 23 august să facem o pre
miere substanțială pentru care 
sînt destinați 60.000—80.000 lei. Al 
doilea aspect se referă la salariul 

• social^. Pînă acum am înzestrat cu 
mobilă și veselă cantina. Mărirea 
creșei este pe terminate. A fost 
renovat clubul muncitoresc. Am 
organizat 6 excursii pentru mun
citori. Tn perspectivă avem cum
părarea a trei aparate de radio 
pentru căminele unde locuiesc ti
nerii. De altfel acestea nu sînt 
decît cîteva obiective ale progra
mului nostru întocmit în vederea 
îmbunătățirii condițiilor sociale și 
culturale ale muncitorilor. După 
cum se vede sporirea productivi
tății muncii, reducerea prețului 
de cost, realizarea de economii, 
va influenta în mod pozitiv și ri
dicarea nivelului de trai al mun
citorilor fabricii noastre.

ÎNTREBARE: Ce recomandări 
aveți să faceți pentru munca ti
neretului ?

RĂSPUNS: Mă gîndesc că ti
nerii noștri care s-au dovedit pînă 
acum harnici, să întreprindă cîte
va acțiuni organizate. Este cunos
cut faptul că în apa utilizată de 
noi, se pierd zilnic cîte 2 tone fi
bre. Noi am recomandat tinerilor 
să se ocupe de rezolvarea acestei 
probleme. Pe de o parte să între
prindă o acțiune în vederea recu
perării fibrelor din apă, iar pe de 
altă parte, să sporească inițiativa 
în vederea înlăturării pierderilor 
de fibre din procesul tehnologic, 
întreprinderea unor asemenea ac
țiuni va spori și mai mult apre
cierea de care se bucură tinerii șl 
va da un sprijin serios luptei pen
tru reducerea prețului de cost al 
produselor fabricii noastre.

și el vinovat 
sentimentelor 
umilință cu

U.T.M., lu-

Fațada Teatrului de stat din Galați, nou clădit

La conferința de presă care a 
avut loc ieri, la Casa ziariștilor, 
membri ai colectivului Teatrului 
Național „I. L. Caragiale“ din 
București, dramaturgi și critici de 
teatru, au împărtășit din impre
siile lor, despre succesul și primi
rea artiștilor roiriini la Bienala de 
la Veneția în cadrul festivalului 
Goldoni. Au luat euvîntul Paul 
Cornea, director general în Minis
terul învățămîntului și Culturii, 
Ion Marin Sadoveanu, directorul 
Teatrului Național „I. L. Cara- 
giale“, criticul Horia Deleanu, 
scriitorul Aurel Baranșra, maestrul 
Sică Alexandreseu, regisorul pie
sei „Bădăranii** de Goldoni, W. 
Siegfried, actorul Niki Atanasiu 
etc.

Toți vorbitorii au subliniat fap
tul că spectacolul prezentat de ar
tiștii romîni a fost cel mâi bun, 
apreciat ea atare de către critici 
și ziariști italieni notorii, ca Bra- 
gaglia, Antonini și alții. întreaga 
presă italiană, radioul au vorbit 
elogios despre măiestria actori
cească a artiștilor noștri. La ple
carea în Italia, poporul nostru a 
dat un gir dc bun augur artiștilor 
de la Național, pe care aceștia nu 
l-au dezmințit.

Publicul italian, care la început 
a primit artiștii romîni nu fără 
politețe, dar oarecum „obișnuit**, a 
fost entuziastul spectator din 
timpul reprezentațiilor. Repetiția 
generală — a spus tov. Ion Marin 
Sadoveanu — a fost un adevărat 
spectacol la care a participat un 
public restrîns, dar riguros : zia
riștii și criticii temuți ai Italiei. 
La sfîrșilul spectacolului s-au ri
dicat în picioare, ne-au strîns căl
duros mîinile... Am simțit încă 
de-atunci succesul nostru în cadrul 
Bienalei.

S-a arătat apoi că la spectacol 
a fost aplaudat rînd pe rînd de
corul — rupt parcă din ambianța 
grădinilor Veneției, după cum a- 
mintea Niki Atanasiu — apoi ac
torii, încă la apariție, fiecare în 
parte. Cortina s-a ridicat de 15-20 
de ori, în aplauzele furtunoase ale 
asistenței în picioare.

Ovații, triumf... Oare faptul că 
Ia cel de-al doilea spectacol cu 
„Bădăranii", — care a fost pre
zentat într-o grădină, pe timp de 
ploaie și spectatorii au rămas mai 
departe, acoperindu-și capetele cu 
pernele fotoliilor — nu certifică 
odată mai mul't, jocul de înaltă 
calitate al actorilor romîni ? Doar 
nu întîmplător s-a afirmat în pre
sa italiană că romînii au prezen
tat cel mai bun Goldoni... Și ade

vărul acesta este ; prin ținuta șî 
stilul său, prin ritmul vviu, spe(> 
tacolul romînilor a impresionat, 
făcînd să recunoști în el pe Gol
doni, Veneția, Italia...

In cinstea artiștilor romîni s-a 
dat un Coctail în sălile hotelului 
„Luna *, o recepție în Ratatul do
gilor ; apoi au participat la dife
rite excursii, la deschiderea Casei 
memoriale Goldoni (pentru a că
rei inaugurare au trebuit să trea
că, nici mai mult nici mai puțin 
de... 40 de ani), au vizitat expozi
ția Goldoni, au asistat Ia incintă- 
toarele seri venețiene cu cmtece* 
gondole și jocuri de artificii...

Maeștrii Sică Alexandrescu și 
W. Siegfried au subliniat faptul 
că realismul interpretării, unitatea 
de concepție asupra spectacolului 
— între joc, decor și costume —« 
a făcut ca piesa lui Goldoni, ju
cată de noi, să fie cea mai apre
ciată.

Dramaturgul A. Baranga a vor
bit despre conferința de presă a 
artiștilor noștri în Italia — care 
precedase, de altfel, spectacolul. 
Aceasta a dat italienilor prilejul 
să afle multe lucruri privind viața 
artistică în Romînia, dezvoltarea 
teatrului în condițiile regimului 
democrat-popular. Aceasta a con
tribuit la stabilirea unui climat de 
prielenie și admirație pentru țara 
romînească — a spus, printre al
tele, scriitorul A. Baranga. în 
continuare d a mai vorbit despre 
Congresul Federației Internaționa 
le de Cercetări Teatrale din insula 
San Giorgio Maggiore, la care au 
participat 16 națiuni, printre care 
și nor.

Tov. Paul Cornea, care a con
dus colectivul Teatrului Național 
„I. L. Caragiale** din partea Mi
nisterului învățămîntului și Cul
turii, a vorbit despre contribuția 
delegației romîne la Congresul Fe
derației de Cercetări Teatrale de la 
Veneția la care au participat ■ re
prezentanți din 16 țări.

Referatele prezentate la Con
gres de Ion Marin Sadoveanu, 
Horia Deleanu și Zeno Vaucea 
au fost urmărite cu o mare aten
ție și au stîrnit comentarii aprin
se.

Deosebit de elocvent, pentru 
măiestria noastră scenică, este și 
gestul lui Adolfo Zaigotti, organi
zatorul Festivalului Goldoni, care 
a oferit lui Ion Marin Sadoveanu, 
directorul Teatrului Național, o 
fotografie înrămată pe care o avea 
ca cea mai de preț amintire dir 
partea renumitei actrițe Eleonora 
Duse.

I. M.

Calamitate 
de cartier
M-ani trezit brusc 

capul îmi vuia ca 
stup de albine, în urechi 
îmi vibrau zgomote in
fernale.

Am încercat 
să văd de unde 
pericolul ; cui i 
ținea bubuitul 
groaznic, dublat de 
patul unei ființe sugru
mate.

Mi-am aruncat 
rea pe ceas : era 
pe miezul nopții, 
stradă năvălea în came
ră, valuri, valuri, bubui
turile unui escadron de 
tomberoane.

M-am culcat din nou, 
am băgat capul sub per
nă. mi-am astupat ure
chile și... am sărit ca 
ars.

Era de nesuportat. 
Era ceva demonic I In 
cîteva clipe eram echi
pat și am alergat în stra
dă. Calamitatea venea 
din grădina Casei raio
nale de cultură „N. Băl- 
cescu". Abia cînd am a- 
juns acolo mi-am 
seama că m-am i 
amarnic, că 
confuzie de 
subapreciind 
afirmare a 
susnumitei 
Mi-am recules gîndurila 
și m-am întrebat ce zi 
era. Știam că în fiecare 
sîmbătă și duminică 
noaptea cartierul are a- 
tîta de pătimit de 
urma 
tei 
data uceasta era luni...

Cine știe, i 
dit eu, s-o fi 
„programul".

Am plecat 
recunoaștere' la 

i pricina și mi-a 
un

m-an» gm-
i schimbat

îndată 
vine 

îi apar- 
acela

F

privi- 
aproa- 

Din

dat 
înșelat 

am făcut o 
neîngăduit 

puterea d? 
orchestrei 
instituții.

„activității" 
orchestre. Dar

pe 
aces- 

de

deei în 
locul c.u 
fost dat 

să văd un tablou de 
apocalips :

O semi-umbră 
bilă în care un grup de 
tineri făceau niște gri
mase inexplicabile — 
„dansau", va preciza de
sigur directorul Băjena- 
ru — în gemetele unei 
biete tobe chinuite, 
care era izbită ea o 
minge de fotbal de un 
„internațional". O trom
petă urla turbată. Pe 
semne de aici venea vo
cea ființei sugrumate...

Am căutat salvarea în 
persoana directorului a- 
mințitei Case raionale 
de cultură.

Instalat la ultimul e- 
taj al clădirii, directorul 
Vasile Bă jenam a 
din umeri :

— Ce să le fac, 
tineri. Sînleți probabil 
din cartier.

Și cu un ton foarte li
niștit a continuat :

— Știu, am primit 
multe sezisări de la zia
re... Dar ce să le faci, 
înțelegeți, sînt tineri...

Apoi cu un aer de re
voltă :

— Nu înțeleg de ce 
nu se sezisează nimeni 
de scandalul pe care îl 
produce restaurantul 
„Parcul primăverii" de 
alături ? Pe ei de ce 
nu-i aude nimeni, de 
ce ?

Intr-adevăr, de ce ? 
De ce permite Miliția 
Capitalei ca un grup de 
oameni, lipsiți de buri

peni-

dat

sînt

simț, să-și bată joc de 
un cartier întreg ? De 
ce nu respectă „băieții 
veseli" de la Casa ra- 
iopală ^șle cultură „N. 
Bălcescu" ;— care uneori 
seamănă mai curînd a 
bodegă — liniștea ora
șului ? Și cred că se cu
vine un răspuns și la în
trebarea lui V. Băje- 
naru !

M. ZAMFIR

cest îndemn la pietonii 
care circulă cu... camio
nul ? Sau să fi văzut 
autorul suscitatului a- 
viz mai. departe . ca 
mine, el referjndu-se la 
psihologia de pieton, 
care, lăsîndu-și ampren
ta asupra acestuia, îl 
obligă să' stea în pi
cioare și cînd șe 
în mașină ? în

De la Ministerul Învățămîntului 
și Culturii

In atenția 
pietonilor... 
motorizați

Șoseaua națională 
Bucufești-Ploești. Km. 
24. Aici se poate găsi, 
fixat cu trăinicie în pă- 
mînt, un splendid panou 
în două culori, menit 
să contribuie la instrui
rea cetățeanului.

Panoul se adresează, 
cu un titlu în majus
cule, omului care merge 
pe jos, pietonului. Să 
cităm deci:

..PIETONI 1
PENTRU A VA APĂ

RA VIAȚA DE ACCI
DENTE
NU STAȚI ÎN PICIOA
RE IN TIMPUL CĂLĂ
TORIEI CU AUTOVE
HICULELE...**

Enigmatică frază ! O- 
mul care merge pe jos 
să nu stea în picioare... 
în mașină 1 Să fie vor
ba numai de autotu
risme ? înăuntru nu 
stai în picioare — că 
nu încapi. In autobus 
stai în picioare numai 
dacă nu găsești loc pe 
scaun. Să se refere a-

al'lă 
acest 

caz., să-mi fie permis o 
sugestie : afișe cu acest 
conținut să fie prinse 
în interiorul autovehico- 
lelor, pietonul aflat... 
înăuntru neputînd să le 
descifreze din goana 
mașinii.

Panoul continuă cu 
sfaturi pentru pietoni, 
povățuind.u-i să nu urce 
și să nu coboare din 
mersul autovehicolelor, 
să nu călătorească dea
supra bagajelor. Pentru 
respectarea simetriei 
s-ar putea fixa pe par
tea cealaltă a șoselei 
un panou prin care cei 
aflați într-o călătorie 
cu autovehicolul să fie 
îndrumați să nu circule 
pe partea carosabilă și 
să traverseze cînd 
stopul indică liber...

Considerînd că am 
făcut suficiente obser
vații critice, nil putem 
decît să încheiem, în 
spiritul indicațiilor do 
pe panou, conchizînd o- 
dată cu Farfuridi: ori 
să se revizuiască, 
mese! dar să nu 
schimbe nimica ; ori să 
nu se revizuiască, pri
mesc I dar atunci să se 
schimbe pe ici pe colo, 
și anume în punctele... 
esențiale.

Ministerul învățămîntului și 
Culturii comunică :

în conformitate cu Hotărîrea 
Comitetului Central al P.M.R. și 
a Consiliului de Miniștri al R-P'- 
Romîne cu privire la îmbunătă
țirea învățămîntului superior, a 
fost elaborat regulamentul nr 
3254/19o7 cu privire la acorda
rea burselor de studii de către 
întreprinderile socialiste și corni' 
tetele executive ale sfaturilor 
populare regionale.

Regulamentul a fost difuzat co
mitetelor executive ale sfaturilor 
populare regionale șî al Sfatului 
Popular a! Capitalei, precum 
ministerelor care tute’ează mari 
întreprinderi socialiste, pentru a 
fi adus la cunoștința celor inte
resați.

Regulamentul prevede, printre 
altele, condițiile de admitere la 
concursul de burse, obligațiile 
întreprinderilor șî sfaturilor popu
lare și ale studenților care vor 
obține burse pe perioada școlari
tății și după absolvire, cuantu
mul bursei etc.

Regulamentul stabilește că ac
tele necesare înscrierii la con
cursul de burse se vor depune 
la întreprinderile socialiste sau 
secretariatele comitetelor execu
tive ale sfaturilor populare pînă 
la 20 august, iar concursul de 
burse va avea loc între 2 și 1' 
septembrie la instituțiile de >r. 
vățămînt superior stabilite.

Probele pentru concursul de 
burse sînt cele stabilite pentru 
concursul de admitere în invăță- 
mîntul superior.

Fotografii noștri în expoziții 
de peste hotare

pri
se

Artiștii fotografi din țara noas
tră vor participa în următoarele 
luni la numeroase expoziții, de 
peste hotare.

Recent, Asociația artiștilor foto
grafi din R.P. Romînă a alcătuit 
materialul pentru expoziția „Fo
tografia artistică în R.P. Romî
nă**, care urmează să se des
chidă la Leningrad și în alte 
orașe din Uniunea Sovietică. Ca
talogul cuprinde 180 de foto
grafii selecționate din expozițiile 
de artă fotografică care au avut 
loc în ultimul timp în tara noas
tră.

Totodată s-au trimis lucrări la 
cea de-a 95-a expoziție interna
țională de fotografii artistice,

care se va deschide la 17 august 
la Edinburg.

Zilele acestea se vor mai ex
pedia în Anglia lucrări pentru 
cel de-al 48-lea Salon londonez 
de artă fotografică care se va 
deschide la. 21 august la Londra 
și pentru Expoziția de toamnă a 
fotografiilor artistice, organizată 
de Societatea Regală de foto
grafii a Marii Britanii, care va 
avea loc între 20 septembrie și 
26 octombrie.

Țara noastră va participa de 
asemenea Ia expoziții de artă r" 
tografică ce se vor deschide ... 
Budapesta, Bordeaux și Hong- 
Kong, în India, Argentina, Bra
zilia, Chile, Mexic și Venezuela.

I-am întrebat pe ocenini dacă au posibilități să prevadă preci
pitațiile. Răspunsul lor a întîrziat mult. Apoi a venit în doi peri : 
metodele utilizate sînt cam nesigure. După unii cercetători, vii
torul potop nu ar fi prea îndepărtat, fiind așteptat peste 5—6 ani.

Neplăcută perspectivă 1

25 august
Sîntem de doi ani în lumea celor doi sori. Doi ani de cînd nu 

mai avem nici o veste de pe Pămînt. S-ar putea ca recepția în- 
tîmplătoare a emisiunii terestre să fi fost singura și unica de care 
ne-a fost dat să avem parte.

Doi ani! Și aceasta e puțin față de timpul necesar pentru ca 
expediția cosmică, organizată de Lupu, să ajungă pînă la noi. 
Vom supraviețui oare ? a . Tr • v

Boala hipertensivă progresează atît la mine, cit și la Itrim. h 
destul să urcăm o pantă mai abruptă, ca să suflăm din greu, 
inima să înceapă să bată cu putere, iar pulsul să se accelereze mult 
peste limita normală. Avem mereu amețeli, dureri de cap (țin 
uneori zile întregi), insomnii. .

Am fost de curînd, pentru a treia oară, la mormîntul lui Fran- 
cesco. Oeenimi au amenajat o- grădină mausoleu din mormoră, de 
o frumusețe fără seamăn.

5 noiembrie
leii noapte s-a produs un nou cutremur. _ _
Sub ochii noștri racheta care ne-a servit cu atîta credința m 

lunga noastră călătorie cosmică, a fost înghițită de o imensă pră
pastie, ivită de-a curmezișul podișului. Deși nu ne mai puteam 
folosi de ea, dispariția „Nălucii ne-a priemuit o dureroasă strîn-

94

gere de inimă : parcă s-a rupt încă un fir care ne lega de Pămînt. rialului despre flora și fauna Oazei Mărilor iar pe Ifrim îl preo- adîncimi. Noua așezare se găsește în nord-vest, la celălalt capăt alIn ciuda acestor încercări grele, construcțiile noastre au rezistat. cupă o lucrare privitoare la tehnica oceninilor. A și întreprins o insulei. Am ridicat construcțiile la țărmul unui minunat lac na-
12 decembrie ! nouă călătorie spre fundul oceanului, deși, știa bine că prin a- tural, în preajma căruia se află terenuri foarte propice culturilor.

ceasta își agravează boala. Bineînțeles că mutarea n-a fost de loc simplă, necesitînd mai
Azi este ziua lui Dan. Parcă-1 26 februarie 2023 multe săptămîni cu tot ajutorul substanțial dat de ocenini.

In anii care au trecut, am recepționat încă două emisiuni devăd, privind cu ochii străluci- De data aceasta au trecut nu săptămîni, nu luni, ci ani de la pe Pămînt, dar, spre exasperarea noastră, niciuna nu ne-a adustori tortul garnisit sărbătorește. ultima însemnare. VRștilp. rlnritp ~rTMIfir'~‘"------ BIZI----- - ikUMMiiii
îmi amintesc cum pălăvră- 1 Nu eram, de bună seamă, omul potrivit pentru a ține un jur- Prima era un concert, se ----

' gea în preajma plecării. Spu- « A. /3 nai, pentru ca să fac notări zilnice și să trec deopotrivă evenimente transmitea la început o creație
nea că și el vrea să devină as- i importante și fapte mărunte. Cît timp întîmplările au fost extra- modernă din care nu am înte- <
tronau-t. ordinare, ieșite din comun, mi-am făcut datoria destul de con- Ies cine știe ce. Dar nici „Mis- /''k J

sei solemnis**. care a urmat nu ^|Blr~i Mă întreb uneori dacă ar fi
bine să i se împlinească visul. .-'47

știincios. Dar acum, viața noastră cu toată izolarea ei tragică, a 
intrat parcă pe un făgaș bătătorit. Surprize nu ni se mai Oferă. 
Știm ce se găsește pe Oaza Mărilor, pe Insula Francesco, pe în- sețea, necăjiți cum eram că nu

aflăm nici de data asta vreo 'a \X ’
veste despre expediția așteptată ' -

Trăim încă într-o vreme cînd treaga planetă. Structură sistemului solar Beta-5 ne este de aseme-
zborurile cosmice cer multe ne» cunoscută. Ne-am obișnuit și cu idee» existentei unei civili-
jertfe, așa cum s-a întîmplat i. 
în anii de început ai aviației. j

zații acvatice, deși în multe privințe nu îi înțelegem pe ocenini. 
Acum, desigur, toate aceste cunoștințe trebuie adîncite și de 

, aceea ne consâcrăm cu perseverență activității științifice.
cu atîta înfrigurare. La cîteva ^7 f
secunde după terminarea con- )
certului, nu s-a mai auzit ni- <7^

Și totuși, dacă n-am fi noi, Desigur, aceasta nu înseamnă că lucrăm toată vremea. Ne plim-
pionierii lumii astrale, cercetarea științifică a Universului, cu 
uriașă ei însemnătate teoretică și practică, n-ar fi cu putință.

Dacă te trage inima,, fă-te astronaut, Dan, băiatul meu ! Sînt 
cu sufletul alături de tine 1 Și poate că în istoria cunoașterii Ga-

bam, facem sport, ascultăm concerte, jucăm șah, citim cărți (am 
luat cu. noi atîtea microcărți, îneît am avea nevoie de zece vieți 
pentru a le termina).

Boala a intrat parcă și ea într-o stare staționară ; în cazul meu

Cea de a doua emisiune de 
„știință și tehnică" începuse cu 
un fragment dintr-un radio-re- j \
portaj de pe țărmurile „noilor 
mări ale planetei". Mai întîi nu ne-am dat seama despre ce poate 
11 vorba, dar spre sfîrșit ne-am lămurit: în Sahara se crease mult vi. 
sata „Mare Ciad . în Siberia „Marea Siberiei". în America de sud 
„Marea Amazonului iar pe țărmurile lor se construiseră orașe 
nor, înflorea o vraja îmbelșugată. Ne-a intrigat o aluzie la „criza

laxiei noastre vom figura amîndoi printre cuceritorii spațiilor in- însă, crizele sînt mai frecvente.
terastrale, printre deschizătorii de drumuri. Atît eu cît și Ifrim avem acum , părul alb. La cei 46 de ani ai

16 februarie 2019
mei și cei 39 ai Iui Ifrim, trebuie să recunoaștem că e prea tim
puriu. Oceninii prespun că distrugerea pigmentului părului se
datorește unor radiații provenite de la Soarele roșu. Amîndoi

Ifrim a terminat un studiu despre condițiile meteorologice ale ne-am lăsat barbă.
Planetei Oceanelor, iar eu am alcătuit o lucrare privitoare la cîvi- Sîntem de altfel, și din alte puncte de vedere schimbați la în- zborurilor galactice", la specialiștii care recomandau tot mai mult
lizația oceninilor. Am microfilmat- o și acum cele cîteva sute de fățișare. Umblăm duși de spate ca niște moșnegi. De vină, ca „prudentă și așteptare". Ce însemna asta ? O sentință de con-
pagini încap intr-un sul gros de numai cițiva centimetri, lrebuie și în cazul amintit al tensiunii arteriale, este gravitația Planetei damnare la moarte pentru noi sau... poate că expediția lui Lupu 

eșuase 1să remarc din nou ca întreaga noastră muncă științifică este ușu- 1 Oceanelor, care ne-a deformat oasele.
rată de mărinimoasa contribuție a oceninilor, care ne pun la dis- Anul trecut am mutat mica colonie și, odată cu ea, plantația. 

Am ajuns, împreună cu oceninii la concluzia că platoul este deo-poziție o documentație excepțională. (Va urma).
Acum ma port cu gmdul să ma apuc de sistematizarea mate- sebit de expus seismelor, deoarece terenul este poros pînă la mari Desene de L. DĂRI AN
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ACUM 40 de ANI - TELEGRAME
Cu prilejul alegerii Președinte

lui Adunării Naționale a Repu
blicii Egipt, Președintele Marii 
Adunări Naționale a R. P. Romi
ne, Constantin Pîrvulescu i-a tri
mis următoarea telegramă :

Cronica Festivalului
>•« purtat marea bătălie intrată în 
istoria poparulyi nostru suit mb 
mele de? bătălia de? ta Mărășești. 
Victoria ostașilor romîni în aceasta 
luptă a oprit ofensiva armatei ger
mane care voia, să ocupe întreaga 
Moldovă și să desăvârșească astfel 
cotropirea Romîniei și subjugarea 
poporului romîn. Ca și alte popoa
re împinse în viitoarea prințului 
război mondial, poporul romîn a 
fost împins în măcel împotriva 
voinței sale de către cercurile con
ducătoare ale țării, cărora războiul 
le oferea prilejul unor profituri 
uriașe. Poporul romîn, care nu do
rea ca realizarea idealurilor sale 
naționale săi se facă pe calea răz
boiului a avut de suferit sacrificii

• enorme tie vieți omenești și distru
geri imense de bunuri.

Suferințele îndurate de popor 
au stirnit un val de ură împotriva 
cotropitorilor, au încordat voința 
de rezistență a întregului popor, 
hotărit să oprească cu orice sacri
ficii ocuparea de către trupele ger
mane a întregului teritoriu al ța
rii și să izgonească pe cotropitori. 
Astfel, deși războiul purtat de sta
tul romîn în anii 1916—1918 a 
fost un război nedrept, în bătălia 
de la Mărășești, ca un episod al 
războiului, masele de ostași și ofi
țeri romîni au dat dovadă de băr
băție și curaj, de înalt eroism și 
spirit de sacrificiu în lupta împo
triva cotropitorilor.

In riadul miilor de eroi care au 
căzut în crîncena încleștare se gă
sesc eroina poporului nostru, Eca- 
terina Teodoroiu și copilul erou' 
de 12 ani. de pe aceste meleaguri, 
Măciuca Zaharia, din satul Pădu
reții.

Dîrzenia celor de la Mărășești 
s-a împletit cu tăria ostașilor care 
zăgăzui au linia inamicului la Oi- 
tuz. Acolo a căzut eroic caporalul 
Mușat după ce luptase împotriva 
dușmanului cu singura mina ce-i 
rămăsese în urma unei răni căpă
tate anterior.

Alături de armatele romîne, con
tribuție importantă la victoria de 
la Mărășești a fost adusă de trupe
le rusești.

în desfășurarea luptelor de la 
Mărășești alături de soldații ro

mîni, au luptat ofițerii și subofi
țerii Minunii Militare Franceze de 
sub camafida generalului Berthelot. 

Sîntem deosebit de bucuroși de 
a avea aci în miiloevl ntfstrts o 
delegație a foștilor combatanți 
francezi din Romînia condusă de 
generalul de corp de armată Vic
tor Petin, fost șef de stat major 
al generalului Berthelot. în nume
le Comitetului pentru aniversarea 
luptelor de la Mărășești, al vete
ranilor romîni, aduc un salut căl
duros acestor dragi oaspeți și-i a- 
sigur de înalta prețuire pe care 
o acordăm contribuției personale 
pe care au dat-o la obținerea ma
rii biruințe de acum 40 de ani.

Sîntem încredințați că la întoar
cerea lor in Franța vor transmite 
dorința vie a poporului romîn de 
a întări și dezvolta în permanen
ță legăturile de veche și sinceră 
prietenie cu poporul francez, în 
folosul ambelor noastre țări, al 
cauzei păcii și colaborării inter
naționale.

Cucerindu-și deplina libertate și 
independență națională, după 23 
August poporul romîn a pășit pe 
drumurile înoitoare ale socialis
mului. Poporul nostru este hotărit 
să păzească ca lumina ochilor ma
rile sale realizări, libertatea și in
dependența patriei, interesele 
noastre de stat împotriva oricăror 
agresori. Noi vrem pace, noi nu 
vrem război și nu amenințăm pe 
nimeni, dar dacă vom fi atacați 
vom ști să ne facem datoria față 
de patrie.

Vorbitorul a subliniat că reîn
vierea militarismului revanșard 
german și înzestrarea lui cu forța 
distrugătoare a armei atomice con
stituie o amenințare serioasă pen
tru pacea și securitatea Europei 
și a lumii. Romînia, care a suferit 
otita de pe urma militarismului 
german, nu poate privi cu indife
rență această amenințare. Poporul 
romîn nu confundă insă clica mi- 
literistă revanșardă cu poporul ger
man cu care dorește să dezvolte 
relații de colaborare sinceră și 
rodnice. Avînd cele mai bune le
gături de prietenie și colaborare 
cu R.D. Germană, R. P. Romînă 
dorește dezvoltarea relațiilor mul
tilaterale și cu R.F. Germană. Ea 
este gata să sprijine rezolvarea 
problemei unității Germaniei pe

o bază justă și realistă care să ți
nă seama atit de interesele poporu
lui german cît și de acelea ale 
păcii și securității europene.

★
A luat apoi cuvîntul general de 

corp de armată în rezerva Victor 
Pelin, conducătorul delegației foș
tilor combatanți francezi.

Nu pot stapini emoția pe care 
o încerc, de a mă regăsi in mij
locul vostru, pe acest cimp de bă
tălie unde armata romina a barai 
drumul cotropitorului și a aparat 
pragul Moldovei — a spus vorbi
torul. Dar batălia de la Mărășești 
n-a avut numai acest rezultat. Ea 
a reținut pe frontul oriental im
portante forțe inamice, astfel In
cit frontul aliat din Franța a pu
tut să reziste în timpul acestei 
veri a anului 1917 pina la debar
carea întăririlor aliate. Pentru a- 
ceasta, dragi camarazi romîni, vă 
mulțumim cu căldură.

După ce a amintit citeva din 
momentele principale ale bătăliei 
de la Mărășești, general de corp 
de armată, in rezervă Victor Pe
tin a spus în continuare :

Acest rezultat se datorează îna
inte de toate vitejiei și tenacității 
voastre și sînt sigur eă sinteți 
fericiți să revedeți astăzi pe co
mandanții care v-au condus la 
luptă și pe ofițerii care au fost 
alături de voi, în rîndurile voas
tre.

Pierderile voastre în această bă
tălie au fost grele; dar și noi am 
avut morții noștri.

Vă mulțumesc că ați amintit nu
mele ofițerilor noștri care în acest 
loc au condus oamenii voștri la 
luptă.

★
In sunetele marșului funebru a 

început apoi depunerea coroanelor 
Participanții la solemnitate au 

vizitat apoi micul Muzeu Militar 
din apropierea Mausoleului.

In încheierea solemnității, ge
neral-colonel Leontin Sălăjan, mi
nistrul Forțelor Armate ale R. P. 
Romine, a inminat comandantului 
unei divizii mecanizate Drapelul 
de luptă al Forțelor Armate ale 
R. P. Romine cu ocazia atribuirii 
numelui „Mărășești" acestei di
vizii.

(Agerpres)

Excelentei Sale
Domnului ABDEL LATIF 

EL BOGHDADI
Președinte al Adunării 

Naționale a Republicii Egipt 
Cairo

Vă rog să prinpți, Excelență, 
felicitările Marii Adunări Națio
nale și ale mele personal pen
tru alegerea dv. ca Președinte al 
Adunării Naționale a Republicii 
Egipt.

Folosesc această ocazie, pentru 
a-mi exprima convingerea că 
bunele relații dintre Republica 
Populară Romînă și Republica 
Egipt vor căpăta o dezvoltare tot 
mai mare spre binele popoare.or 
noastre, al păcii și securității 
internaționale.
CONSTANTIN PÎRVULESCU 

Președintele Marii Adunări 
Naționale a Repubiicii Populare 

Romîne

La aceasta. Președintele Adu
nării Naționale a Republicii Egipt 
a răspuns :

Excelenței Sale
Domnului

CONSTANTIN PÎRVULESCU 
Președintele Marii Adunări 

Naționale a Republicii 
Populare Romîne

București
Mulțumesc călduros Excelenței 

voastre pentru felicitările ce ați 
binevoit a-mi adresa în numele 
Marii Adunări Naționale a Repu
blicii Populare Romîne și ai dv. 
personal pentru alegerea mea ca 
Președinte ai Adunării Naționale 
Egiptene.

Cu acest prilej vă exprim în 
numele Aduțiării noastre Națio
nale și în numele meu, sincerele 
mele urări pentru dezvoltarea bu
nelor relații care există între cele 
două țări ale noastre, spre binele 
popoarelor noastre și al păcii în 
întreaga lume.
ABDEL LATIF EL BOGHDADI 
Președintele Adunării Naționale 

a Republicii Egipt

SĂRBĂTORITELE Pîinea sovietica

Coșmarul războiului atomic nu mai 
trebuie să amenințe omenirea!

Marți seara, la Casa priete
niei romîno-sovietice A.R.L.U.S. 
din Capitală a avut loc o adunare 
publică organizată de Comitetul 
National pentru Apărarea Păcii 
și Comitetul Femeilor Democra
te, cu prilejul împlinirii a 12 ani 
de cind aviația americană a lan
sat prima bombă atomică asupra 
orașului japonez Hiroșima, pre
cum și cu prilejul deschiderii 
celei de-a IH-a Conferințe inter
naționale împotriva bombelor a- 
tomice și cu hidrogen și pentru 
pace de la Tokio.

La adunare au luat parte per
sonalități ale 'vieții publice, re
prezentanți ai organizațiilor de 
masă, oameni de știință și cultu
ră. precum și un mare număr de 
cetățeni ai Capitale;.

Adunarea a fost deschisă de 
tov. Maria Moraru, vicepreședintă 
a Comitetului Femeilor Democra
te

A luat apoi cuvîntul acad. prof.

Horia Hulubei, directorul Insti
tutului de fizică, atomică al Aca
demiei care a spus îrrtre altele:

Veni ți din toate continentele și 
de la toate meridianele, purtînd 
cu ei nobila solie de pace a uma
nității, participanții la forul 
mondial de la Tokio se întrunesc 
astăzi pentru a da glas celei mai 
arzătoare și mai energice cereri 
exprimate de toate popoarele: 
să fie înlăturat groaznicul coș
mar al războiului atomic care 
planează asupra tuturora ; să în
ceteze cît mai grabnic primej
dioasele’ explozii nucleare expe
rimentale, care atentează la sănă
tatea și’viața nu numai a genera
ției noastre ci și a urmașilor 
noștri dirccfi ; sa fie încheiat un 
acord de dezarmare atotcuprinză
tor și eficace, capabil să asigure 
în mod real conviețuirea, în con
diții pașnice, a tuturor țărilor lu
mii, fără deosebire de orînduirea 
lor social-politică.

Țara noastră are fericirea să se 
numere printre acei pionieri ai 
viitorului de aur pe care îi visează 
omenirea. Ea a făcut de curînd 
primul pas în era atomică îiind 
una din primele țări din lume care 
posedă reactor atomic în func
țiune.

Dr. Natalia Radulescu a dat a- 
poi citire unui mesaj către comi
tetul de organizare al celei de-a 
IH-a Conferințe internaționale îm
potriva folosirii bombelor atomice 
și cu hidrogen, pentru dezarmare.

Tov. C. Paraschivescu-Bălă- 
ceanu, membru al Comitetului Na
țional pentru Apararea Păcii a 
propus adunării adoptarea unei 
moțiuni către subcomitetul comi
siei O.N.U. pentru dezarmare prin 
care se cere încheierea fără întir- 
ziere a unui acord între marile 
puteri pentru suspendarea expe
riențelor nucleare. Participanții la 
adunare au adoptat în unanimi
tate textul moțiunii.

La cantonamentul 
delegației romîne, 
Maria Haiduc, munci
toare la „Dobrogeana 
Gherea“< Oradea, tex
tilii tă, Ana Bordei, e- 
leva Cornelia Paras- 
chiva ca și tovarășe
le lor, au zăbovit ieri 
mai mult în fața o- 
glinzii. Era ziua lor 
— ziua tinerelor fete. 
Această zi s-a sărbă
torit cu fast în piețele 
Moscovei devenite 
neîncăpătoare.

Băieții, amabili,
conduc fetele prin 
mulțime. Altfel ar fi 
foarte greu șă ajungi 
în piața „Iubitul meu 
dans, iubitul meu 
cîntec" ca și în toate 
piețele în care a a- 
vut loc sărbătoarea.

Mă atrage o melo
die : e cîntecul bă- 
trînesc din Africa da 
Sud „Moreno Balti
ca". în el este proslă 
vit zeul Baluca, care 
zice legenda, în chip 
de om a făcut mult 
bine pe pămînt, o- 
prind războaiele și 
învingînd molima. 
Am vrea să învingă 
„zeul" acesta și a- 
cum...

Un ropot de aplau
ze și privirile se în
dreaptă iarăși spre 
scenă: se produc ar
tiștii Australiei. Cin- 
tecele de Schubert, 
interpretate de un 
grup de fete, sînt re
luate de ascultători*

Apar rînd pe rînd 
artiști amatori din 
Italia, China, Fin
landa, Mexic, Ceho
slovacia, Cuba.

Ne-ati rămas vii 
în minte cîntecele 
populare ruse, execu
tate de studenți, me
lodiile lui Dunaevski, 
dansurile femeilor 
din ansarAblul „Ba
ilor" din Uzbekistan.

Programele artisti
ce s-au sfîrșit. în lu
minile puternice se 
văd perechile de dan
satori. Petrecere fru
moasă, fetelor 1 Să 
fiți fericite în muncă 
și dragoste! Să fie 
în fiecare zi ziua 
voastră !

LIDIA POPESCU

întâlnirea chimiștîlor

Vîrtejul dansului rominesc atrage mulți spectatori dintre festivaliști

Entuziasm, rîsete, glume, veselie, într-un cuvînt totul... ca la Fes
tival. Descrierea este minoră, palidă. Renunț la ea. De aceea, direct 
la subiect. ...............

După cuvîntul prodecanului facultății de chimie* a Universității 
Lomonosov, care a urat succes lucrărilor primei întîlniri internațio
nale a studenților chimiști, cei 200 de participanți au ascultat refe
ratul directorului Institutului Mendeleev, prof. N. Javronkoy : 
„învățămîntul chimic superior în U.R.S.S.“. Referatul nu era de altfel 
decît o parte din tenia generală a întîlnirii : „Pregătirea chimiști- 
lor în diferite țări**.

întregul auditoriu a întîmpinat cu ovații pe savantul be- 
mionov, laureat al premiului Nobel. La intervenții a participat si 
reprezentantul delegației noastre, care a subliniat îndeosebi impor
tanta cercurilor științifice în buna pregătire a cercetătorilor chi
miști din R.P.R. Emoționantă a fost intervenția prezen- 
tată de Ecuador. în cuvîntul său, studentul din Ecuador a 
expus vitregele condiții de învățătură existente în patria sa, ru- 
gîndu-i pe sovietici să tipărească cursuri și cărți în limba spa- 
niolă, să trimită publicațiile lor periodice.

Toate acestea s-au întîmplat în prima zi a întîlnirii.
Dar, deși nimeni nu mai aștepta nimic, întîlnirea nu s-a terminat 

aici.
Se părea că în seara aceea Uni versitalea „Lomonosov devenise 

un locaș al surprizelor. O sală 
minunată a fost destinată valsului, 
muzicii îneîntătoare a lui Strauss. 
Punînd piciorul în această sală, 
chimistul era obligat să pășească 
numai în ritmul legănat al valsu
lui.

Din sala valsurilor nimerești 
nici mai mult nici mai puțin de
cît în sala „alchimiei**. Te trezești 
dintr-o dată într-o epocă pe care 
nu ai văzut-o. de care îți amintești 
ca prin vis din cărțile, citite. Aici 
totul este înconjurat de limbi de 
foc. Cuptoare ce fumegă, vase de 
sticlă în care clocotesc elixiruri, 
mecanisme fără cap și fără coadă 
care au menirea să transforme ni
sipul în aur. Și peste toate simț* 
parcă plutind duhul neobosit, 
veșnic agitat, al lui Faust.

Faci un pas timid, apoi al doi
lea. al treilea și deodată, o bubui
tură cumplită te face să sări spe
riat înapoi, în mijlocul prieteni
lor ce stau grămadă în ușă și a 
căror mirare de la început se 
transformă într-un zguduitor ho
hot de rîs care te aduce la reali
tate. Și atunci, ca un puhoi ne-aru 
revărsat în sală strigînd, rîzînd. 
de-abia auz.indu-ne din cauza poc
niturilor ce ieșeau parcă din pă
mînt la fiecare pas. în curînd însă 
ne-am dat seama de farsa „profe
sională** jucată de tinerii chimiști 
sovietici care au pregătit sala. A- 
proape snb fiecare scîndurică de 
la parchet, era pusă o pocnitoare.

„Seara** s-a terminat tîrziu de 
tot... A doua zi ne aștepta și alte 
surprize ale Festivalului.

Deasupra hotelului 
„Moscova", în inima 
orașului, o rusoaică a 
cărei imagine aco
peră cîteva etaje, pri
mește oaspeții cu tra
diționala pîine, ru
menă și plină.

Am gustat cu plă
cere pîinea sovietică, 
fie ea albă ca laptele 
dulce, foarte ieftină 
ca să fie la îndemîna 
oricui, fie de culoarea 
cafelei, dar cu un 
îmbietor miros de 
secară. In zile și 
nopți albicioase de 
drum, am văzut-o 
crescînd pe tarlaua 
întinsă a Ucrainei și 
Bielorusiei, pînă la 
hotarul de la nord al 
grînelor, spre Lenin
grad, dincolo de care 
n-am întîlnit decît 
cîmpurile de cartofi.

Mi-a părut rău că 
nu puteam încă pipăi 
bulgării pământurilor 
desțelenite ale estului 
îndepărtat. Dar. ca 
odinioară călătorii 
care, de-a lungul Ni
lului, îi sorbeau apa, 
nu ne-am fi iertat să 
gustăm pîinea sovie
tică făfă a~i afla iz
voarele. împreună cu 
mii de străini și cu 
de zece ori pe atîți lo
calnici, iată-ne la Ex
poziția agricolă si in
dustrială unională de 
la Moscova.

Intr-un cadru simi
lar cu Parcul de Cul
tură și Odihnă din 
București, se ridică o 
așezare unică: 53 pa
vilioane agricole, 21 
pavilioane industriale. 
25 de restaurante și 
magazine, circuri, co
lonii de copii și tea
tre de vară. De fapt, 
ele constituie cu to
tul altceva decît ceea 
ce numim noi o ex
poziție. Din punct de 
vedere al arhitecturii, 
aci e vorba nu de 
pavilioane ci de pa
late. Ca întindere e 
un oraș măricel. Mij
loc de transport în el 
este troleibusul. Loc

de cazare pentru oas
peți sînt hotelurile 
din Iaroslavski, unde 
de altfel și locuiesc 
acum majoritatea ce
lor 30.000 de dele
gați la Festival, inclu
siv romînii. E greu 
pentru străinii cople
șiți de fastul pavilioa
nelor să-și smulgă 
ochii de la arabescuri 
și coloane, de la imen
sele fresce și inge
nioasele cascade ar
tificiale. Aceasta tre
buie însă făcut, pen
tru că expoziția nu-i 
făcută să fure ochii 
ci să explice și să în
vețe.

M-am nimerit cu-n 
grup de italieni, în 
care erau cîțiva pomi- 
cultori și viticultori, 
prin pavilioanele re
giunilor sudice, a 
Caucaztilui, Cazah- 
stanului. închipui- 
ți-vă în fața unui 
vînzător care din 
două mere v-a dat în 
pungă un kilogram și 
veți începe să ne în
țelegeți. Merele par 
pepeni, prunele par
că sînt pere și chiar 
Paolo Ernesto, agri
cultor din Padua, 
confundă cu pru
nele citeva boabe de 
struguri. Adeseori, în 
pavilioanele agricole, 
însăși agronomi și 
străini erau puși la 
încercare.

Apoi încep spicele 
grele, pline de boabe 
— griul lîngă brad 
și griul lîngă palmier. 
Străinele măsline, 
grele, iar colhoznicii 
veniți special la Mos
cova cu rodul lor. 
povestesc cum au 
fost obținute. Unii 
oaspeți, ca Ben Suh- 
met din Dakar calcă 
consemnul expoziției 
și ia în batistă pentru 
acasă un pumn de 
semințe.

La ieșirea din ulti
mul pavilion agricol 
se încearcă o clipă 
de alarma. Spre noi, 
pe aleia asfaltată, ca

pe o pistă, își ia zbo* 
rul un T.U.-104. Da? 
nu. Sgamotul. l-a fă
cut o mașină. Turbo
reactorul stă cuminte^ 
pe fixativul său. Da
că porumbelul veste
ște pacea, el vestește 
tehnica comunistă.

Am parcurs pavili
oanele industriei lîn
gă oaspeți din țări 
industriale înaintate 
— belgieni, francezi, 
englezi, cehi. De la 
început cu toții au 
admirat tractorul de 
300 cai putere, escă- 
vatorul cu cupa de 
2 vagoane, camionul 
de 40 de tone. Dar 
nu există vizitator 
care să nu fie pur 
și simplu surprins în 
fața stației de radio 
comunicații — cu 
150 de canale — și ț 
aparatelor de televfy 
ziune cu ecran mare, 
John A. Harding, in
giner energetician, 
mi-a declarat că pen
tru prima oară pri? 
vește asemenea utik 
lajc. 1 A

Dacă bărbații s'e 
extaziău în fața mo» 
șinilor, un grup de 
norvegience, acum 
foarte văratec îmbră. 
cate, ocoleau ca al
binele mantourile de 
samur, lutru și as
trahan, zecile de 
vulpi argintii și al
bastre din pavilionul 
industriei ușoare.

între uriașele spice 
de grîu și mere, esca^ 
vatoare și camioane 
și micile și delicatele 
piese de radio, obiec
te de încălțăminte și 
artă, vizitatorii din 
toată lumea înoată sa 
cunoască Uniunea 
Sovietică. Ei văd Itt 
ce soare crește pîinea 
sovietică. N-ai nevoii 
să răsfoiești cărțile 
de impresii. La ple
care în autobuse aud 
cuvîntul „minunat" 
în zeci de limbi".

FILIP CERBU
Moscova

ION CRIȘAN

Sînt 12 ani
(Urmare din pag. l-a)

cît explozia bombei atomice — po
vestește Hisoko.

Ziaristul se simte tentat să-i răs
colească amintirile. Este o cruzime 
justificată de profesiune. Hisoko 
relatează totul cu aceeași exacti
tate ca și Tetsushyo. Memoria a 
înregistrat definitiv ziua aceea 
cînd deasupra orașului Nagasaki a 
căzut o bombă !

Pînă atunci avea un tată.
Din ziua aceea nu-1 mai are. 
Pînă atunci avea o mamă.
Din ziua aceea n-o mai are.
Pînă atunci avea o soră cu o 

păpușică micuță.
Din ziua aceea nu o mai are.
Din ziua aceea, la orele 11

și 5 minute.

de atunci ♦♦♦
După 12 ani, Hisoko Nagota se 

află la Moscova. Se plimbă calmă 
pe străzile marelui oraș șl se bu
cură de tinerețea înflorită. Dar nu 
uită nimic, absolut nimic. Tinere
țea înseamnă și memorie.

La această oră de după amiază, 
cînd aștern pe hîrtie aceste tînduri, 
30.000 de tineri din 120 de țări au 
pornit spre piața „Manejului*1. în
demn le-a fost memoria. N-au ui
tat că acum 12 ani au explodat 
primele bombe atomice. Asemenea 
bombe nu mai trebuie să tulbure 
liniștea popoarelor. De aceea, din 
inima Moscovei, a răsunat un vi
brant apel împotriva armei atomi
ce. Nici un tînăr din lume să nu 
retrăiască tragedia lui Hisoko Na
gota !

S-au împljnit 4>) de ani de cînd 
ostașii romi ni în strînsă. cd- 
operare cu Ostașii ruși și 

ajuiaji.de misiunea militară fran
ceză au zdrobit în lunca Șiretului 
și pe dealurile impâdurite ale Pan- 
ciulul și Muncelului. tnarea ofen
sivă germană care tindea să calce 
în picioare și ultimul colț de țară. 
Biialîa de Ia Mărășești reprezintă 
un episod de gâorie și vitejie a os
tașului romîn ce se înscrie pe linia 
tradițiilor de luptă ale poporului 
nostru împotriva tuturor cotropito
rilor.

★

Poporul nostru fusese tîrit în 
război, împotriva voinței sale, de 
către cercurile dominante dornice 
să adune noi averi, țn vreme ce 
marii afaceriști împreună cu re
gele se îmbogățeau de pe urma 
matrapazlîcurilor cu armament, 
echipament și provizii, ostașii de 
pe front erau prost înarmați și în
fometați. Starea de depiîns în care 
se găsea armata noastră dusese 
la infringerea ei și la ocuparea a 
două treimi din teritoriul, țării de 
către trupele germane. - , ; v

Jaful și crimele făptuite de pru
saci pe teritoriul ocupat stîrniseră.' 
lira poporului împotriva invadato
rilor. Această ură fierbinte îm
preună cu speranțele că la sfîr- 
șitul războiului vor primi — așa 
cum in chip demagogic le făgă- 
duiseră cercurile conducătoare — 
pămint și drepturi democratice — 
au creat un mare elan patriotic 
în rîndurile ostașilor romîni. Așa. 
s-a născut eroismul de masă caFe 
a decis soarta bătăliei de la Mără
șești și care a înscris o pagină în
semnată de glorie militară romî- 
nească.

In cele 29 de zile- cît a durat 
marea încrîncenare de la Mără- 
șeșfi ostașii romîni au săvîrșit acte 
de eroism legendar. Faptele lor 
vor răntine mereu vii in amintirea 
poporului nostru. ’•»» 1 '

In august 1917 un redactor al 
unui ziar ce apărea la Iași, a luat 
un interviu unui ofițer venit pen
tru. două- zile de pe frontul de,Ia 
Mărășești.

— Cum se poartă ai-noștri? a 
întrebat Ziaristul.

— Fără frică și fără iertare 1 — 
a răspuns ofițerul Ctr'gtaanțete, 
cu grenada, cu baionetele și cu 
dinții.

In puține cuvinte ofițerul a reu
șit să zugrăvească tabloul crîn- 
ceriei bătălii, vitejia și neînfrica
re» ostașilor romîni.

De altfel chiar și cotropitorii au 
trebuit să recunoască marea forță 
a patriotismului ostașilor noștri. 
„Rominii se apărau cu înverșuna
re — scria generalul german von 
Falkenhayn. Fiecare munte tre
buia atacat. Și dacă luam pradă 
în oameni și material trebuia să 
plătim înaintarea noastră cu cele 
mai serioase sacrificii".

Să răsfoim acum paginile de 
glorie, să ne amintim figurile de 
viteji.

Nu se va șterge niciodată din 
memoria poporului nostru e- 
roismul și vitejia de care au 

dat dovadă ostașii Regimentului 
32 Mircea din Divizia 5-a. Era in 
prima zi a bătăliei la 25 iulie. La 
adăpostul unui uragan de foc des- 
lănțuit de artileria germană, ina
micul se infiltrase în dispozitivul 
de apărare al regimentului 32. 
Atunci vulturii Batalionului al 
3-lea ai acestui regiment își arun
ca de pe ei vestoanele și căștile 
năpustindu-se năpraznic avînd în 
frunte comandant — pe maiorul A- 
tanase lonescu. Apariția „fantome
lor albe" după cum chiar inamicul 
i-a numit pe acești viteji, contra
atacul lor vijelios a obligat pe ina
mic să se retragă în fugă spre pozi
țiile de plecare urmărite cu baio
neta în coastă- și suferind grele 
pierderi. A fost grea lupta și jert
fele au fost mari. A căzut aici și 
viteazul sublocotenent Cocărăscu 
Octavian. In registrul regimentului 
din care făcea parte Cocărăscu gă
sim însemnate următoarele rîn- 
duri despre acest om care-și me
rită cu prisosință renumele de 
erou : „In ziua- memorabilului con
traatac (25 iulie 1917) cade. între 
alții sublocotenentul Cocărăscu 
pețavian Aefeștui din urmă ofițer, 
fn preajmă luptelor ce au avut 
loc i s-a făcut cunoscut de regiment 
ordinul numărul >2.627 prin care 
este repartizat la partea sedentară 
ca unul ce mai avea trei frați pe 
front. Cînd i s-a prezentat acest 
ordin, el a scris cu propria sa mî- 
nă : ..Refuz să primesc favoarea 
ce mi se face și cer cu insistență 
sS"Titi ÎJsSt să tupt pe front ală
turi de camarazii și soldații mei" 
„Cererea lui Cocărăscu a fost
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aprobată iar în lupta aprinsă a 
„fantomelor albe** el a căzut ca 
un erou alături de camarazii și sol
dații lui de caren-a vrut să se des
partă. Și a făcut aceasta înțele- 
gînd că de-ar fi avut nu trei ci 
încă zece frați pe front, fiecare era 
dator să-și plătească tributul ener
giei, sîngelui .și chiar al vieții pen.

‘T’fci cea-tru a salva țâra cotropită 
sul de grea cumpănă.

...Rezistența înverșunată 
ziei a 5-a romîne a obligat 
damentul german să dea 
orientare frontului mutînd efor
tul ta stînga în fâșia de apărare 
a Diviziei a 9-a din Armata I Ro
mînă ce avea misiunea să apere 
și să respingă atacul trupelor ger
mane pe direcția Mărășești.

Marea ofensivă germană a re
început în ziua de 26 iulie și 
după lupte crîncene forțele ger
mane reușesc să pătrundă în adîn- 
cime aproximativ 3—4 km. Cu 
toate eforturile disperate pe care 
le-a depus inamicul nu realizase 
aproape nimic nici în cursul celei 
de a doua ofensive. Soldații ro
mîni se bateau vitejește. In aceste 
zile s-a acoperit de glorie o coip- 
panie din Regimentul 34 infante
rie, care executînd un contraatac 
viguros reușește să restabilească 
linia de apărare a regimentului și 
apoi să pună pe fugă pe inamic, 
urmărindu-1 pînă în pozițiile de 
plecare. Iată cum s-au petrecut lu
crurile : Atacat cu furie de un ina
mic mult superior, regimentul 34 
iiîfanterie se retrăgea cu efectivele 
reduse la o treime. Atunci, o com-

a divi- 
coman- 
o nouă

panie (unica rezervă rămasă regi
mentului) a pornit un contraatac 
năvalnic la baionetă, luînd prin 
surprindere inamicul care ataca a- 
runcîndu-1 înapoi și urmărindu-1 
pînă la pozițiile de plecare, captu- 
rînd 60 de prizonieri și o mitra
lieră. Și-au dăltuit numele în 
această pagină de vitejie pluto
nierul Stanciu Gheorghe, sergenții 
Șerbănescu Mihai, Bucur Florea, 
Dobrescu Tudor, Murat Anghel și 
alți ostași care s-au jertfit eroic 
pentru pămîntul țării lor.

Datorită eforturilor Diviziei 9 
și 10 romîne din Armata l-a și a 
unui detașament din Armata 11-a 
romînă, în seara zilei de 3 august 
inamicul a fost oprit pe aliniamen
tul Șerbești-Străoani, Diochești. D upă cîteva zile mohorîte cu 

ploi și cu cerul de plumb, 
primele ore ale dimineții de

6 august prevesteau o zi senină, și 
frumoasă de vară. In toată valea 
Șiretului era o liniște deplină, dar 
tare apăsătoare. Dar deodată pă
mîntul parcă încearcă să-și arunce 
inima afară. La ora 6,30 a Început 
o formidabilă pregătire de artilerie 
pe țntregul front. Sub protecția fo
cului nimicitor al artileriei, infan
teria germană s-a apropiat de po
zițiile trupelor romîne. Lovitura 
principală a comandamentului ger
man era îndreptată în sectorul de 
apărare aî Diviziei 13 romîne, în 
spațiul dintre pădurea Răzoare și 
satul Mărășești. După lupte înver
șunate cu pierderi mari de ambele

părți, inamicul a reușit să pătrun
dă și să rupă linia de apărare a 
Diviziei 13-a la joncțiunea Reg. 47 
și 51 Infanterie. Cota 100 era ame
nințată să cadă în mîna inamicu
lui ceea ce ar fi avut urmări deo
sebit de nefavorabile pentru tru
pele romîne. Sarcina grea a apă
rării cotei 100 a revenit compa
niei de mitraliere, comandată de 
căpitanul Ignat Grigore. Focul 
ucigător al mitralierelor acestei 
companii țintuia la pămînt valu
rile invadatoare. Dar numărul co
pleșitor al inamicului care a lo
vit-o prin flancuri căzîndu-i în 
spate, a făcut ca la un moment 
dat cele 8 mitraliere să amuțească 
după ce ultimul luptător căpitanul 
Ignat Grigore căzuse. Despre 
eroismul acestor ostași se scrie în 
jurnalul de operații al Diviziei 13 
Infanterie : „După ce majoritatea 
serva^ților căzuseră morți lîngă 
piesele lor, cpt. Ignat a comandai: 
„Ofițerii și gradații la piese 1“ Și 
el însuși se așeză la piesa nr. 1... 
Apăsă continuu pe trăgaci pînă 
în ultimul moment, fiind găsit 
ucis cu mîinile încleștate pe mi
tralieră. Și filele îngălbenite ale 
jurnalului de campanie glăsuiesc 
mai departe: „...Iar a doua zi sani
tarii au găsit pe cîmpul de luptă o 
tranșee acoperită cu două rînduri 
de cadavre de dușmani. Dedesubt 
printre mormane de benzi și de tu
buri arse, opt mitraliere îngropate 
sub dărîmăturile tranșeii. Era 
compania de mitraliere a batalio
nului I. Căpitanul Ignat și toți ser- 
vanții pieselor au fost găsiți cu

mîinile încleștate pe trăgaci și cu 
capetele plecate peste țeava piesei 
lor“.

Rezistența îndîrjită a compa
niei de mitraliere comandată de 
căpitanul Ignat a dat posibilitate 
pornirii unui contraatac puternic 
al rezervelor Diviziei 13-a care 
s-a terminat cu o pătrundere a- 
dîncă în liniile germane. Batalio
nul 3 din Regimentul 47 infanterie 
al Diviziei 13-a romîne a lovit vi

jelios. Inamicul a opus o rezistentă 
înverșunată și, datorită superiori
tății lui numerice zdrobitoare, a 
reușit să oprească contraatacul. Vi
tejii luptători ai batalionului, după 
ce și-au strîns rîndurile, au trecut 
din nou la atac, dar din nou au 
fost opriți. Din compania 9-a nu 
mai rămăsese nici un ofițer și 
nici un subofițer. Resturile com
paniei au fost puse în ordine de 
sergentul Bucătaru, care, cu o 
mînă de oameni, a reluat contra
atacul pe marginea pădurii. Ace 
sta a fost semnalul la care între
gul batalion a pornit din nou la 
contraatac. Inamicul, îngrozit, a 
luat-o la fugă, zvîrlindu-și căștile 
și armele și încercînd să se pună 
la adăpostul pădurii Răzoare. Dar 
sergentul Bucătaru, în fruntea 
companiei a 9-a, a continuat să ur
mărească cu tenacitate pe inamic, 
depășind liniile proprii și intrînd 
în poziția inițială a acestuia.

Intr-un sector apropiat se du
ceau de asemenea lupte grele. Ina
micul încerca cu disperare să pă- :

trundă la joncțiunea între regi
mentele 50 și 51 infanterie pentru 
a fărîmița dispozitivul Diviziei 
13-a romîne de la Mărășești. Cu 
o bravură demnă de admirat, mi
cile rezerve ale subunităților, de la 
zona de joncțiune a regimentelor 
au executat numeroase contra
atacuri, reușind după eforturi 
uripșe să îndiguiască pătrunderea 
inamicului. In aceste lupte s-a dis
tins în mod deosebit sergentul 
Iliescu Ignat Acest viteaz, după 
ce comandantul său a căzut eroic 
în luptă, a luat din proprie ini
țiativă comanda plutonului șl s a 
aruncat prin surprindere asupra 
unei companii de mitraliere inami
ce, care provoca pierderi mari re
gimentului romîn. Luptătorii din 
acest pluton, întrebuințînd cu 
măiestrie baioneta și grenada au 
nimicit servanții și au capturat 
toate cele nouă mitraliere ale com
paniei inamice.

Un episod impresionant al ace
leiași lupte din 6 august 
este fapta eroică a Mă- 

riucăi Zaharia, fetiță de 12 ani, 
de pe meleagurile Mărășeștilor. 
In curtea părintească se insta
lase un observator de artile
rie al armatei romîne. în ziua de 
6 august, pregătirea de artilerie 
dezlănțuită de inamic a lovit și 
acest observator. La un moment 
dat o fost omorît ostașul care, din 
vîrful unui nuc băttîn, observa 
mișcările trupelor inamice. Telefo
nistul avea nevoie de un ajutor, 
Măriuca, copilul alintat al soldați- 
lor, nu pregetă să-l dea. Cu miș
cări îndemînatice s-a cățărat în 
pom și a început să comunice tele
fonistului deplasările coloanelor 
inamice. Observațiile făcute de 
Măriuca au fost folosite de artile
ria noastră pentru a deschide un 
loc puternic asupra coloanelor ina
mice în mișcare. Inamicul a inten
sificat însă tragerile de artilerie 
asupra acestui observator. Telefo
nistul, lovit de o schijă, a căzut 
peste aparat. Atunci, Măriuca, fără 
a-și pierde cumpătul, a coborît din 
nuc și a început să transmită la 
telefon observațiile făcute. Insă o 
altă schijă a curmat viața acestui 
copil etou.

Eroicele lupte din 6 august au 
hotărît soarta bătăliei de la Mără
șești. Armatele germane au suferit

o înfrîngere categorică. Planurile 
germane de cucerire a Moldovei se 
năruiseră în fața rezistentei dîrze 
a ostașului romîn. Ziua de 6 au
gust n-a însemnat însă și sfîrșitul 
jertfelor armatei romîne. In ultima 
zi a bătăliei de la Mărășești — 
21 august — a căzut eroic la 
Muncelu sublocotenentul de rezer
vă Ecaterina Teodoroiu, fiică vred
nică a poporului rotftîn. După ce a 
participat voluntar la luptele de 
la Jiu, ea a obținut prin stăruințe 
repetate să fie primită în armată

■ și a luptat cu dîrzenie pe front, 
găsindu-și moartea în încleștarea 
cu cotropitorii prusaci.

Nu putem într-un singur articol 
de ziar să enumerăm nici pe de
parte noianul de fapte vitejești 
cuprinse în epopeea Mărășețtilor. 
Nu va fi uitată acțiunea eroică 
a soldatului Richea Gheorghe care 
deși grav rănit a avut tăria să se 
tîrască pînă la comandantul de 
batalion căzînd în nesimțire numai 
după ce i-a înmînat ordinul co
mandantului de regiment. Nu vor 
fi uitate nici faptele de eroism ale 
caporalului Voicu Constantin și 
soldatului Fărtănată Andrei care, 
deși răniți, au continuat lupta re- 
fuzînd să fie evacuați. Va rămîne 
vie și amintirea caporalului Mu- 
șat Constantin, care, deși și-a pier
dut o mînă în campania din 1916, 
a continuat totuși să lupte, dîn- 
du-și viața eroic în timp ce arun
ca grenade asupra inamicului.

★

Șirul acestor figuri de eroi poate 
fi complectat cu alte sute de nume 
de viteji al căror sînge a curs din 
belșug pe pămîntul strămoșesc. 
Pildele de eroism și abnegație în 
lupta dată de eroii marii încleș
tări din iulie-august 1917 rămin 
instructive și semnificative peste 
decenii. Ele vorbesc despre tenaci
tatea și neînfricarea poporului 
nostru în fața cotropitorului, des, 
pre marea și nețărmurita lui dra
goste de patrie, de viață și de li
bertate.

Amintirea paginilor glorioase de 
eroism de masă de la Mărășești, 
ne întărește hotărîrea nestrămu
tată de a apăra patria, cuceririle 
noastre revoluționare, viața noa
stră nouă socialistă.

P. NEDELCU

ajuiaji.de


Semnarea Comunicatului 
sovieto-sirian

MOSCOVA 6 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 6 august, în 
clădirea Ministerului Afacerilor 
Externe din strada Aleksei Tols
toi a avut loc semnarea „Comu
nicatului cu privire la vizita in 
Uniunea Sovietică a delegației 
guvernamentale a Republicii Si
ria**.

Comunicatul a fost semnat de 
Iosif Kuzmin, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S- 
și de Haled Azem, ministru de 
stat și ministru al Apărării Na
ționale al Republicii Siria.

La semnarea comunicatului au

fost de față membrii delegației 
guvernamentale a Republicii Si
ria și Jamal E. D. Farra, amba
sadorul Republicii Siria în 
U.R.S S.

Din partea sovietică la semnare 
au fost de față Nikolai Bulganin, 
Gheorghi Jukov, Mihail Pervuhin, 
miniștri și alte persoane oficiale, 
ziariști sovietici și străini.

După semnarea Comunicatului 
Iosif Kuzmin vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
a oferit o recepție în cinstea de
legației guvernamentale a ~ 
blicii Siria.

Repti

O CONTRIBUȚIE
Ia întărirea PRIETENIEI 

dintre R. P. Ungară și R. D. Vietnam
BUDAPESTA 6 (Agerpres). — desfășurat într-o atmosferă prie- 

Agenția M.T.l. a transmis la 5 au- tenească s-a constatat o deplină 
gust comunicatul cu privire la vi- unitate de vederi asupra tuturor 
zita în Ungaria a președintelui problemelor. 
Republicii Democrate Vietnam Ho 
Și Min.

Reprezentanții celor două țări 
au ajuns la o părere unanimă în 
aprecierea situației internaționale 
actual^.

In cursul tratativelor, cele două 
părți au constatat cu satisfacție că 
legăturile de prietenie dintre cele 
două țări se dezvoltă în mod just, 
potrivit principiilor leniniste ale 
internaționalismului proletar.

In cursul tratativelor, reprezen
tanții celor două țări au discutat 
în mod amănunțit problema lăr
girii relațiilor politice, economice 
și culturale dintre R.P. Ungară și 
R.D. Vietnam. In conformitate cu 
aceasta, la 2 august 1957 repre
zentanții celor două guverne au 
semnat un acord de colaborare 
culturală.

In cursul tratativelor care s-au

Comentariul zilei

Recepție la Moscova 
în cinstea delegației 

-P. C. Italian
MOSCOVA (Agerpres) TASS 

transmite: La 6 august Prezi
diul C.C. al P.C.U.S. a oferit o 
recepție în cinstea delegației 
Partidului Comunist Italian, 
care se află în Uniunea Sovie
tică.

La recepție au participat Luigi 
Longo secretarul general ad
junct al P.C. Italian, șeful de
legației, Mario Alicata și Emi
lio Sereni, ».Tiembri ai conduce- 

ceilalți

Cînd se ocolesc cauzele
Mi-a rămas în minte o carica

tură semnificativă apărută într-o 
revistă săptămînală de dreapta 
înainte cu puțin timp de căderea 
guvernului Guy Mollet, Era cari
catura fostului ministru de finanțe 
Ramadier sub care nu întîmplător 
scria: „Liberte, egalite, f iscălite" 
(libertate, egalitate, fiscalitate). De
vine de la sine înțeles că parafra- 
zînd cunoscuta lozincă spiritualul 
caricaturist a făcut aluzie la greu
tățile financiare care apasă asupra 
poporului francez.

Răsfoirea chiar și sumară a pre
sei pariziene îți oferă tabloul edi
ficator al crizei economice și fi
nanciare la care această țară are 
de făcut față în momentul actual. 
Se vorbește insistent despre în
mulțirea „semnelor care anunță o 
criză clin ce în ce mai acută 
(„France Observateur"), despre 
faptul că aplicarea măsurilor pre
conizate de guvern „se va traduce 
printr-o imediată creștere a pre
țurilor, ceea ce va însemna o nouă 
scădere a puterii de cumpărare a 
maselor" (L’Aurore) sau despre 
declarațiile ministrului de finanțe 
care „a relevat extrema gravitate 
a situației" („Franc Tireur").

Despre ce este în fond vorba ? 
Mai întîi despre faptul că în ulti
mii ani deficitul bugetar a devenit 
un fenomen cronic, iar în al doilea 
rînd despre faptul că s-a mărit 
simțitor pasivul balanței de plăți. 
Cheltuielile bugetare prevăzute în 
1956 au depășit veniturile cu 960 
miliarde franci, în 1957 se apre
ciază că această depășire va crește 
la 1.200 miliarde franci pentru ca 
să ajungă în 1958 la 1.700 miliarde. 
In timp ce în anii 1954 și 1955 
producția industrială a Franței era 
in creștere, în 1956 ea a înregistrat 
scăderi în toate domeniile. Numai 
în ultimul an costul vieții a crescut' 
cu 10 la sută.

Vrînd să explice fenomenul, 
funcționarii de pe Rue Rivali (lo
cul unde se află Ministerul de fi
nanțe) sporovăesc intr-una despre 
un imaginar și inexistent „mult 
prea mult consum", despre faptul 
că țara „nu trăiește după posibi
litățile sale". Și. crezînd că au a- 
juns la capătul firului, diriguitorii 
de azi ai Franței prezintă ime
diat remediul: „economii cît mai 
severe", micșorarea consumului in
tern, abandonarea oricăror noi ac
țiuni sociale, mărirea poverii im
pozitelor etc 'etc. Iu fapt, un pro
gram de ofensivă împotriva nive
lului de trai al oamenilor muncii 
din Franța.

Numai că din'd cu abilitate tîr- 
coale cauzelor adevărate care ge
nerează situația economică și fi
nanciară grea a țării lucrurile nu 
se pot rezolva chiar așa de simplu. 
Și trebuie spus ca aceste greutăți 
nu pot fi despărțite de întreaga 
orientare a politicii interne și ex
terne a Franței. Iată de ce aseme
nea cauze profunde ca politica 
războaielor coloniale, cursa febrilă 
de înarmări, ca și a miliardelor 
destinate trustmenilor nu pot fi 
șterse cu buretele. .

Nu se poate desigur, trece cu ve
derea nici un asemenea fapt cum 
este tnhănwrea Franței la carul 
cu merinde vestgermane care ește

ARTIȘTI? ROMiNI 
iN FRANȚA

PARIS 6 (Agerpres). —r lin con
tinuarea turneului întreprins în 
Franța, Ansamblul de dansuri po
pulare al Sfatului Popular al Ca
pitalei R.P.R. a dat spectacole la 
I.’Orient, Larmor, Vannes și Cre-
ZÎ7H. ■

’La L’Oricnt municipalitatea ora
șului a dat o recepție Qtipială în 
cinstea întregului ansamblu. t

O recepție asemăpuțo.are a fost 
organizată și la primăria din Van
nes. Aici membrii ansamblului au 
fost invitaji să iasă în balconul 
primăriei, fiind aplaudați de o 
mare mulțime de oameni adunați 
tn piața municipiului.

denumit „piața comună". Observa
torului atent nu-i poate scăpa 
faptul că, după ratificarea tratatu
lui pieței comune de către Aduna
rea Națională Franceză, în cercu
rile economice din țară crește în
grijorarea față de consecințele pe 
care acest tratat le va avea asupra 
economiei țării.

în jurul „programului de auste
ritate" (pe care în paranteză fie 
spus aici autorii nu-l consideră ca 
reprezentând soluția adevărată 
pentru dificultățile economice în 
care se zbate țara) se desfășoară 
în ultimile zile discuții încordate. 
Nu-i lipsit de semnificație amă
nuntul furnizat de agenția „France 
Presse" privitoare la faptul că în 
48 de ore au avut loc 5 reuniuni 
extraordinare ale cabinetului fran
cez care s-au desfășurat sub pre
ședinția președintelui Republicii, 
Coty. De unde se poate trage con
cluzia că în sinul guvernului 
există serioase divergențe în legă
tură cu noul buget în sensul că o 
serie de miniștri se tem de reacțiile 
pe care le va produce în rîndul 
maselor populare importanta redu
cere a cheltuielilor în scopuri so
ciale.

Astăzi va avea loc o ultimă șe
dință a Consiliului de miniștri con
sacrată acestei probleme.

Un lucru rămîne însă clar: e- 
xistă puține speranțe că noile mă
suri de austeritate vor putea re
zolva onorabil situația economică 
și financiară precară prin care trece 
Franța atâta timp cît cei de, la 
cîrma acestei țări ignorează ase
menea cauze ca cheltuielile mili
tare enorme destinate războiului 
din Algeria și contribuției fran
ceze la sistemul militar agresiv 
nord atlantic.

rii P. C. Italian, și 
membri ai delegației.

Din partea Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice 1„ 
ccpție au participat N. S. Hrt?ș- 
ciov, A. I. Mikoian, 
Iov, O. V. Kuusinen, 
țeva, F. R. Kozlov, 
Prezidiului C.C. al
B. N. Ponomarev,
C. C. al P.C.U.S., D.

la rc-

M. A. Sus- 
E. A. Fur- 
membri ai 

P.C.U.S., 
membru al 
P. Sevlea- 

ghin și S. N. Pavlova, activiști 
cu munci de răspundere din C.C. 
al P.C.U.S.

Recepția și convorbirea prie
tenească a reprezentanților celor 
două partide s-au desfășurat în
tr-o atmosferă degajată, cordia
lă și de colaborare comunistă 
frățească.

Tragedia de la Hiroșima 
nu trebuie să se repete!

In urmă cu 12 ani, la 6 august 1945, deasu
pra orașului Hiroșima a explodat bomba ato
mică americană. Sute de mii de oameni morți 
și arși, zeci de mii de locuințe, școli și spitale 
distruse in timpul exploziei, mii de orfani —- 
iată bilanțul atacului atomic.

A urmat apoi, Nagasaki. Pe fiece zi sosesc 
știri triste : oameni atinși de radiațiile aducă* 
toare de moarte continuă să se stingă, încet 
încet. Dar ziua de 6 august nu este numai o 
zi de durere, cî și o zi de protest plin de mînie

Răspuns
la mesajul trimis de 
președintele quake- 
rilor americani lui
N. A. Bulganin

MOSCOVA 5 (Agerpres). 
TASS transmite : G. Catbury, pre
ședintele conducerii Comitetului 
prietenilor americani în slujba so
cietății (Quakeri), a adresat o 
scrisoare lui N. A. Bulganin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., în care se vorbește des
pre pericolul pe care-l reprezintă 
experiențele cu arma nucleară și 
despre necesitatea interzicerii a- 
cestor experiențe.

La 2 august din însărcinarea lui 
N. A. Bulganin, S. R. Striganov, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al U.R.S.S. în S.U.A., a adresat 
lui G. Catbury o scrisoare de răs
puns în care se subliniază că po
porul sovietic, la fel ca și alte po
poare ale lumii, este vital intere
sat în rezolvarea cît mai grab
nică a problemei încetării expe
riențelor cu arma atomică și cu 
hidrogen.

împotriva primejdiei războiului atomic, zi de 
luptă pentru interzicerea experimentării și fo
losirii armetor nucleare. Intr-un singur glas 
popoarele lumii, oameni de cele mai diverse 
opinii politice și credințe religioase cer să se 
ajungă Ia un acord privind încetarea experi
mentării armelor nucleare — prim pas spre 
dezarmare.

Popoarele lumii spun NU răspicat și hotărit 
înarmării atomice.

Hiroșima. Monumentul ridicat în memoria victimelor bombei 
atomice în „Parcul păcii**

Rezoluția Alianței 
cooperatiste internaționale

STOCKHOLM 6 (Agerpres).- 
TASS transmite: La 5 august 
și-a continuat lucrările cel de-al 
20-lca Congres al Alianței coope
ratiste internaționale (A.C.I.).

Congresul a adoptat o rezolu
ție cu privire la pace care chea-

Către toate femeile din S. U. A 
și Anglia

MOSCOVA 6 (Agerpres). — 
TASS transmite un apel adresat 
de Comitetul Femeilor Sovietice 
tuturor organizațiilor de femei, 
tuturor femeilor din Statele Uni
te ale Americii și din Anglia. 
In apel se vorbește despre în
grijorarea față de primejdia răz
boiului atomic, îngrozitor prin 
consecințele sale, primejdie care 
devine tot mai reală.

In continuare în apel se subli
niază lupta poporului sovietic 
pentru interzicerea armelor de

A început construcția canalului
Volga Marea Baltică

MOSCOVA 6 (Agerpres). — soartă o vor avea in viitor 
TASS transmite : In Uniunea So- fluviile Dvina de nord, Mezene 
vietică a început construcția ca- Fecioara, 
naiului Volga-Marea Baltică. 
Noul canal va uni Marea Baltică 
și Marea Neagră, Marea Caspică 
și Marea Albă. Acest canal va fi 
de trei ori și jumătate mai lung 
declt canalul Volga-Don și de 
trei ori mai lung declt canalul 
„Moscova".

Pe întreaga lungime a cana
lului de la lacul Onega pină la 
orașul Cerepoveț vor fi construite 
șase noduri hidraulice. Noile hi
drocentrale vor da energie elec
trică pentru numeroase centre 
forestiere din acest ținut, care se 
numește „Țara lacurilor", contri
buind și mai mult la exploatarea 
bogățiilor sale naturale.

Construcția canalului va fi ter
minată în 1960.

Cursul fluviului Onega, care 
se varsă în Marea Albă, va fi de 
asemenea schimbat și apele lui 
se vor vărsa in Volga. Aceeași

Și 
Ș'

exterminare în masă șl pentru în
cetarea experimentării lor, treeîn- 
du-se totodată în revistă propu
nerile făcute în repetate rînduri 
de către reprezentanții sovietici, 
propuneri îndreptate spre rezol
varea pozitivă a problemei dezar
mării, pentru destinderea încor
dării internaționale, interzicerea 
armei

In 
In 

rului 
glob ] 
voi, 
Anglia.

Nu vă precupețiți eforturile, în
treaga voastră influență pentru a 
obține încheierea unui acord cu 
privire la încetarea pe un termen 
îndelungat a experiențelor cu 
arma termonucleară și a obține 
apoi interzicerea ei totală.

mă la interzicerea imediată a ar
melor atomice și cu hidrogen și a 
experiențelor cu aceste arme.

în afară de olandezi care s-au 
abținut, toți delegații au votat 
în unanimitate pentru rezoluție 
și au aprobat prin aplauze fur
tunoase adoptarea acesteia.

Rezoluția cheamă guvernele 
„care în prezent produc bombe 
atomice și cu hidrogen și alte 
tipuri de arme nucleare să înce
teze imediat activitatea în dome
niul inventării, fabricării și expe
rimentării acestei arme și să ni
micească stocurile existente de 
arme nucleare sub supravegherea, 
inspecția și controlul internațio
nal corespunzător, pentru ca să 
atenueze astfel încordarea sufle
tească și suferințele cauzate po
poarelor din lumea întreagă de 
politica actuală**.

termonucleare.
apel se spune în continuare: 
numele prezentului și viito- 

copiilor de pe întregul 
pămîntesc vă chemăm pe 
surori din America și

La Hiroșima

In memoria 
celor uciși

august, disdedimineață, 
mii de locuitori ai Hi- 
s-au adunat in parcul

CIIR A*Va U Zm ♦ |a Havana și Santiago
— Grevă generală

Detașamente de politie patrulează pe străzile Capitalei
NEW YORK 6 (Agerpres). — 

După cum anun|ă corespondenții 
agențiilor americane, în orașele 
din Cuba, Havana ș[ Santiago are 
loc o grevă generală declarată în 
sprijinul mișcării de rezistență îm
potriva regimului dictatorial al lui 
Batista. Pe străzile capitalei Cu
bei — Havana — patrulează mari 
detașamente de poliție. Transpor
tul urban din Havana este aproape 
în întregime paralizat. Greva se 
bucură de sprijinul lucrătorilor de 
la radio și televiziune. In orașul 
Santiago greva a cuprins toate 
serviciile comunale.

WMAAW'AMAVAWAWA
I. BODEA

„La Tribune de Geneve:'1

Gluck nu este
Cazul proaspătului candidat la 

postul de ambasador al S.U.A. în 
Ceylon, Maxvell Gluck, care nu 
cunoăște nici măcar numele pri
mului ministru al țării în care ur
mează să fie acreditat n-a stîrnit 
numai rîsete atunci cînd a fost 
relatat în numeroase ziare. Nefiind 
unic, el demonstrează existența 
unui anumit sistem de numire a 
reprezentanților americani în 
străinătate. Despre acest sistem, 
ziarul burghez . „LA TRIBUNE 
DE GENEVE** care apare în El
veția dă amănunte interesante

Hazlia istorie a domnului 
Maxveil H. Gluck, a cărui pome
nire la conferinja de presă de 
miercuri l-a iritat in mod vizibil 
pe președintele Eisenhower, n-a 
fost ultima care supără urechile 
prezidențiale.

Cazul domnului Maxvell Gluck 
este in mod deosebit frapant dar 
departe de a fi primul. Domnul 
Gluck este un negustor onorabil, 
proprietarul unei rețele de maga
zine de haine de confecții care 
a făcut afaceri bune; după ce se 
părea că ar fi epuizat plăcerile 
ce-i putea oferi proprietatea unor 
excelenți cai de curse, el s-a ho
tărit să-ți sfirșească zilele in 
redingota și pantalonii raiați ai 
diplomatului.

Din nenorocire pentru Gluck 
numirea unui ambasador al Sta
telor Unite nu este definitivă de- 
cit după prezentarea lui in fața 
linei comisii senatoriale, care co
misie — de două ori ghinion 
pentru dl. Gluck — este prezida
tă de spiritualul și sarcasticul 
senator democrat Fulbright. A 
reieșit din această infățișare că 
viitorul ambasador nu cunoștea

unic în S.U.A.
numele primului ministru al țării 
în care urma să fie acreditat, 
că nu-și amintea numele șefului 
guvernului indian... A reieșit de 
asemenea, chiar foarte clar că 
singurele merite ale lui Maxvell 
Gluck constau într-o contribuție 
de 10.000 dolari dată partidului 
republican pentru alegerile din 
1952 și una de 30.000 dolari pen
tru cele din 1956. ;

Sistemul a început de fapt sub j 
prezidenția lui Truman care a J 
trimis ca ambasadoare în Lu- j 
xemburg pe doamna Perle Mesta j 
ale cărei merite diplomatice con- ] 
stau în a fi organizat, în fru- • 
moașa sa reședință de la Wa- 
shington numeroase ceaiuri mon- ( 
dene în cursul cărora bancheri f 
și industriași erau poftiți să um- ( 
ple cuferele electorale ale parti" ( 
dului democrat.

j 
!

Făcînd unele precizări asu- j 
pra raportului pe care La pre- j 
zentat la ședința anuală a So- 1 
cietății antisclavagiste din Lon
dra, directorul acestei societăți 
a declarat că anul trecut, în 
Japonia, 20.000 de persoane au 
fost vîndute ca sclavi. 80 la 
sută dintre aceste persoane 
erau destinate practicării pros
tituției.

Potrivit spuselor directorului 
Societății anunțate, în Libia 
sînt vînduți ca sclavi cetățenii 
„periculoși". Astfel, conducă
torii unei revolte împotriva gu
vernului libian au fost vînduți) 

anul trecut unei caravane de 
sclavi care se îndrepta spre j 
Temere. J

Se vede că secolul al XX-lea j 
n-a intrat încă peste tot în j 
drepturile sale.

f Sclavaj modern

i

)
)
)J
J
J
J 
}
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Ați distrus un om !
Ziarele progresiste din S.U.A. 

au publicat recent o scrisoare 
deschisă adresată comisiei pentru 
cercetarea activităților anti-ameri- 
cane a Congresului S.U.A., — de 
Barbara Sherwood, soția biochi- 
mistului nordamerican William 
Sherwood, — care s-a sinucis o 
zi înainte de a apărea în fața a- 
cestei comisii.

„Ați contribuit la uciderea so
țului meu și ați transformat pe 
cei patru copii ai mei în orfani. 
Aceasta este tragedia noastră per
sonală. Dar ea este o nimica toată 
în comparație cu crima pe care 
ați comis-o împotriva copiilor 
S.U.A. și a copiilor din lume. Pen
tru că ducînd pe soțul meu la

Jo curii e 
sportive 
prietenești

romini în pragul unui maci deciRugbițtii
»iv * La handbal feminin locul doi * Vernescu 

în finală

) 
i 
i 
) 
)

I 
j 
)
i

I

I

Corespondentul agenției United 
Press anunță că în magazinele din 
Santiago se pot vedea numai pro
prietari și administratori. Nu se 
văd cumpărători.

Dictatorul Batista amenință gre
viștii, declarînd că le va aplica 
aceleași represiuni ca și „teroriști
lor și diversioniștilor**.

După cum anunță coresponden
tul ziarului „New York Times**, 
autoritățile militare din Cuba au 
emis mandate de arestare împotri
va liderilor sindicali Pedro Ba- 
tencura, Jersavio Sances, Jose- 
Maria Aghiler și împotriva altor 
militanți de seamă.

moarte, ați distrus un om cu mari 
posibilități, un luptător talentat in 
armata oamenilor devotați ce luptă 
împotriva bolilor. Soțul meu cre
dea că a descoperit cheia pentru 
o mai bună cunoaștere și deci com
batere a cancerului... In tot timpul 
vieții sale, soțul meu a avut un 
singur țel: să ușureze suferințele 
omenirii. Acest țel l-a făcut să 
sprijine pe republicani în războiul 
din Spania... Este oare o crimă 
pentru un om tinăr să viseze des
pre o lume nouă și luminoasă? Tre- 
buie oare copiii țării noastre să-și 
părăsească încă de mici idealurile 
pentru ca viitorul lor să nu fie 
compromis de „comisia antiameri- 
cană"?

La 6 
zeci de 
roșimei ........... r
Păcii din oraș amenajat pe lo
cul unde a explodat bomba a- 
tomică pentru a cinsti memoria 
celor uciși și cerînd cu hotărîre 
interzicerea armei atomice. La 
monumentul victimelor bom
bardamentului atomic au fost 
depuse numeroase coroane de 
flori. La ora 8,15 deasupra par
cului a răsunat o melodie fu
nebră : corul orășenesc a in
tonat „rugăciunea păcii". Spre 
cer s-au înălțat mii de porum
bei. După un moment de recu
legere a luat cuvîntul primarul 
Hiroșimei, Watanabe.

Datorită eforturilor populației, 
a spus vorbitorul, orașul Him- 
șima se reface rapid. După ce 
a arătat că experiențele atomice 
care continuă sînt o primejdie 
serioasă pentru viața și sănăta
tea întregii omeniri, Watanabe 
a declarat: Aici, în fața monu
mentului victimelor bombarda
mentului atomic, jurăm să nu 
ne cruțăm forțele pentru a sal
va omenirea de pericolul armei 
atomice și adresăm aceeași che. 
mare tuturor popoarelor din

I lume.

8

s

Cărți de valoare universală
pentru

Poate să fie inter
zis a poseda roma
nul „Război și pace" 
al lui Lev Tolstoi 
sau „Mama" Iui 
Maxim Gorki — 
cărți a căror valoa
re pentru literatura 
universală este in
discutabilă? In Ger
mania occidentală, 
da I Posesia unor 
astfel de cărți a con- „__
stitpit... punctul de sia cărții i>Așa s.a
acuzare în numeroa- cj|if oțelul“ de Ni
se procese intentate c0|ai Ostrovski do-
de justiția lui Ade- vedește... acțiunea
nauer unor tineri antistatală a tineri-
antimilitariști. lori! Cartea lui <>s-

De pildă, la Bre- , trovski, a declarat 
men, un mare port „ilustrul" procuror

stat“ în R.
din Germania apu
seană, are loc un 
proces terorist In
tentat de justiția 
neofascistă <te la 
Bonn, unor tineri 
membri ai „tinere
tului Uiber German". 
Procurorul. a folosit 
metoda „cărților 
subversive" și a de
clarat cu- imperti
nență tipică: pose-

„pericol
F. G.

al lui Adenauer, este 
o relatare a țeluri
lor organizației „Ti
neretul Liber Ger
man**. Cu cită sur
prindere a aflat apoi 
procurorul, de la a- 
vocatul apărării că 
Nicolai Ostroyski a 
decedat în anul 1936. 
cînd „Tineretul Liber 
German** nu exista 
încă. Cu aceeași sur
prindere, procurorul 
a aflat că multe din 
cărțile „subversive** 
găsite în casele ti
nerilor acuzați, au 
fost t și coțitlnuă să 
fie editate în Ger
mania occidentală.

MOSCOVA 6 (Prin telefon de 
la trimisul „Agerpres") : <

Jocurile sportive internaționale 
prietenești continuă să se desfă- i 
șoare la Moscova în mijlocul ți
nui interes general.

Amatorii de sport moscoviți i 
s-au deplasat marți în numai 
foarte mare pe stadionul „Lemn" 
pentru a urmări prima semifina 
lă din cadrul competiției de fot 
bal care a opus echipei U.R.S.S. 
valoroasa formație a R. Cehoslo
vace. După un meci bogat în faze 
interesante fotbaliștii sovietici au 
repurtat victoria în prelungiri 
cu scorul de 4-3 (1-0; 3-3). In 
urma acestui succes echipa so
vietică s-a calificat pentru finală 
urmînd să întîlnească la 10 au 
gust la Moscova formația tnvin , 
gătoare din meciul R. P. Ungară- 
R. D. Germană care se va dispu
ta astăzi.

Cu mare interes a fost privii 
și jocul de rugbi dintre echipele 
reprezentative ale R. P. Romine 
și R. Cehoslovace. Rugbiștii ro- 
mini s-au prezentat cu mult sub 
valoarea lor. Totuși avînd o ex 
periență mai marc reprezentanții 
noștri au terminat învingători cu 
12-11 (6-6). Au marcat Dobre 
(încercare) și Penciu (o încerca
re *și două lovituri de /picior); 
Deoarece echipa R.P.R. se găseș
te la egalitate de puncte cu for
mația găleză Llanely cele două 
echipe urmează să se întîlnească 
joi intr-.un meci decisiv.

Medaliile de aur în competiția 
feminină de handbal au revenit 
jucătoarelor echipei R. D. Ger
mane care în ultimul meci au oh 
ținut victoria grea cu 5-4 (2-2) 
în fața echipei U.R.S.S. Echipa 
R.P.R. s-a clasat pe lecui doi ur
mată de echipa U.R.S.S.

In turneul masculin echipa 
R.P.R. a învins cu 17-14 (8-2) 
Finlanda. C.iștigătorul acestui 
turneu va fi cunoscut joi seara 
după disputarea meciului decisiv 
dintre echipele R. P. Romine și 
R. D. Germane.

In turneul final al competiției 
la baschet echipa R.P.R. n primit 
replica apreciatei formații a R.P. 
Bulgaria. Baschetbaliștii bulgari 
au arătat mai multă precizie la 
coș terminînd învingători cu 
58-52 ( 28-21). De remarcat că 
victoria a fost obținută în prelun
giri după timpul reglementar 
scorul fiind de 45-45. In compe-

Selecționata Atena -
Echipa selecționată de fotbal a 

orașului Atena va susține joi pe 
stadionul Republicii în compania 
echipei bucureștene Progresul al 
doilea joc din cadrul turneului pe 
care-l întreprinde în țara noastră. 
Evoluția fotbaliștilor greci este 
așteptată cu legitim interes de a- 
matorii jocului cu balonul rotund 
din Capitală. Formația oaspeților

tiția feminină pentru locurile 711 
echipa R. P. Polone a întrecut 
cu 53-43 (25-27) echipa R. P. Ro
mine

Meciul derbi a! competiției 
masculine de volei; R.P.R. — R. 
Cehoslovacă a revenit voleibaliș
tilor cehoslovaci care au ciștigat 
cu 3-1 (7,13, - 8, 13). In felul 
acesta echipa noastră a ieșit din 
cursă, pentru locul întîi luptind 
acum echipele R. Cehoslovace și 
Uniunii Sovietice. O frumoasă 
victorie a realizat în competiția 
feminină de volei echipa R.P.R. 
nvingătoare cu 31 in partida cu 
ormația R. D. Germane.

Vîslașul Aurel Vernescu a fost 
singurul nostru reprezentant in 
seriile probei de 500 caiac sim
plu. El a luptat cu multă energie 
reușind să se califice pentru fi
nală. In programul compelițiilor 
de canotaj au figurat marți și 
două finale. Proba de caiac sim
plu (10.000 m.) s-a încheiat cu 
victoria suedezului Stig Andres- 
son iar In proba de caiac dublu 
(10.000) primul loc a revenit c- 
chipajului Suediei.

Trei finale au fost programate 
in concursurile de natatic. Bar- 
bi'er (U.R.S.S ) a ciștigat cursa 
de 100 m. spate (r05”5/10) : 
Mmaskin (U.R.S.S ). a cucerit 
niedalia de aur în proba <tc 2 0 
m. bras realizînd timpul da 
2’40"3/10 (Oanță R.P.R. s a 
clasat pe locul 7) iar echipa 
U.R.S.S. a terminat pe primul 
loc in proba de ștafetă 4x100 m. 
iiber femei.

Tot în cursul aceștei reuniuni 
a fost desemnat și învingătorul 
probei de sărituri de la trambu
lină. Dovedind un stil elegant și 
o tehnică superioară Oertel (R.D. 
Germană) a obținut victoria. Re
prezentantul . nostru Klaus .Wit- 
temberger a ocupat locul 6.

Un nou record mondial de hal
tere a fost stabilit în prima zi a 
competiției, care se desfășoară.in 
sala Sahtioi-, Realizînd perfor
manța de 139,5 kg. la stilul a- 
runcat halterofilul chinez Cen 
Tien-cai (categoria cea mai u- 
șoară) a întrecut cu 6.5 kg. re
cordul lumii ce-i aparținea.

.Echipa de sabie a R. P. Routi
ne nu a reușit să se califice in 
turneul final. Scrîmerii noștri au 
fost învinși în serii de echipa 
R. P. Ungare cu 9-6 și au pierdut 
meciul cu Franța la tuș-averaj.

Progresul Bucureșt;
cuprinde o scrie de jucători inter
naționali de certă valoare ca Li- 
noxilakis, Dermatis; Papoulid^s, 
Panakis, Nebidis și alții. Jocul va 
începe la ora 1.7,45. Tn acest meci 
echipa Progresul va alinia urmă
toarea formație: Birtașu. Toma. 
Caricaș, Soare, Ciocea, Știrbei, 
Oaidă, Mateianu. Ozon, Smără.n- 
dcscu, Moldoveanu.

Ministrul Danemarcei in R. P. Romină 
a încetat din viață

La 6 august, ministrul Afaceri
lor Externe al R. P. Romine 
L Gh. Maurer a primit în audien
tă pe însărcinatul cu afaceri ad 
interim al Danemarcei, Niels H 
Haugsted care i-a adus la cu
noștință că ministrul Danemar
cei în R. P. Romină — Rolf 
Kiaer. a decedat în ziua de 4 au-
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gust la Bale, în drtim spre pa
trie.

Ministrul Afacerilor Externe al 
R. P. Romine a exprimat însăr
cinatului cu afaceri ad interim al 
Danemarcei condoleanțe în nu
mele guvernului R. P. Romine și 
al său personal.

VA *NF()IIM£N
ZAGREB. In dimineața de 6 

august Ho Și Min, președintele 
Republicii Democrate Vietnam, și 
persoanele care-l însoțesc au sosit 
la Zagreb unde li s-a făcut o cal
dă primire. El a fost salutat de 
Jakov Blazovic, președintele Con
siliului executiv al Croației.

CAIRO. Postul de radio Cairo 
anunță că Constantin Cara- 
manlis, primul ministru al Gre
ciei, însoțit de Averof, ministru 
al Afacerilor Externe, vor face 
o vizită oficială de trei zile în 
Egipt la invitația guvernului 
egiptean. Oamenii de stat greci 
vor sosi la Cairo la 17 august.

LONDRA 6 (Agerpres). — In 
după amiaza zilei de 6 august 
au continuat la Londra lucrările 
subcomitetului Comisiei O.N.U, 
pentru dezarmare. . In cadrul a- 
cestei ședințe au luat cuvîntul 
reprezentanții puterilor occiden-

tâ4e care au căutat să sprijine 
propunerea occidentală prezenta
tă în ședința trecută a subco
mitetului. A luat apoi cuvîntul 
reprezentantul Uniunii Sovieti
ce, Zorin.

In cadrul ședinței, reprezen
tanții celor cinci puteri membre 
a!e subcomitetului au căzut de 
acord ca raportul către Organi
zația Națiunilor Unite al sub
comitetului Comisiei O.N.U. pen
tru, dezarmare să fie dat publi
cității la 10 august.

Următoarea ședință a subco
mitetului are loc în ziua de 7 
august.

TIRANA. La invitația președin
telui Prezidiului Adunării Popu
lare a R. P. Albania. Hadji Leși, 
președintele R. D. Vietnam Ho Și 
Min. va sosi la 9 august în Alba
nia într-o vizită de prietenie.

Libera concurentă

— Spune, tată, de-a ce se joacă peștii ?
— De-a „libera concurență** din ziarul „Voix Ouvriere"

Plat» „Sstoteir. Tel, 7.60.10. REDACȚIA Șl ADMINISIRA JIA Bucuiești TIPARUL Combinatul Pollgritlc „Casa SJateU I. V. SUIio”,

(CISEMATOCHAHE)

Dansez 5’i,!ir?“.PATR1Ai KI : Actorul principal. Viata tndă-
. rătul gratiilor. Expoziția Internațio

nală din Kabul. Âtfmini rm există, 
Peter cel isteț - TIMPURI NOI ; 
Mai presus de dragoste — TINE
RETULUI; Othello - GRIV||A; 
încotro? — CULTURAL; Stan, și 
Bran sltideii|i la Oxford — UNI* 
REA (sală șt grădină), MUNCA ; 
Vagabondul (ambele șerif)- — 
CONST. DAVip ; Infernul îngeri
lor - FLACARA ; Ttnăra gardă 
(ambele serii) - T. VLADIMI- 
RESCU (grădină) ; Romeo șl Ju- 
liella — ARTA, (sală șl grădină); 
Jan Zlzka - MOȘILOR (sală șl 
grădină) ; Noapte de carnaval — 
23 AUGUST (sală și grădină).

REȘT1. GRADINA PROGRESUL. 
ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE. 
ALEX. SAHIA (sală și grădină). I 
MAI (sală și grădină) . Melodiile 
festivalului - REPUBLICA ; Ca
melia - MAGHERU. I C. FRI
MU (sală și grădină) ; lntr-un ceas 
bun - GH. DOJA ; Fedra - V. 
ALECSANDRI. ELENA PAVEL 
(sală și grădină) : Căpitanul din 
Koln - ALEX. POPOV. N BAL- 
CESCU (sală și grădină) : Till Bu- 
hoglindă - LUMINA. MIORIȚA : 
Povestea ungi om adevărat 
CENTRAL; Ultima tnltliilre - DOI
NA. VASILE ROAITA : Din Ar- 
gentlna tn Mexic — MAXIM GOR-

(TIMPUL PmmÂBiL)

PENTRU URMĂTOARELE TREI 
ZILE IN TARA : vremea se menține 
răcoroasă șl ușor nestabilă tn ju
mătatea de răsărit, unde vor cădea 
averse locale după-amiază. yint

slab din nord est la început, apoi 
din sud-est. Temperatura tn creș
tere treptată tn apusul țării și 
ționară tn răsărit. Minimele 
oscila Intre 9 la 19 grade, tar 
ximele tntre 22 la 32 grade.

KAS KU - M ,
v;


