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Traian CoțoveiIntr-o amiază străluci

toare și caldă din acest 
septembrie, străbăteam cîmpurile, prin marginea 
unui sat din’Dobrogea. Dealurile acoperite de vii 
și porumburi de odihneau la soare, cuprinse de 
liniștea de la începutul acestui anotimp. Pe o șo
sea săpata în coasta unor prăvălișuri roșiatice, se 
vedeau trecînd șiruri de mașini unele după al
tele, încărcate cu un material care seînteia la 
soare. îndepărtat, pe un platou acoperit de mi
riști prăfuite, se mișcau enigmatice tractoare. In 
depărtare, seînteiau apele Dunării, oglinzile al
bastre ale Deltei.

Acolo, în jur, unde mă oprisem, era liniște a- 
dîncă, plină de vraja viilor. Și în liniștea aceea 
un glas limpede de copil; un glas de fată s-a 
trezit, undeva și a început să citească sau să re
cite. Un tînăr la vîrst/ de 14-15 ani. băiat sau 
fată, cînd vocea tinerilor se aseamănă, citea dintr-o 
carte, cu glas tare, pătrunzător, îneît am stat mult 
și l-am ascultat. Nu vedeam cine era, cine citea, 
îmi închipuiam un elev, o elevă, din clasa a șap
tea sau a opta, repetîndu-și materia, de învăță- 
mînt, în preajma deschiderii școlilor; stătea un
deva, în iarbă, la umbra butucilor încărcări cu 
poamă și citea, repeta și se desfăta citind, în- 
vățînd. Vocea clara, limpede și pătrunzătoare, 
plăcută umplea împrejurimile. Citea tare, ca să 
audă parcă, să pătrundă și să înțeleagă ; se 
oprea o clipă, cît închidea cartea, parcă și cu a- 
ceeași voce limpede puțin cîntată, repeta, me
moriza.

Mi s-a părut că învață versuri dintr-un poem, 
dintr-un mare poem neobișnuit. Am ascultat atent 
ca să-mi dau seama din ce poem recita, din co 
poem neobișnuit învăța, scandînd eleva aceea as
cunsă între rîndurile viei. Tăcea cîteva clipe și 
începea să scandeze cu un glas tulburător de 
limpede:
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La aniversarea
Constituției R.P.R.

Sînt cinci ani de cînd Marea Adunare Națională a 
votat în unanimitate legea fundamentală a tării. 
Constituția R.P.R.

Sînt cinci ani de atunci și zi de zi. ne-am obișnuit să 
vedem cum fiecare articol, fiecare paragraf al său, prinde 
viață sub. ochii noștri. Poporul romin are o Constiluție a 
sa, care ' consfințește nu’ numai prin literă de lege ci șl 
prin fapte, năzuințele oamenilor muncii, drepturile și în
datoririle lor. Constituția oglindește în chipul cel mai fi
del, justețea politicii duse de- partid-și-guvern pe drumul 
construirii unui stat socialist — cuceririle istorice ale po
porului nostru. ' > i ' 1.

„Cetățenilor din Repu
blica Populară Romină. 

le este asigurat dreptul la muncă" ; „Cetățenii 
din R.P.R. au dreptul la învățătură" ; „Pămîntul 
în R.P.R. aparține celor ce-1 muncesc44...

Se oprea, părea că nu înțelege, că a greșit rit
mul și scanda de la capăt...

Ascultam. Poate elevei îi era puțin greu să pri
ceapă tot înțelesul și tot fiorul unor asemenea 
versete. Ii era greu ei, născută cu această carte în 
mînă, așa cum ni-i greu nouă să înțelegem în 
toată profunzimea poezia tragediilor antice.

„Femeia, în R.P.R. are drepturi egale cu ale 
bărbatului în toate domeniile vieții economice, 
politice, de stat și culturale44. Citea și repeta: 
„Baza puterii populare în R.P.R. este alianța cla
sei muncitoare cu țărănimea muncitoare“...

Părea că nu înțelege. I se părea poate atît de 
simplu acest lucru îneît nu pricepea de ce s-a 
mai scris și atunci pornea să citească de la 
capăt.

Stăteam și ascultam. Fata citea și recita cu 
voce limpede, muzicală articole din Constituția 
Republicii Populare Romîne. Așa cum crezusem 
de la început, citea dintr-un mare, uriaș poem. 
Și din frazele, din versetele răzlețe pe care le 
declama fata în liniștea amiezii de toamnă, acolo 
în mijlocul viilor, a năvălit în inima mea cuprin
sul uriaș al acestui poem, capodoperă realizata de 
un popor întreg.

Veneau în mine, prin frazele cîntate de școlă
riță generații care au sîngerat și sîngerînd sub 
asupriri și robii, le-au gîndit, inspirat; înviau 
în mine secole întunecate, țărani minați în jug 
de moșieri cumpliți, muncitori năzuind după li
bertate și demnitate ; luptători care au rezistat 
în bezna de iad a închisorilor și au gîndit, cu- 
vînt cu cuvînt acest poem.

Ascultam cum recita eleva și descopeream din 
rîndurile din frazele rostite de 
ea că acest mare poem a fost 
gîndit, a fost memorat, a fost 
visat și a încălzit sufletele 
celor asupriți, în adîncurile 
veacurilor, în adîncurile pă- 
mîntului, în închisori lugubre, 
în galeriile minelor ca niște 
închisori lugubre; în fabrici 
întunecate ca niște închisori 
și în bezna satelor pustiite de 
asuprire și nepăsare. Uriașul 
poem al libertății, al descătu
șării s-a cristalizat în inima 
tare a poporului, în aceste 
subterane ale istoriei de asu
prire și a fost scris la margi
nea unor zări uriașe din care 
urcă, strălucitor, Răsăritul.

Și dacă nu aș fi știut unde 
și cînd a apărut această uriașă 
carte cu file puține și dacă 
nu aș cunoaște cine a scris-o, 
într-o toamnă ca asta — încă 
aș simți că e un poem îzvorît 
din covîrșitoare dureri, din 
crunte asupriri, din uriașe, ne- 
înfrînte năzuinți îndelung înă
bușite ; aș simți din frazele 
lui că e poemul unei lumi, al 
unui popor care a cîștigat o 
uriașă biruință; poemul gîndit,

(Continuare în pag. 2-a)
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cadrul manifestărilor orga-

apoi defilarea grupe- 
de Cruce Roșie din 
care au luat parte

și participarea 
romîni la aceste 

cuvîntul tov. 
care a participat

V/ -
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muncitorilor, drept, odinioară călcat tn picioare prin vor
bărie goală, este astăzi pe deplin respectat. Fiecare mun
citor se mîndrește cu roadele muncii sale, fiecare pri
mește ceea ce 1 se cuvine, după munca sa. Prima noastră 
fotografie înfățișează un grup de tineri muncitori, gră- 
bindu-se să intre pe ușa centrului școlar D.G.R.M. din 
Orașul Stalin. îndată după absolvirea școlii, tinerii mun. 
citori stnt repartizați tn producție pe baza calificării lor.

Dreptul la învățătură, Ia culturalizarea întregului popor 
era.cu ani tn urmă un simplu vis. Invățați — erau hă
răziți să devină numai odraslele . celor sus puși. In 
zilele noastre, muncitorul și țăranul muncitor poate în
văța în cele mai înalte școli. Cea de a doua fotografie 
ne redă un aspect dintr-o bibliotecă universitară unde 
studenții Iși complectează cunoștințele

Al IlI-lea concurs republican 
al grupelor sanitare de Cruce Roșie“

Recoltarea culturilor Urzii

In cadrul experimentării sisfemu’ui de salarizare
îmbunătățit

La „Ianoș Herbak“
sporul salariului

se acopere
O gospodină înțeleaptă chiver

nisește fiecare ban, ba face, ade
seori și economii la CEC.

In ultima mea deplasare la 
Cluj am cunoscut mulți asemenea 
gospodari. Despre aceștia m-am 
hotărît să scriu și mărturisesc 
sincer că nu mi-e de loc ușor, 
pentru că sînt mulți și faptele 
lor se pot concentra cu greu în 
cîteva pagini

E vorba despre gospodarii de 
ca 

azi

din economii

Duminică dimineață a avut loc 
pe Stadionul Tineretului din Ca
pitală deschiderea celui de al 
IlI-lea Concurs republican al gru
pelor sanitare ale Crucii Roșii a 
R. P. Romine.

La tribuna oficială au luat loc 
tovarășii: Gh. Gheorghiu-Dej, dr. 
Petru Groza, Chivu Stoica, Gh. 
Apostol, Al. Bîrlădeanu, dr. Octa
vian Belea, președintele C.C. al 
Crucii Roșii a R. P. Romine, 
Petre Costache, FI. Dănălache, 
prim secretar al Comitetului Oră
șenesc P.M.R. București, Aura 
Mesaroș și general locotenent în 
rezervă Radu D. Rusescu, vicepre
ședinți ai Crucii Roșii a R.P. Ro
mine.

Rostind cuvîntul de deschidere 
a celui de-al IlI-lea Concurs re
publican al grupelor sanitare ale 
Crucii Roșii, dr. Octavian Belea 
a scos în evidență faptul că în 
momentul de față peste 35.000 de 
echipieri sanitari ai Crucii Roșii, 
cu bogate cunoștințe sanitare în
sușite în policlinici, dispensare și 
spitale, dau astăzi un prețios spri
jin la locurile lor de muncă și 
viață, în prevenirea îmbolnăviri
lor, a accidentelor și a microtrau- 
matismelor.

A avut loc 
lor sanitare 
Capitală la 
peste 5.000 de membri de Cruce 
Roșie. In fruntea lor au defilat

(Continuare în pag. 2-a)

Strîngerea culturilor tirzii con- Recoltarea 
tinuă cu intensitate în întreaga 
tară. Pină la 20 septembrie s-a 
recoltat porumbul de pe o supra
față de 650.000 ha. Porumbul a 
fost cules de pe cele mai mari 
suprafefe în regiunile Iași, Sucea
va, Craiova și București.

Intîlnire cu participanți 
la Marea Revoluție Socialistă 

din Octombrie

floarei soarelui a 
fost realizată in proporție de 67 
la sută, fiind aproape terminată 
în regiunile Ploești, Bacău, Cra
iova, Iași și Galați, iar a sfeclei 
de zahăr în proporție de peste 30 
la sută.

Culesul 
vansat in 
Galați și 
giunlle mari producătoare în Ti
mișoara și Oradea.

Producțiile obținute sînt bune 
șl in majoritatea regiunilor depă
șesc pe cele din anul trecut.

(Agerpres)

cartofilor este mai a- 
regiunile Craiova, lași. 
Ploești, iar dintre re-

la „Ianoș Herbak", cunoscuți 
maeștri ai încălțămintei și — 
— și ca economi fără pereche.

La prima vedere ești tentat să 
crezi că n-au prea mare însemnă
tate cîțiva decimetri pătrați de 
piele economisiți de cutare sau 
cutare muncitor, dar cînd tragi 
linia și aduni, îți dai seama c-ai 
greșit. Economiile îți apar In for
ma lor utilă — perechi fețe pen
tru încălțăminte, și nu poți ca să 
nu spui „bravo!“.

De cînd a început bătălia eco
nomiilor ? E greu de precizat. Se 
poate spune însă cu siguranță că 
ea a fost intensificată ca urmare 
a reluării inițiativei tinerilor brăi- 
leni: „Să realizăm economii echi
valente cu prețul de cost al unor 
importante produse finite". Despre 
îrimele. rezulta
te obținute s-a 
scris în nenumă
rate rînduri. Și 
iată că revenim. 
De data aceasta, 
pentru că preo
cupările tinere
tului vin să 
sprijine o nouă 
acțiune a colec
tivului uzinelor 
„Ianoș Herbak" 
luată ca urmare 
a introducerii sis
temului de salari
zare îmbunătățit: „Să realizăm 
Îmbunătățirea salarizării munci
torilor fără a majora prețul de 
cost planificat".

Cînd a fost lansată în acest 
sens, o chemare către toate între
prinderile din orașul și regiunea 
Cluj, s-au găsit cîțiva sceptici 
care au dat din umeri „Fugi de-aci 
domnule, cum o să economisim 
noi în cinci luni 2.500.000 lei ?“. 
Faptele însă au confirmat posibi
litatea. Deci, să le dăm cuvîntul.

Larga consultare a muncitorilor 
a adus ca prim rezultat 300 de 
propuneri privind mai buna orga
nizare a procesului de producție, 
introducerea tehnicii noi, a tehno
logiei avansate. Aceasta a fost 
prima verigă din lanțul comple
xului de măsuri care trebuie să a- 
sigure victoria.

Care vor fi consecințele aplia 
carii acestor propuneri ? lată ct« 
teva. Introducerea croitului meca. 
nic al fețelor la încălțămintea „te
nis", la întreaga producție, aduce 
de la 1 iulie — 31 decembrie, o 
economie de 113.000 lei, înlo
cuirea tălpii de cauciuc micropo- 
ros cu talpă micromonolit aduce 
o economie de 170.700 lei, iar or« 
ganizarea' pe bandă rulantă a a- 
telierului pantofi-femei se va sol
da cu o economie de 197.000 lei.

Gospodarii de la „Ianoș Her A 
bak“ se mîndresc cu faptul că și 
în primul semestru au redus pre
țul de cost planificat, față de a- 
ceeași perioadă a anului trecut, cu 
1.958.000 lei. Pe asemenea succes 
ca și pe noi resurse, s au bazat 
ei cînd și-au dat cuvîntul de 
onoare că între 1 august și 31 
decembrie iși vor mări economiile 
cu circa 2.500.000 lei.

Dacă mergi prin secții nu poaa 
te să hu te impresioneze entuzias
mul muncitorilor și tehnicienilor.

Colectivul nu pierde din vedere 
inovațiile, cea de a doua verigă 
din lanțul măsurilor luate pentru 
sporirea economiilor.

Srira, cind orașul de pe Someș 
est» cufundat în liniște, la multe 

ferestre se vede 
încă lumină A. 
plecați peste mea 
se, inovatorii aș- 
tern pe hîrtie 
concluziile la ca
re au ajuns stu
diind un anumit 
domeniu al pro
cesului de pro
ducție.

Din clipa cînd 
tn uzină s-a cu
noscut angaja
mentul luat, tiu 
nerii ingineri Mu

și loan Fufezan au 
văzu ți la cine- 

pfimbare. Ii preo-

* 2 500 000 lei în 
cinci luni * Tinerii 

inovatori se văd 
popularizați la o expo
ziție pe țară * Cu 
ce caiet merge la 

el secretarul 
U. T. M...

reșan Teodor 
fost rareori 
ma sau la r___  . ..
cupa instalajia de reducere a bi. 
cromatului de sodiu, atft de nece
sară pentru ușurarea muncii și 
pentru realizarea de economii. De 
curînd au sărbătorit succesul. In
stalația funcționează din plin. O 
nouă bucurie "a venit să se a- 
dauge la cea dintîi: vestea că la 
expoziția care se va deschide în 
octombrie la minister se va afla 
FJ desenul instalației lor, cu toate 
schițele de funcționare.

In prezent inovatorii, oamenii
LIDIA POPESCU

In
nizate de A.R.L.U.S. în cinstea 
celei de-a 40-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, la Casa Prieteniei 
Romîno-Sovietice A.R.L.U.S. a 
avut loc duminică după-amiază 
întîlnirea unor participanți ro- 
mîni la Marea Revoluție Socia
listă din Octombrie cu un mare 
număr de muncitori, tehnicieni, 
funcționari, intelectuali, militari, 
tineri și tinere.

Reuniunea a fost deschisă de 
1. Moraru, secretar adjunct

al Consiliului General A.R.L.U.S. 
Participanții au ascultat cu viu 
interes relatările tov. M. Gh. 
Bujor, președintele Asociației 
foștilor deținuți și internați po
litici antifasciști din R. P. Ro- 
mînă, despre evenimentele din 
octombrie 1917 
revoluționarilor 
evenimente și 
Zamfir Enache,
între anii 19J8—1922 în rîndu
rile Armatei Roșii la luptele 
Victorioase împotriva gardiștilor 
albi intcrvenționiștilor
străini.
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Ocrotirea sănătății poporului este de asemenea o preocupare centrală a statului democrat-popular, consfințită prin lege. Un medic controlează starea să
nătății unui copil. Intr-adevăr nimic deosebit, la prima vedere dar cînd imaginea a fost luată într-o casă din comuna Negrești din țara Oașului, regiune 
„renumită" în trecut, prin înapoiere și mizerie — aceasta constituie o uriașă izbîndă.

Odihna și sportul erau de asemenea în trecut rezervate celor din „lumea bună". Pentru muncitorii de la Reșița s-a construit un frumos ștrand. Aici 
după orele de producție muncitorii se destind cîteva ore și practică înotul. E una din zecile de mii de baze sportive care stau la dispoziția oamenilor 
muncii.

In gară la Apahida am aș
teptat un tren vreme de 4 ore 
și jumătate, tn sala de aștep- 
tare, curățică și plăcut lumi
nată, ne aflam nouă oameni — 
locuitori statornici — dacă nu-i 
mai luăm în seamă pe cei care 
au intrat, s-au uitat și au ieșit 
repede. în sală era liniște. Eu 
și vecinul meu de bancă, un 
soldat care-și scosese picioarele 
din cizme, citeam. în fundul 
sălii, unde lumina ajungea 
mai greu, un băiat și o fată 
discutau în șoaptă, ascultîndu- 
se cu interes — și păreau că se 
simt destul de bine în semi
obscuritate. Vis-a-vis de noi, 
două bătrțne cu fustele umflate 
ca niște parașute în cădere, 
discutau ceva în tihnă, cam 
triste și îngrijorate. Lingă ele, 
în dreapta, un bărbat de vreo 
cincizeci de ani, mic și înde
sat, dormea cu pălăria așezată 
pe obraz ca să-l ferească de lu
mină. De fapt nu dormea, ci 
numai moțăia pentru că, din 
cînd în cînd, încerca un fel de 
cîntec de inimă, pe care nu-l 
putea sfir și niciodată. De cîte
va. ori încercă să se ducă afa
ră, dar una dintre femei îl opri 
cu autoritate.

— Unde te duci ?
— Aci. Să beau apă.
— Avem apă în sticlă ducă 

vrei. Stai acolo și dormi. Bu
fetul s-a închis demult.

Omul se așeză iarăși pe ban
că fără nici o convingere însă, 
pentru că de alături, de la bu
fetul acela despre care femeia 
spunea că s-a închis demult, se 
auzea o veselie care ar fi ispi
tit chiar și un lemn fără sim
țire. Așa că nici odihna nu-i 
mai prii și începu să se zvîrco- 
lească. Lîngă el, pe cealaltă

bancă, ședeau cuminți, cu pi
cioarele ascunse sub rochii și 
cu genunchii strînși în brațe, 
două fetișcane bălaie. Tăceau 
tot timpul, cu privirile pierdu
te undeva, călătorind * cu gin- 
dul cine știe unde. Obrajii lor, 
altminteri fragezi și colorați, a- 
veau paloarea unor ființe ale 
căror suflete sînt cuprinse de 
o tulburare adîncă și mai ve
che. Privirile lor curate, aveau 
limpezimea pe care o lasă la
crimile după ce s-au scurs pe 

, .obraji. Una dintre ele, mai 
înăltuță și mai serioasă parcă, 
se sculă și începu să se plim
be bărbătește prin sală. Femeile 
o priviră îngrijorate și una din
tre ele o îmbie cu un măr.

— Nu mănînc — refuză ea 
nervoasă.

Bărbatul care- moțăia pe 
bancă se ridică și el, o privi 
puțin încruntat, apoi veni lingi 
noi să-și aprindă o țigară. Sim
țea pe semne nevoia să discute 
cu cineva pentru că se 
lîngă noi, firesc, și mi se 
să direct ;

— Multe necazuri mai 
copiii ăștia.

— De, ce să-i faci ?
— Ai care n-au copii nu știu 

ce-i necazul — continuă el tră- 
gînd adînc din țigare.

— Da' ce s-a-ntîmplat, dacă 
nu vă supărați ? — interveni 
ostașul politicos.

— Păi am fost cu fetele In 
examen.

— Și? Au reușit ?
— Nu. A fost o încurcătură. 
Am tăcut toți cîteva clipe, 

privindu-l cu compasiune. Va- 
săzică ăsta-i necazul !

— Ei, ce să-i faci, se-ntîm- 
plă.

Bătrînul a stat nițel pe gin-

pe

a,fixă 
adre-

ai cu

duri, și-a privit lung fetele și 
a clătinat din cap, cu o expre
sie de nedumirire pe față. 
Există o psihologie, . anume a 
adolescenților căzuți. la exa
mene. Durerea și dezamăgirea 
lor pornesc de la senzația sur
dă, nedeslușită a unei infrin
ge™ morale personale, a unei 
jigniri a demnității și . voinței 
lor și orice compătimire și 
consolare îi irită și-i necăjesc 
mai rău. Fetele bătrînului au 
refuzat să vorbească toată 
ziua cu cineva, . privind to-

să vorbească 
cineva, p..‘„’  „

tul cu ochii sticlind de o du
rere mută, 
trînul ne-a ....... .. .....................
lui ii pare bine că fetele au că
zut și, cînd a văzut că-l pri
vim cu nedumerire ne-a spus 
toată povestea șoptit, apleeîn- 
du-se discret spre noi, ca să 
nu-l audă ele..

— Io, tovarășe, să zicem de 
exemplu am două fete. Alți co
pii nu mai am. Cu astea două 
fete muncesc în colectivă și cu 
baba ; mă rog, ea cind poate 
vine, cînd nu, nu. Io muncesc 
la porci și a mai mică e cu 
mine. Ailaltă e la birou, aju
toare de contabil. Acum să vor
bim de a mică. Noi amindoi 
îngrijim 20 de scroafe. Ascul
tă ici la mine (și mă apucă 
strîns de reverul hainei) nouă 
nu ne-a murit intr-un an decit 
un singur purcel. Primii pe 
raion am ieșit. O mie de zile 
și ceva avem amindoi. Fata 
mea e* ținută ca pe brațe în co
lectivă, ca o mireasă. în iar-
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interioară. Bă- 
mărturisit insă că
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Pe marginea scrisorii: 
„Mame iresponsabile"

Majestății Sal,
OLAF V Regele Norvegiei

Oalo

Tovarășului dr. PETRU GROZA 
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romine

155 de ani de la moartea
Dragi tovarăși,
Mă numesc Paraschiva lancu; 

6tnt munciloare la Industria Lo- 
cală Băilești, din regiunea Craio
va și lucrez la atelierul de naeturi 
— ramura chimică. M-am pre
zentat, pentru ca de la început 
să știți cine vă adresează o ru
găminte. lată despre ce este9- 
vorba :

Deunăzi, am venit de la ser
viciu pe la ora 4 după amiază, 
m-am odihnit puțin, apoi am în
ceput să citesc ziarul „Scînteia ti
neretului" la care sînt ' abonată. 
Privirile mi s-au oprit deodată a- 
supra articolului „Mame irespon
sabile", apărut la rubrica „Tine
rețe, educație, răspunderi", pe 
care o urmăresc zilnic. Cițin- 

- dud, am aflat despre suferințele 
băiețelului Lovin Mărgărit din 
strada Foișor, numărul 93 Bucu
rești.

Dragi tovarăși,
Iubesc nespus copiii. Nu 

bogată — am 47 de ani și 
vtMUvd. Pasiunea mea ' 
cititul și copiii.

■ 2 - - rrrrff
bifi cartea" la biblioteca centrală 
a raionului Băilești am obținut 
insigna și brevetul de „prieten al 
cărții".

După citirea articolului amintit, 
m-am gîndtt serios și am hotărît 
să înfiez copilul. Eu nu voi face 
diferență că acest copil a fost 
născut de altă mamă. 11 voi crește 
cu drag, voi căuta să-i dau o e- 
ducație sănătoasă în spirit mun
citoresc, să-l fac încrezător în 
viitor. 11 voi da la școală, îl voi 
ajuta să învețe o meserie. In 
întreprinderea noastră sînt me
serii felurite și unde îl va în
demna inima, acolo îl voi da. La 
noi, între muncitori, sînt convinsă

sînt 
sînt 

__r , ,jlR
cititul și copiii. Am luat parte 
alături de tineri la concursul „lu-

că se va simți bine. Va fi încon
jurat cu drag de toți. Scriu.exact 
cum gîndesc și ce simte sufletul 
meu.

Vă rog, dragi tovarăși, să mă 
ajutați ca acest copil să ajungă 
la mine și eu îi voi face aici toa
te formele necesare.

11 rog și pe tov. maior Bu- 
zoianu — care cunoaște cazul — 
să mă ajute în această direcție. 
Alăturat scrisorii de față vă tri
mit și o fotografie a mea. Arti
colul este apărut în numărul 
2598 din 15 septembrie a.c. al 
ziarului „Scânteia tineretului".

Copilul este al Păunei Mărgă
rit, din strada Foișor, numărul 
93 — București. .

Adresa mea este: 
lancu Paraschiva,

strada Ottuz,. numărul 7, Băilești, 
regiunea Craiova

Închei scrisoarea'' cu rugămintea 
de a-mi acorda ajutorul dv. pen
tru a obține acest copil. Vreau 
ca el să scape de suferințe și îl 
aștept cu mult drag.

PARASCHIVA 1ANCU
★

« NOTA REDACȚIEI
>> în urma scrisorii primite de 

la tovarășa Paraschiva lancu, 
\\ redacția noastră — cu spriji- 
>> nul tovarășului maior Gheor- 
Z? ghe Buzoianu — a cercetat 
\\ cazul copilului Sorin (Lovin) 
>> Mărgărit. Mama copilului con- 

simte ca acesta să fie luat sub 
\\ ocrotirea tovarășei lancu.
>> Pe această cale, redacția 

ține să mulțumească tovarășei 
\\ lancu Paraschiva pentru spi- 
>> ritul pțofund uman de care 

este animată și-i dorește un 
\\ cămin fericit alături de viito- 
>> rul ei fiu.

Aflînd cu profund regret de 
vestea decedăril Majestății Sale 
Haakon VII Regele Norvegiei, 
rog/ pe Majestatea Voastră să 
primească cele mai sincere con
doleanțe din partea Prezidiului 
Mariî Adunări Naționale a Re
publicii Populare Romîne, pre
cum

Tovarășului CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne

lui A. N. Radișcev
Tovarășului GHEORGHE GHEORGH1U-DEJ

Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn /

și ale mele personal.
Dr. PETRU GROZA

Președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a 

Republicii Populare Romîne

Acordarea .Diplomei 
de onoare" a C.C. 

al U.T.M. unui grup 
de activiști U.T.M,

Sîmbătă 21 septembrie 1957, a 
avut loc la C.C. al U.T.M. o șe
dință în care s-a înmînat „Diplo
me de Onoare** a C.C. al U.T.M., 
unui număr de 15 tovarăși acti
viști ai C.C. al U.T.M. și ai comi
tetelor regionale U.T.M. care ur
mează diferite școli de partid, 
pentru meritele lor deosebite în 
munca de organizație.

Cu această ocazie au primit 
„Diloma de Onoare a C.C. al 
U.T.M.** următorii tovarăși: Gă- 
vruș Gheorghe, Dinu Munte, Popa 
Gheorghe, Ifrim Petrov, Damian 
Ion, Bădilă Ion, Hurhui Constan
tin, Dinu Ana, Marin Vasile, Radu 
Gheorghe, Ziman Andrei, Bobocea 
Gheorghe, Pîrvan Vasile, Bulcă 
Virgil și lacomi Ion.

La „Ianoș Herbac**
din economiisporul salariului se acoperă

(Urmare din pag. J-aJ

de frunte ai uzinei, printre care 
tinerii Orban Ludovic, 
Mikloș Arpad, lăcă- 

; Arpad, brigadier, Bo- 
economist etc. sînt 
de găsirea unor noi 
pentru realizarea de

se află.și i 
proiectant, 
tuș, Rostaș 
doni loan, 
preocupați 
posibilități 
economii.

Și totuși — spune to>v. Ș-tefan 
Nilgesz, direotorțil general al 
zinei — baza economiilor o consti
tuie gospodărirea materiei prime 
și auxiliare, alături de reducerea 
cheltuielilor administrative.

In industria încălțămintei, ma
teria primă are ponderea cea mai 
mare în structura prețului de 
cost. Deci — economii de materie 
primă — iată obiectivul central al 
întrecerii tinerilor de aici.

Ce s-a hoftărît în acest sens la 
recenta ședință a comitetului 
U.T.M.? Nici un tînăr să nu ră- 
mînă fără cont de economii. A- 
cum, cînd consumurile specifice 
sînt mai judicios normate, disputa 
dintre tineri este mai dîrză. Mai 
mult ca oricînd se cere atenție, 
cunoașterea meseriei și dexterita
te în mî-nuirea tiparelor.

Osz Rudolf, secretarul organi
zației U.T.M. de la secția croit I

u-

— secția cu cei mai mulți tineri
— păstrează asupra sa un caiet 
obișnuit. In fiecare zi, în dreptul 
fiecărui tînăr, el, ca și maiștrii, 
înseamnă economiile realizate. 
Iată bilanțul ce n! l-a dat, obți
nut în prima lună de aplicare a 
sistemului îmbunătățit de salari
zare. Brigada IlI-a, condusă de 
Hothazi Ana, a economisit atîta 
căptușeală, îneît ea este suficientă 
pentru toată încălțămintea con
fecționată de. celelalte două bri
găzi. In aCela’și timp, din econo
miile realizate de brigada lui Fo- 
dorean Maria se pot confecționa 
438 perechi fețe de încălțăminte 
bărbătească.

Neînsemnate la prima vedere, 
micile economii apar în toată am
ploarea lor atunci cînd, după o 
lună de muncă încordată, se culeg

roadele. August s-a încheiat aici 
cu 3688 perechi încălțăminte peste 
plan, cu 111.288 decimetri pătrați 
de piele și 368 metri de pînză eco
nomisiți de harnicul colectiv — 
primul care a pornit să realizeze 
îmbunătățirea cîștigurilor munci
torilor fără a majora prețul de 
cost planificat.

Se cade să mai arătăm ceva : 
efectul pentru muncitor : salariul 
tarifar a crescut considerabil. 
Muncitorii din secția croit I — 
de exemplu — primesc acum un 
salariu tarifar de 740 lei în loc 
de 433, cît primeau înainte. Și a- 
ceasta reprezintă doar 80 la sută 
din cîștigul lor.

Depinde de fiecare, ca intr-un 
viitor apropiat cîștigurile să spo
rească și mai mult iar angajamen
tul să fie pe deplin realizat.

,Al IlI-lea concurs 
republican al grupelor 

sanitare de Cruce Roșie"
(Urmare din pag. l-a) 

cele 18 grupe sanitare fruntașe în 
faza regională a concursului.

In continuare aii avut loc pri
mele probe practice și teoretice ale 
concursului.

★
Tot duminică dimineața s-a des

chis pe Stadionul Tineretului o 
expozitie-tabără în cadrul căreia 
sînt prezentate realizări și aspecte 
ale activității grupelor sanitare 
fruntașe pe regiuni.

Expoziția a fost vizitată de con
ducătorii partidului și guvernului 
prezenți la festivitate.

★
Luni după-amiază a avut loc 

pe Stadionul Tineretului din Ca
pitală, festivitatea de închidere 
a celui de-al IlI-lea Concurs re
publican al grupelor sanitare de 
Cruce Roșie.

După două zile de întreceri, în 
timpul cărora cele 18 grupe sa
nitare participante la concurs au 
dovedit o temeinică pregătire sa
nitară, primul loc a fost ocupat 
de grupa sanitară de Cartier 109 
din raionul Lenin — București, 
urmată de grupele sanitare de 
la uzinele „Gh. Gheorghiu-Dej“, 
Baia Mare și „1 Mai" Ploești.

Duminică dimineața membrii 
delegației Adunării Populare a 
R. P. Albania în frunte cu tova
rășul Pilo Peristeri, vicepreședinte 
al Prezidiului Adunării Populare 
a R.P. Albania, însoțiți de depu
tatul Simion Bughici și de Miha 
Lako, ambasadorul R. P. Albania 
la București au sosit la Reșița.

Conduși de tov. Mihai Patriciu, 
directorul general al Combinatu
lui metalurgic Reșița, oaspeții au 
vizitat această mare întreprindere 
a industriei noastre grele.

Inapoindu-se la Timișoara, solii 
poporului albanez au asistat la 
meciul internațional de fotbal din
tre echipele Știința Timișoara și ’Constanța, 
Spartak Subotița (R.P.F. Iugo
slavia) care s-a. desfășurat pe 
stadionul „23 August“ din locali
tate.

tovarășii Vasile Vîlcu, prim se
cretar al comitetului regional 
Constanța al P.M.R., Tudose 
Vasiliu, președintele Comitetu
lui executiv al sfatului popular 
al regiunii Constanța, deputați 
în Marea Adunare Națională a 
R. P, Romîne, Marin Stancu, 
președinte al sfatului popular al 
orașului Constanța, precum și de 
numeroși oameni ai muncii 
localitate.

După ce au vizitat clubul 
ternațional al marinarilor la 
vitația tov. A. Teodorescu, 
rector general adjunct al Direc
ției regionale navale maritime 

fiarlamentarii alba- 
mbarcat pe vasul 

„I. C. Frimu** pentru a vizita in
stalațiile portuare.

Apoi membrii delegației Adu
nării Populare a R. P. Albania 
au avut o întîlnire la sediul sfa-Luni dimineața membrii dele

gației parlamentare albaneze în ’ tului popular orășenesc cu depu- f x am—țațj djn regjune care au împăr.
tășit oaspeților din metodele fo
losite în cooperativizarea agri
culturii în regiunea Constanța.

După-amiazâ membrii delega
ției parlamentare albaneze și 
persoanele care-i însoțesc au vi
zitat G.A.S.-Murfatlar.

frunte cu tovarășul PHo Peristeri, 
vicepreședinte âl Prezidiului Adu
nării Populare a R. P. Albania, 
au sosit cu avionul la Constanța.

Pe aeroportul pavoazat sărbă
torește cu drapelele de stat ale 
R. P. Romîne și R .P. Albania, 
oaspeții au fost întîmpinați de

)*6șoț»oe0o0ooe0o0oeoeoooe9»e9oee«9oo»»'
(Urmare din pag. l-a)

In numele poporului, al guvernului Republicii Democrate Vietnam 
și Comitetului Central al Partidului Oamenilor Muncii din Vietnam, 
vă mulțumim sincer pentru caldele felicitări oare ne^au fost adre
sate în numele poporului, al guvernului Republicii Populare Ro
mîne și Comitetului Central ai Partidului Muncitoresc Romîn cu 
ocazia celei de a 12-a aniversări a proclamării indepedenței Re
publicii Democrate Vietnam.

HO Șl M1N
Președintele Republicii Democrate 

Vietnam, președintele Comitetului 
Central al Partidului Oamenilor

Muncii din Vietnam

PHAM VAN DONG 
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Vietnam

(Urmare din pag. l-a) 

nă pleacă la școală și iese bri
gadieră, că-i deșteaptă și se pri
cepe. O să iasă om din ea, o 
să fie cineva. Ei, mă-sa a avut 
ea ideia ei. Cică s-o facă fel- 
cerița, că-i meserie curată (ac- 
centuă pe ultimul cțivînt și se 
strîmbă ridicînd colțul unei 
mustăți într-o direcție oblică, 
spre ureche). Vezi dumneata, 
adicătălea noi ăștia care creș
tem porci avem o meserie mur
dară. Da' carnea de porc îi 
bună, îi curată ! Le place la 
toți. Da' vezi, zice a’bătrînă, 
dacă-i felceriță umblă în ha
lat, e domnișoară, nu-i o fiște- 
cine. (Bătrînul tuși și se foi pe 
bancă furios). Vasăzică să ple
ce toți, care cum e tînăr, la me
serie, la școală, la oraș, că la 
țară nu-i bine, nu-i curat (și 
iar ridică un sfîrc de mustață 
și o sprinceană la ultimul cu- 
vînt). Numai că fata mea nu-i 
așa. Io am întrebat-o dinainte : 
— tu vrei să te faci felceriță ? 
Ea nu prea știa ce să spună

că-i băgase masa ideia în cap. 
Da7 eu am scuturat-o așa bine : 
— Ți-e rușine de meseria lui 
tată-tău ? — Nu, a zis ea. — A- 
tund ? Ei, am venit la examen 
mai mult de gura la a’bătrînă. 
Da' pînă ne-am ciorovăit noi, 
am întîrziat și n-am mai putut 
băga actele. Acuma fetele or fi 
ele nițel triste, că le-o fi rușine 
de alții. Da’ fata a mică știu 
io ce are în suflet. Ea rămîne 
cu mine, nu se ia după găr
găunii mă-sii. Și la iarnă — așa 
mi-a spus președintele — o tri
mitem la școală și-o facem bri
gadieră, să crească animale, că 
nu-i o rușine. Și tot în halat o 
să umble dacă vrea. Și las-că...

In gară a intrat un tren și 
tn sală s-a produs dintr-odată 
agitație. Bătrînul (n-am aflat 
decît că-i dintr-un sat de prin 
părțile Dejului, Cășcău) a luat 
repede o legătură în spinare și 
s-a îngrămădit pe ușă în urma 
fetelor.

— Hai, hai, mișcă-te și nu 
mai bombăni — îl mustra bă- 
trîna supărată, grăbindu-l.

i 
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Secolul al XVIll-lea este secolul 
iluminiștilor. în spatele său se 
află evul mediu întunecat și ri
gid. în fața sa — necunoscutul. 
Pe plan literar, iluminismul își 
găsește corespondentul său direct 
și nemijlocit în creațiile clasicis
mului. Este o perioadă de stabi
lizare a limbii. îndeletnicirea scri
sului capătă, datorită necesității 
de a elabora norme riguroase, un 
caracter cerebral aproape știin
țific. Caracteristic pentru Rusia 
este faptul că începuturile litera
turii sale culte sînt legate de cu
rentul clasic. Unul din cei mai au
torizați reprezentanți al clasicis
mului rus este Radișcev.

Alexandr Nikolaevici Radișcev 
este una din cele mai luminoase 
figuri din istoria poporului rus. 
Scriitor și om politic deosebit de 
înzestrat, Radișcev deschide gale
ria revoluționarilor ruși făcînd 
parte -— după caracterizarea dată 
de Lenin — din prima generație 
de luptători împotriva autocrației 
țariste. Viața și opera sa pot fi 
caracterizate foarte ușor : în pri
mul rînd consecvență, în al doi
lea rînd, îndîrjire. Sînt unii oa
meni al căror destin este închis în
tre scoarțele unei singure cărți 
(chiar dacă au mai scris și altele) 
Radișcev este unul din aceștia. 
Cartea vieții sale se numește „Că
lătorie de la Petersburg la Mos
cova".

Autorul „Călătoriei de la Pe
tersburg la Moscova" s-a născut în 
1719. Familia sa, boieri de mo
dă veche din regiunea Saratov, s-a 
străduit să-i asigure o educație a- 
leasă. Trimis mai întîi la Mos
cova, apoi la Petersburg, Radișcev 
pleacă în 1766 să studieze în străi
nătate.' La universitatea din Leip
zig el se dovedește a fi unul din 
cei mai buni studenți. După cinci, 
ani, răstimp în care Radișcev acu
mulează cunoștințe din domeniile 
cele mai diferite, el se reîntoarce 
in patrie.

Pe atuncea domnea pe tronul 
Rusiei, Ecaterina a II-a, țarina 
cărg a dorit să împace satrapia cu 
un pospai de libertate a cugetului.

Ecaterina cocheta cu iluminismul 
francez. însă tot ea a înăbușit în 
sînge răscoala lui Pugaciov. Iar 
glasul lui Radișcev, unul din pu
ținii oameni care a îndrăznit sa 
spună adevărul despre pravoslavni
ca împărăție rusă, a fost înăbușit.

Puțin timp după ce s-a întors 
din străinătate, Radișcev a ocupat 
un post în aparatul de stat. De 
aci încolo, activitatea sa se va îm
părți între îndatoririle unui june-

ționar care se străduiește să limi
teze abuzurile și timpul acordat 
vocației sale literare. Traduce car
tea lui Malby : „Considerații des
pre istoria Greciei" și scrie „Via
ța lui F. V. Vșakov" (Ușakov fu
sese prieten și coleg cu Radișcev. 
A murit în timpul studiilor, în 
Germania). în același timp scrie 
și cartea sa de căpetenie „Cală- 
torie de la Petersburg la Mos
cova", Radișcev a stăruit mult la 
elaborarea ei. Manuscrisul, termi
nat către sfîrșitul celui de-al op
tulea deceniu al secolului, este ti
părit în tipografia autorului. în 
1790, cartea apare.

Ce este în fond această carte 
pe marginea căreia Ecaterina a 
ll-a a scris următoarele cuvinte : 
„Un răzvrătit mai primejdios de
cît Pugaciov ?". Este un reportaj, 
unul din primele și cele mai in
teresante reportaje pe care le cu
noaște istoria literaturii. Nu este

însă vorba numai de o acumulare 
haotică de fapte. Radișcev caută 
în permanența să sistematizeze 
cele văzute în scopul unei gene
ralizări atotcuprinzătoare. De aci 
vine interpătrunderea reportajului 
cu elementele caracteristice eseu* 
lui.

Este interesantă confruntarea 
care s-ar putea face între cartea 
lui Radișcev și ^Scrisorile persa
ne" ale lui Montesquieu. Motivul 
ambelor lucrări este același : des
crierea unor călătorii. Epistolele 
iluministului francez constituie 
una din cele mai veridice des
crieri ale societății franceze. Satl* 
ra este evidentă. Țelul de aseme
nea. Limbajul este însă metaforic. 
Radișcev nu folosește niciodată 
aceste mijloace. Simplu și direct, 
el dezvăluie realitatea brutală a 
vieții rusești. Starea socială a Ru
siei este cercetată cu optica unui 
om. care vede necesitatea transfor
mărilor urgente. O luptă imensă 
scoate la iveală racilele și ana
cronismul.

Starea socială a țăranului și pa
razitismul moșierimii sînt cei doi 
poli în jurul cărora se concen
trează însemnările lui Radișcev. 
Abundența materialului de viaf" 
adunat este impresionantă. Vi) 
zarea la licitație a iobagilor, as
pectul dezolant al izbei țărănești 
alternează cu descrierea moravuri
lor încetățenite printre nobili. Nu
mai în cazurile extreme, Radișcev 
recurge la alegorie (capitolul 
Spasscaia Polesti).

în ansamblul ei, cartea lui Ra
dișcev este prima demascare pu
blică a regimului autocrat. Se 
știu urmările pe care le-a avut de 
suportat îndrăznețul autor. Proce
sul, condamnarea la moarte, sus
pendarea pedepsei și deportarea în 
îndepărtata Siberie. Timp de șase 
ani a stat Radișcev în Siberia- 
Apoi, revine în Rusia avînd domi
ciliu forțat în gubernia Kaluga, la 
una din moșiile sale. Distrus fizi
cește, cu moralul măcinat de anii 
de deportare, Radișcev moare 
în 1802.

fCISEMATOGHAFE)

Molin Rouge — PATRIA, BUCU
REȘTI, GRADINA PROGRESUL ; 
Ghimpele — REPUBLICA, ELENA 
PAVEL, ÎNFRĂȚIREA INTRE PO
POARE, GH DOJA, 1 MAI ; Echi
pajul vasului Nadejda — MAGHE- 
RU ; Camelia - V. ALECSANDRI, 
23 AUGUST; Richard al IlI-lea — 
(ambele serii) — I. C. FRIMU ; O 
întîmplare la Benderath — LUMI
NA, VOLGA; Vocație - CENTRAL; 
Fedra — VICTORIA, DONCA SI- 
MO ; Odată în viață — DOINA ; 
Discordie - MAXIM GORKI - 
N. BALCESCU ; Jertfa supremă — 
TIMPURI NOI; Contele de Monte 
Cristo (ambqje serii) — TINERE
TULUI • Căpitanul și- eroul său — 
ALEX. POPOV, ALEX. ȘAHI A ; 
Prea tîrziu — GRIVIȚA; In calea 
trăznetului — VASILE ROAITA, 
POPULAR ; Povestea unui om a- 
devărat — CULTURAL; O vară 
neobișnuită — UNIREA ; Uraganul 
— CONST. DAVID ; Serenada stră
zii - FLACARA, M. EMINESCU ; 
Vrăjitorul — T. VLADIMIRESCU 
(grădină) ; Vagabondul (ambele 
serii) - ARTA; Tăunul - MUN
CA ; Vultur 101 — MIORIȚA, OL
GA BANCIC ; Don Juan — MOȘI
LOR ; Fiica Tibetului — ILÎE PIN- 
TILIE t Vinovațl fără vină -* LI
BERTĂȚII*
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scris de un popor urcind din adinei, înspăimân
tătoare bezne, spre luminoase, strălucitoare înăl
țimi.

Omagiu, slavă adusă trecutului aspru de luptă; 
vast, splendid tablou al prezentului; uriașă, ne
întreruptă chemare în viitor — așa este cuprinsul 
acestui poem.

Poem al eliberării, al libertății și al demnității 
noastre ; poem al ridicării poporului nostru la lu
mină și al integrării noastre în demnitate.

Se simte parcă sub rîndurile acestui poem, un
deva, jos, zgura, pulberea urîtă a unei lumi de 
asupritori, de moșieri, de stăpîni de fabrici și de 
oameni; se simte ca un parfum discret dar tul
burător, în versetele acestei capodopere, sîngele 
scump vărsat de acei care au trudit și au lup
tat pentru scrierea acestui poem.

Mari făuritori anonimi și mulți, suflete distin
se, luminate și viteze, luminați de strălucitorul 
soare al Revoluției din Octombrie lîngă tîmpla 
Partidului — poporul întreg — a desăvîrșit în 
toamna Iui 1952 acest poem de căpătîi și care 
cuprinde în el triumful unei istorii întregi și grele. 
Poporul întreg, în fabrici și uzine, în minele de 
cărbuni, în sate și orașe a creat acest poem, așa 
cum marii, anonimii făuritori de frumuseți crează 
legendele și baladele.

Ascultam acum, în mijlocul liniștii din cîm- 
puri, recitat de glasul curat al unei eleve, acest 
poem strălucitor, capodoperă a maturității, a băr
băției și a vredniciei poporului nostru. Sîntem 
cuprinși în el, prezent și viitor, ca pădurea de 
stejar în sîmburi de ghindă ; trăim în el, trecu
tul tot, prezentul și viitorul, pînă departe, ca 
universul înstelat, oglindit în stropul de rouă.

acea-

tinerii

S&-

cea C.
Vede,
Ungureanu Ion — Sibiu, 
Mihai — Cehul Silvaniei, 
cu Ionel — Galați.

TA1MANESCU DUDU 
București.

„Spre țara Festivalului*4 are 
unele versuri reușite. „Eu plec, 
ca-n numele iubirii noastre / 
Să pot ciocni cu alte mii de 
cupe“ e frumos spus. Din pă
cate, poezia se caracterizează 
printr-o anumită sărăcie de 
idei, ceea ce-și găsește expre
sia în imagini banale, conven
ționale ca „roza tinereții** etc., 
care nu numai că nu comuni
că nimic dar și minimalizează 
tema. Ți-ar folosi o lectură 
mai susținută, mai cu seamă 
dip poezia contemporană.

Mai. încearcă, dar cu mult 
mai multă exigență.

Un loc linișltit la umbra sălciilor pe malul Crișulul 
poate citi o carte in liniște.

Foto: N. STELORIAN

AGAVRILOAIEI GH. — 
Oradea.

Se pare că dumneata con
funzi poezia cu articolele de 
giazetă. Din cauza 
sta, intenții lăudabile, ca a- 
ceea de a îndemna 
să-și respecte părinții — idee 
pe care ai fi putut s-o tra
tezi destul de convingător în
tr-un material obișnuit, cil 
exemple concrete — dau naș
tere unei înșiruiri de fraze 
rimate, supărător de prozaice 
și de stîngace, uneori de-a 
dreptul hazlii. Iată cîteva ex- 
xemple „Ești din doi format; 
al dragostei produs / Cînd te 
privesc, se bucură sau au ceva 
de spus**. „Se prefac și cred 
că gata / Toate merg, to-ate-s 
bune, fără tata**. Poate că re
citind așa-zisele versuri tri
mise îți vei da seama singur 
că nu au nimic poetic, că nu 
se poate face poezie cu 
presii ca cele folosite din 
șug de dumneata : „cu t©t 
cernămîntul**, „la caz de 
voie** „au și de vîndut**

devărata poezie și o lecție 
sau o dare de seamă rimată 
trebuie să citești foarte multă 
literatură și să cugeți la cele 
citite. Studierea poeziei noa
stre clasice și contemporane 
te va ajuta să descoperi spe
cificul poeziei, să distingi va
lorile poetice reale. (Desigur 
un asemenea studiu necesită 
timp îndelungat, dar e mult 
mai folositor să te ocupi cu 
aceasta decît să scrii versuri 
nereușite și cunoștințele pe 
oare le vei dobîndi merită e- 
fortul). Repetăm sfatul dat și 
altor autori de încercări în 
versuri, de a citi cartea lui 
M. Isakovski „Măestria poe
tică**.

Aceleași observații sînt va
labile în linii generale și pen
tru Perneac Victor — Cala
fat, Trifoi Dumitru — Sîghet, 
Florea V. Ștefan — Ploești, 
Arsene Elena — Galați, Ha- 
rosa V. loan — Năsăud, Mag
dalena Bartha — Cluj, Bur-

Marin — Roșiori de
Ioniță Gh. — ostaș,

Pop 
Hîn-

MIRCEA ANDREI

ex- 
bel- 
dis- 
ne- 

.........  etc. 
Ca să înțelegi însă mai bine, 
care este deosebirea între a-

NATALIA MÎNDRU — 
veni, regiunea Suceava.

E Îmbucurătoare alegerea 
unei teme care, probabil, ți-e 
apropiată căci ai știut în mare 
măsură să eviți generalitățile, 
să găsești tonul potrivit pentru 
a cînta munca modestă a celor 
„care ne-au învățat prima bu
che**. Cităm o strofă: „De mină 
cine ne-a luat apoi / Ca să 
ne-arate lucruri neștiute / 
Cînd toate erau taine pentru 
noi / Cînd gîze, flori și stele 
erau mute ?“ Am fi dorit, însă, 
mai multă emoție, poate o

POEMUL LIBERTĂȚII
Eleva citea acest poem amplu pe care spiritul 

orb, înecat în aur și sînge al asupritorilor nu l-a 
știut. Fata citea Constituția R.P.R., acest poem 
ca un far luminos, Ia lumina căruia constructorii 
zidesc, elevii și studenții învață, tinerii briga
dieri escavează noile fundații de orașe și uzine; 
savantul cercetează, plugarul seamănă griul și 
plantează livezi iar poetul își scrie cîntecele.

Fata recita, recita Constituția — izvorîtă din 
adîncul istoriei, din adîncul năzuințelor poporu
lui î ea e dumnezeu și fără ea totul se sfarmă : 
ea e geniul poporului, așa cum există un geniu 
care lucrează adînc, în adîncul naturii.

Ascultam în frazele declamate de fată ceeace 
eram atunci, cînd am citit pentru prima dată a- 
cest poem și ceea ce știam că vom fi, vom deveni. 
Ascultam ceea ce biruisem pînă atunci, în sep
tembrie 1952, și ceea ce știam că va trebui să 
biruim.

Cu voce limpede, pătrunzătoare și solemnă, 
fata citea Constituția ; cine se depărtează de lu
mina ei se scufundă și piere în beznă; ceea ce 
încerci să clădești în afara ei și nu pe temelia 
ei — se prăbușește. Ascultînd copila aceea citind, 
mă bucuram. îmi aduceam aminte că poeții au 
cîntat în versurile lor Constituția — această pia
tră unghiulară a patriei. E greu să cînți Constitu
ția; e ca și cum ai încerca să creezi un poem 
despre „Luceafărul** lui Eminescu sau un poem 
despre „Faust“ al lui Goethe; e ca și cum ai 
încerca să compui o simfonie despre „Eroica** 
marelui Beethoven sau despre „Fire de iarbă** ale 
lui Walt Whitman. Constituția noastră este acest

uriaș poem, cuprinzînd în el toate poemele și 
simfoniile care s-au scris și care se vor mai 9crie 
la noi.

Vocea fetei se înălța în liniștea viilor, cînd în
flăcărată, pasionată, cînd mirată sau nedumerită, 
apoi se oprea. Se părea că nu a înțeles ceva, că 
ceva o pune în încurcătură, că nu înțelege. Pro
babil fata nu pricepea, mirată, pentru ce geniul 
acesta istoric, făuritorul marelui poem a găsit ne
cesar sa spună acolo, în versetele Constituției: 
...„Femeia are drepturi egale cu ale bărbatului la 
muncă, salariu, odihnă, asigurare socială și învă- 
țămînt". Sau : „Libertatea de conștiință este ga
rantată tuturor cetățenilor R.P.R." sau „Cetățenii 
R.P.R. au dreptul la odihnă**. Nu înțelegea poate 
nici de ce fusese atît de important, atît de nece
sar să se spună în această carte a cărților că... 
„Cetățenii R.P.R. au dreptul la învățătură**. Iată, 
ea învață : ce lucru extraordinar era în asta ! Tă
cea și medita, se gîndea ; poate nu pricepea des
tul ; poate înțelegea că toate acestea nu au fost 
înainte, și atunci se lăsa furată de gînduri, înfio
rată de aed trecut cumplit, întunecat, cînd toate 
aceste lucruri care ei i se par simple, elementare, 
ca aerul, nu au existat

Ea deschidea ochii cu această carte în mînă 
și împlinită în viața ei: îi era greu să priceapă 
măreția unor asemenea versete simple, așa cum 
nouă ni-i greu astăzi să simțim în întregime fio
rul zguduitor al tragediilor antice. Ea era fată de 
pescari sau de plugari de acolo, din sat, învăța 
la un liceu, la o școală medie sau tehnică, avea 
bursă de stat și făcea planuri mari pentru 

viitor.

Citește, citește — îi spuneam în gînd. Citește 
și te uită împrejur — împrejur, dacă s-ar putea 
sa cuprinzi țara întreagă. Citește cartea, poem 
greu, nemuritor, scris de mina grea a poporului 
care a pus bine mina pe condei.

Citește, sînt în acest poem mare toate, școlile 
și universitățile și bibliotecile și toate instituțiile 
de cultură și toată setea de cultură, de lumină 
a nesfîrșitelor generații care au luptat și s-au stins 
în bezna exploatării. Sînt în acest poem marile 
uzine și fabrici; termocentrale și hidrocentrale cu 
toată lumina electrică revărsată deasupra patriei; 
sînt aici Palatul pionierilor, cu sutele și miile de 
elegante, luminoase mici palate ale creșelor, că
minelor. grădinițelor de copii și istoria tristă a 
atîtor generații de copii trăiți în întuneric și mi
zerie. Sînt aici luptele de la Grivița și de la Lu- 
peni și răscoalele țărănești și sufletul mare al 
unor oameni care au dărimat închisorile; sînt 
aici Casa Scînteii și Hunedoara și Studiourile de 
la Buftea și Bicazul. Sînt aici luptele de la 23 
August și marea Revoluție din Octombrie. Este 
aici Partidul dueîndu-și poporul spre noi lupte, 
spre noi victorii.

E în acest poem al libertății — Constituția 
noastră — țara de acum, așa cum o vezi, cînd 
mergi în excursii. Și tu ești în aceste versete sim
ple și clare, fată a Marei Orînduiri, copil al unor 
oameni liberi și demni, al unui popor liber și 
vrednic, demn între popoarele care merg înainte.

Și fata mă auzea, parcă și continua să declame, 
limpede, pătrunzător. Acolo, pe șoseaua săpată în 
coastă treceau șiruri de autocamioane încărcate 
cu minereu strălucitor, se înălțau acolo sonde 
înalte ; pe platoul întins umblau într-un dans al 
lor tractoarele ; în sat se auzeau cîinii lătrînd și 
eu știam că satul se pregătea cu înfrigurare sa 
întemeieze o singură gospodărie colectivă puter
nică.

Toate din jur și eleva care citea erau lucruri 
desprinse din acest mare poem — capitol dintr-o 
capodoperă a viitorului.

imagine mai personala — re
feririle la eroii din basme 
sînt. un mijloc de care abu
zează poeții începători.

BUTNARU AUREL — IaiL-
„Darul fetei“ e versificară 

cu îndemînare. Păcat că e 
doar un mic tablou — destul 
de reușit — din perioada pre
gătirilor pentru Festival dar 
nimic mai mult (poezioare co
recte și vioaie închinate daru
rilor lucrate de tineri s-au 
scris în număr mare). Credem 
că ai putea scrie poezii mai 
originale, mai personale. (Fe
stivalul a inspirat și poezii de 
idei, cu sensuri mai profun
de). E de dorit ca pe viitor, 
ușurința cu care versifici să 
nu te îndemne spre subiecte 
lesne de tratat dar sărace în 
resurse cu adevărat poetice.

AURORA POPESCU -i 
București:

A-ți exprima în versuri pro
priile gînduri și simțăminte 
nu înseamnă av înșira pe hîr- 
tie, cu rimă la cap, tot ce-ți 
trece prin minte, sau prin față. 
Cînd nu ai ceva anume de îm
părtășit celorlalți nu are sens 
să scrii poezii numai ca să re
dai asemenea „impresii perso
nale : „Un vultur, Vultur/ Cu 
ciocul destul încovoiat / O 
clipă / Vai, de el m-am spe
riat** sau „Dar iată, uite / O 
căprioară aleargă / Codița / 
Ah, cît e de dragă !(?)“. După 
cum se vede, dumneata ai o 
concepție cu totul greșită des
pre poezie. O lectură susțis 
nută te va convinge de juste
țea celor spuse aici.

Popescu lon-Tulcea, G. Ne- 
culce — Brăila, Sîrbu C. loan
— Lugoj, Viașu Gh. — Bucu 
rești, Bălan Aurora — Sucea
va, Maria Marin — Bacău, 
Iorga Dima — București, Iu
lian C. Chiriac—Pitești, Jean 
Bercescu — București, Malan- 
cea Lenuța — Cimpulung, Al. 
Hertzug — Vidra, Covătaru 
Viorel — Dorohoi, D. Verdeș
— Deva.

Versificare în general corec
tă, uneori cursivă. Dar gene
ralitățile, declarațiile nu con
stituie poezie chiar dacă rit
mul și rima sînt respectate (în 
cazul de față cu unele excepții) 
Sentimentele exprimate sînt,' 
în adevăr, ale întregului tine
ret, dar, din păcate, și trata
rea lor e mereu aceeași, poe
ziile seamănă toate între ele, 
sînt lipsite de note personale^ 
de imagini poetice proaspete. 
Se recomandă un studiu mai 
aprofundat al poeziei de va
loare, în special al celei con
temporane.

ZUGRAVU ION - Bucu
rești.

Poezia dumitale vădește o 
anumită emoție. Versuri 
„Priviți-vă fără teamă 
ochii mari / ...Spuneți-vă 
nume, pe numele cel mic“ 
„Treceți peste răzoare cu . 
cioarele goale** au într-adevăr 
ceva din elanul sincer al unui 
„îndemn** tineresc. Dar nu 
toată poezia e la acest nivel. 
E greu, de aceea, să facem o 
apreciere sigură asupra posi
bilităților dumitale. Poate mai 
tîrziu, dacă vei trimite și alte 
încercări, pe care le-am dori, 
însă, lucrate cu mai multă 
migală.
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UNIUNEA SOVIETICA
A PRELUAT INIȚIATIVA"

Ecoul mondial al propunerilor sovietice la O-N.U.
Propunerile U R.S.S. 

pun Occidentul 
într-o situare critică
NEJT YORK. ( 

Presa americană acon 
te nț ie cuvîntării rostite de A. A. 
Gromîko, conducătorul delegației, 
sovietice în ședința din 20 sep
tembrie a celei de-a 12-a sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U. 
Toate ziarele din dimineața zilei 
de 21 septembrie din New York 
au consacrat acestei cuvîntări ar
ticole redacționale. Ziarele „New 
York Times“ și „New York He
rald Tribune** au publicat pe pri
mele pagini o expunere a cuvîn- 

„New 
extrase

(Agerpresf. - 
cordă o mare a-

mele pagini o expunere a 
tării lui A. A. Gromîko. 
York Times" a publicat _____
din cuvintare, care ocupă aproa
pe o pagină întreagă.

Este semnificativ faptul că zia
rele, ca și în trecut, neputînd o- 
pune propunerilor sovietice clare 
și cit se poate de precise argu
mente cît de cît serioase, recurg 
la procedeul lor preferat și anu
me, califică propunerile sovietice 
drept „manevre propagandistice".

Totodată, unele ziare și anumiți 
comentatori sînt nevoiți să recu
noască că propunerile sovietice au 
fost primite în mod favorabil de 
opinia publică mondială și de a- 
ceea S.U.A. și celelalte puteri oc
cidentale vor trebui să țină sea
ma de ele.

Astfel, ziarul „New York Herald 
Tribune" scrie printre altele că 
cuvîntarea lui A. A. Gromîko „cu
prinde simptome și previziuni pe 
care Occidentul nu le poate igno
ra și de care trebuie să țină cont

Marinari sovietici 
primiți cu căldură 

în Siria
DAMASC (Agerpres). — TASS 

transmite: După cum se anunță 
din Latakya, la 21 septembrie 
comandamentul districtului mili
tar Latakya și al forțelor mari
time militare ale Siriei a oferit 
un dejun in cinstea vice-amiralu- 
lui V. F. Kotov, comandantul 
grupării de vase militare sovietice 
și a marinarilor sovietici care au 
sosit' în Siria.

în timpul vizitării orașului La
takya, ofițerii sovietici au fost 
salutați de zeci de mii de locui
tori ai orașului, care scandau lo
zincile: „Trăiască Uniunea So
vietică '— prietenă credincioasă a 
arabilor" I „Trăiască eroica ar
mată sovietică și flota ei maritimă 
militară" I „Trăiască prietenia so- 
vieto-siriană", „Rușii și sirienii 
sînt frați", „Jos imperialiștii!“

Washingtonul". Corespondentul 
ziarului „Christian Science Monh 
tor** arată că propunerile U.R.S.S 
„ar putea pune Occidentul într-o 
situație dificilă**. Ziarul „Sun", 
care apare la Baltimore, arată că 
prezentind spre examinare Adună
rii propunerile concrete cu privire 
la dezarmare. Uniunea Sovietică 
a preluat inițiativa în cadrul 
tualei sesiuni.

repetare a „acu-- 
împotriva Occi-

întrucîtva comen-

ae-

U.P.S.S. cheamă 
la înlăturarea 

primejdiei de război
LONDRA 22 (Agerpres). — 

Ziarele engleze centrale și de 
provincie au acordat o mare im
portanță cuvîntării rostite de 
A. A. Gromîko, la sesiunea Adu
nării Generale a O.N.U.

In titlurile șl comentariile lor, 
ziarele engleze relevă în deosebi 
acea parte din cuvintare în care 
este demascat jocul periculos cu 
focul, cu care se îndeletnicesc 
puterile occidentale, și în pri
mul rînd S.U.A., în Orientul A- 
propiat și Mijlociu. Ziarul „We
stern Mail and South Wales 
News" a publicat o expunere a 
cuvîntării lui A. A, Gromîko pe 
prima pagină, sub un titlu In 
care se subliniază că U.R.S.S. 
CHEAMA LA „ÎNLĂTURAREA 
PRIMEJDIEI DE RĂZBOI IN 
ORIENTUL MIJLOCIU".

Unele ziare își însoțesc rela
tările cu comentarii scrise pe un 
ton enervat, în care încearcă să 
prezinte cuvîntarea reprezentan-

Discursul lui Dulles aspru criticat 
în țările arabe

CAIRO 23 (Agerpres). — 
China Nouă transmite: Comen- 
tînd discursul rostit recent 
Adunarea Generală O.N.U. 
secretarul Departamentului 
stat al S.U.A., Dulles, ziarul 
giptean „Al-Ahram“ scrie „ 
în acest discurs Dulles a acu
mulat „cel mai mare număr po
sibil de falsificări" în ce pri
vește situația din Orientul Mij
lociu".

Subliniind existența unei 
încordări în Orientul Mijlociu, 
Dulles a uitat că ea a fost pro
vocată de doctrina Eisenhower, 
care este în esență „o sfidare 
fățișă la adresa O.N.U,**.

Dulles trebuie să fie încredin
țat că „falsificările sale nu îi 
vor aduce nici un folos, după 
cum conspirațiile sale nu vor 
da nici un rezultat** — subliniază

în 
de 
de 
e- 
că

«•«•eeeceoeooeesoeeaeeeeeoeeAeMeMeeeaMooe dresa Siriei
In Italia

ziarul „Al Shaab“. Ziarul subli
niază că secretarul Departamen
tului de stat al S.U.A. nu are 
autoritatea de a vorbi despre a- 
facerile interne ale Siriei, care 
este un stat independent.

★ ’
Primul ministru al Siriei, Sa

bri Asali, a declarat că ultimul 
discurs rostit de Dulles în Adu
narea Generală O.N.U. „este plin 
de intenții rele, amenințări, fal
sificări și provocări la adresa 
Siriei".

„Oricare ar fi intențiile Ame
ricii — a adăugat Asali — Si
ria este gata acum să înfrîngă 
orice agresiune și să-și apere 
prin toate mijloacele independen
ța, libertatea și teritoriul".

Majoritatea ziarelor din Da
masc publică editoriale în care 
își exprimă indignarea împotri
va calomniilor lui Dulles la a-

tulul U.R.S.S. în Adunarea Ge
nerală drept o 
zațiilor clasice 
dentului".

Se deosebesc
tăriile ziarului conservator „Daily 
Telegraph and Morning Post", 
care a publicat știrea despre cu
vîntarea iui A. A. Gromîko la 
loc de frunte, subliniind în titlu 
propunerea sa cu privire la lua
rea de către state a obligației 
de a nu folosi arma nucleară. 
Acest ziar consideră că cuvin-' 
tarea lui A. A. Gromîko „se re
marcă prin expresii rezervate", 
„prin tonul ei moderat".

America
vrea să dezlănțuie 

un război 
în Orientul Mijlociu

CAIRO 22 (Agerpres), — Cu
vîntarea rostită la Adunarea Ge
nerală a O.N.U. de A. A. Gromîko, 
ministrul Afacerilor iExterne al 
U.R.S.S. a fost primită cu mare 
interes de opinia publică egip-

„Al-Gumhuria“, Aș-Șaab“, „At- 
Masa" și alte ziare subliniază că 
după cum a declarat ministrul A- 
facerilor Externe al U.R.S.S., 
Uniunea Sovietică nu poate ră* 
mine un observator indiferent, în 
timp ce regiunea Orientului Apro
piat și Mijlociu, care se înveci
nează cu frontierele sale, este 
transformată Intr-un focar de con
flicte militare.

Ziarul „Ahbar El-faun" subli
niază de asemenea la rîndul său 
caracterul agresiv al politicii ame
ricane în Orientul Mijlociu. Zia
rul scrie în titlu că „AMERICA 
VREA SA DEZLĂNȚUIE UN 
RĂZBOI IN ORIENTUL MIJLO
CIU".

Avioane „TU-104“ 
vor circula pe liniile 
aeriene cehoslovace
PRAGA 22 (Agerpres). — Ce- 

teka transmite : In curînd socie
tatea cehoslovacă de transporturi 
aeriene va primi avioane cu 
reacție de tipul „TU—104" 
din Uniunea Sovietică. Aces
te avioane vor începe să cir
cule din luna octombrie pe rutele 
de zbor de distanță lungă Mosco
va—Paris—Cairo—Damasc și Bei
rut.

Avioanele tipul „TU-104" vor 
reduce, timpul de zbor cu aproa
pe două treimi față de avioanele 
de pînă acum.

i

„Romfnia — piață ideală 
pentru produse grecești"

ATENA 23 (Agerprex). — 
I> Ziarul „Kathimerini“ publică 

J sub titlul „Romînia piață ideală 
>■ pentru produsele grecești* un 
> articol semnat de N. Alexe, di" 
> rectorul pavilionului romînesc 

la Tîrgul internațional de la 
> Salonic. In articol se face un 
j scurt istoric al relațiilor comer- 
> ciale reluate între Grecia și 
> Romînia după cel de-al doilea 
J război mondial și sînt prezen- 
> tate date din care rezultă creș
terea din an în an a volumului 
( importurilor de produse gre- 
s cești în Romînia, precum și 
z perspectivele în vederea unei 
( mai mari dezvoltări a relațiilor 
s comerciale dintre Grecia și Re- 
2 publica Populară Romînă.

Vizita unei delegații 
romîne în Grecia

ATENA 23 (Agerpres). — Co
respondență specială. In cursul 
zilei de sîmbătă delegația romînă 
la Tîrgul de la Salonic, condusă 
de Ana Toma, adjunct at mini
strului Comerțului a vizitat ora
șul Larissa, centru agricol im
portant în Grecia de nord.

La întrebarea unor producători 
de bumbac dacă pot vinde bum
bac în R.P.R. Ana Toma a răs
puns că - și în trecut Romînia a 
cumpărat bumbac din Grecia și 
va continua să cumpere și în 
viitor.

Lucrările Adunării Generale 
a O. N. U.

NEW YORK 23 (coresponden
tul Agerpres transmite) : Luni 
au continuat lucrările celei de-a 
12-a sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U. La începutul șe
dinței, la propunerea președinte
lui Munro, Adunarea a păstrat 
un moment de reculegere în 
memoria regelui Haakon al Nor
vegiei și a compozitorului fin
landez Sibelius.

După aceea au 
discuțiile generale.

Primul orator a fost ministrul 
Afacerilor Externe al statului 
Peru, Manuel Sisneros, care a 
recunoscut povara pe care o re
prezintă pentru toate popoarele 
cursa înarmărilor.

A urmat la cuvînt primul mi
nistru al Canadei John Diefen-

fost reluate

baker. Premierul canadian

Propunerile R. P. Romîne 
continuă să stârnească un viu 

interes in opinia publică mondială

A. CURS DIN NOU

De la corespondentul „Scînteii tineretului" la Roma
Rafalele mitralierelor și sîn- 

gele țăranilor care a curs în pie
țele satelor din Puglia a subliniat 
din nou caracterul dramatic pe 
care l-a luat în Italia așa numita 
criză a vinului și a confirmat 
încăodată alianța dintre guvern și 
speculanți, în dauna milioanelor 
de țărani. Aceasta s-a întîmplat la 
San Pietro Vernotico și la San 
Donaci, două sate cu cîteva mii de 
locuitori.

în seara de 8 septembrie un re
prezentant al marilor speculanți 
din nord, care în momentul cu
legerii viilor umbla prin regiu
nile din Nord să cumpere stru
guri, s-a prezentat în piața din 
oan Pietro Vernotico declarînd că 
e dispus să cumpere strugurii la 
prețul de 2.600 lire kintalul. 
Acesta e un preț extrem de scă
zut care nu acoperă nici măcar 
cheltuielile făcute de cultivatori. 
Țăranii au manifestat atunci îm
potriva speculanților și împotriva 
guvernului care nu face nimic 
pentru a le veni în ajutor. în acest 
moment poliția a intervenit mal- 
tratînd pe țărani. Atunci indig
narea populației a explodat și rînd 
pe rînd cîteva clădiri ale oficia
lităților au fost date pradă focu
lui. Sute de polițiști au venit din 
orașele vecine deschizînd focul îm
potriva țăranilor și în cîteva clipe 
cinci dintre aceștia au căzut la pă- 
mînt răniți, iar peste 50 au fost 
arestați. în ziua următoare în con
diții asemănătoare doi tineri ță
rani care nu împliniseră încă 20 
de ani și o femeie au fost uciși 
la San Donaci.

Cum s-a putut întîmpla ca o 
problemă ca aceea a vînzării stru
gurilor să poată duce la vărsări de 
sînge ?

De ani de zile crește protestul 
maselor țărănești ; de la un capăt 
la altul al Italiei, viticultorii au 
manifestat, în repetate rînduri, îm
potriva condițiilor de viață mize
rabile. Străzile din Piemont au 
fost cîteva zile la rînd blocate de 
lungi coloane de țărani, care 
abandonînd munca la cîmp s-au 
îndreptat către oraș cerînd măsuri 
din partea guvernului ; manifes
tații asemănătoare, unele încă în 
desfășurare, au avut loc și în Ca
labria.

De fapt criza vinului constă în 
aceasta ; în Italia se produc anual 
circa 60 de milioane de hectoli
tri de vin. Un mic grup de spe
culanți controlează această enor-< 
mă producție posedînd instalații 
pentru prelucrarea și înmagazina- 
rea producției. Acest grup de spe
culanți este în strînsă legătură cu 
murea finanță italiană care le pune 
la dispoziție fondurile necesare 
avînd și ea partea ei de beneficii. 
Speculanții aliați între ei, impun 
țăranilor prețuri din ce în ce mai 
mici care oscilează între 35—40

de lire pentru un litru de vin. 
Pentru același litru de vin însă 
de la consumator se ia între 
120—200 lire. Statul intervine in- 
tr-un singur moment : cînd vinul 
este transportat de la sate la oraș, 
el percepe asupra acestuia un im
pozit care variază între 28—35 lira 
pe litru. Speculanții nu numai că 
aruncă această taxă asupra consu
matorului, însă realizează prin di
verse operații ilicite și o serie de 
alte cîștiguri ulterioare. Astfel, ei 
amestecă vinul cu apă și alte sub
stanțe, vînd vinul falsificat obți- 
nînd profituri imense.

Pentru a sfărîma acest lanț de 
speculație, și pentru a ajuta pe 
cultivator să obțină un preț mai 
bun, comuniștii și socialiștii, pre
cum și organizațiile sindicale au 
propus abolirea impozitului asu
pra vinului. Alte cereri ridicate de 
aceștia privesc luarea de măsuri 
împotriva falsificării vinului și 
stabilirea de către stat a unui preț 
pentru a salva pe cultivatori în 
momentul culesului viilor de spe
culanți, și a veni în ajutorul coo
perativelor agricole.

Pînă astăzi guvernul nu a ac
ceptat niciuna din aceste propu
neri. De ce ? E ușor să ne ima
ginăm, dacă se ține seama că în
casarea impozitului asupra vinului 
este dată în arendă anumitor fir
me particulare dintre care multa 
au fost recent implicate în scan
daluri colosale. A rezultat că în 
schimbul acestei concesiuni, a în
casării impozitelor, ele au finan
țat campania electorală a parti
dului clerical democrat-creștin, 
care deține principalele frîne ale 
puterii de stat.

în felul acesta s-a complectat 
tabloul care explică explozia pro
testului țărănesc și subliniază încă- 
odată înapoierea economică și so
cială a Italiei.

LUIGI P1NTOR

' Ziarul „Al Jamhur** arată că 
, discursul lui Dulles „constituie 
o pregătire în vederea unei vii
toare agresiuni, întocmai cum. 
^s-a întîmplat înainte de ameste
cul S.U.A. în Coreea".

_______ _______ a 
sprijinit lărgirea subcomitetului 
Comisiei O.N.U. pentru dezar
mare. El a cerut însă ca această 
lărgire să nu fie făcută pe baza 
principiului reprezentării geo
grafice.

In continuarea discuțiilor, mi
nistrul -de Externe al Noii 
Zeelande, L. Macdonald, a cerut 
înființarea „unor forțe perma- 
nente“ ale O.N.U.

Ministrul de Externe al Co
lumbiei, Carlos Sans de Santa 
Maria, s-a referit în cuvîntarea 
sa la rolul pe care O.N.U. tre
buie să-l joace ca „intermediar 
între țările care au atins o li
mită înaltă în dezvoltarea lor 
internă și acelea care au tere
nuri neexploatate și resurse ne- 
explorate"

Clubul celor ce fac totul pe dos
La Chicago a fost 

creat un dub al ce
lor care fac totul pe 
dos. Membrii acestui 
club spun, la intra
rea lor în cameră, 
„la revedere", mă- 
nincă prăjiturile îna
intea supei, și fruc
tele înaintea cărnii, 
își încheie hainele la 
stingă, și au decis, 
ca ultimă inovație, 
ca după moarte să 
fie culcați în 
cu fața în jos.

Se pare că 
trimis adeziuni

Rembrandt— producător 
de filme

sicrie

s-au 
pen-

tru a deveni membri 
ai acestui dub și 
domnului Dulles, se
cretarul de stat al 
S.U.A., și lui Orval 
Faubus, 
ml statului 
sas și altor 
coase fețe 
din Statele 
din țările 
ate N.A.T.O. ____
nului Dulles i s-a a- 
rătat că adeziunea 
sa va fi călduros 
susținută pentru că 
„dorește 
rea, dar face totul 
pentru a combate yf 
deci exact pe dos .

guvernato-
Arkan- 

simandi- 
politice 

Unite și 
membre 

Dom

dezarma-

decît ceea 
că face fi ___ .
resc popoarele lumii". 
Guvernatorul Fau
bus a fost solicitat 
să devină membru 
al acestui club pen
tru că știe să facă 
exact pe dos decît 
afirmă iubitorii „de
mocrației" americane, 
că se petrec lucru
rile in S.U.A., inter- 
zicind accesul elevi
lor negri în școlile 
din Little-Rock.

Lista noilor mem
bri propuși nu se 
oprește numai la a- 
ceste două figțirf...

ce afirmă 
decît do- in Statele Unite ale Americii 

a fost creat un film despre ma
rele clasic al picturii, Rembrant. 
Pentru ă face reclamă acestui 
film, ziarul american „Patoka 
Mirror41 a publicat următoarele:

„Un autoportret — renumitul 
film în culori despre viata și 
munca neuitatului Rembrandt, 
o producție comună a artistului 
și a studiourilor de filme Abileen 
— va fi prezentat în curînd și 
pe ecranele cinematografelor din 
orașul nostru!“

Rembrandt — producător al 
unui film în culori ? I Desigur că 
nu va mai du;a mult și se va 
anunfa în S.U.A. cum că Mozart 
a deschis o fabrică de... discuri!
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400 de premiere l 
in cinstea

Marelui Octombrie |
In cadrul festivităților con-| 

sacrate celei de-a 40-a ani- 8 
versări a Marii Revoluții So-g 
cialiste din Octombrie, tea-| 
trele din Uniunea Sovietică 8 8 vor prezenta în luna noiem-g 
brie 400 de premiere. Repeți-1

8 tlvele a 300 de teatre de dra-1 
| mă șt a 100 teatre muzicale. 8

Una din multele blocade de stradă în timpul demonstrației vî- 
ticultorilor. Fotografia a fost luată la Sambiase (Calabria)*

I S-A FĂCUT DREPTATE
Ca fost gestapist, Richard Stant

ke, crede cu tărie în dreptate. 
Iată de ce atunci cînd a ieșit din 
închisoare (eliberat înainte de' 
termen pentru „purtare exempla
ră și caracter blind"), el nu s-a 
temut cîtuși de puțin de viitor.

S-a înfățișat fără zăbavă la po- 
lizei-prezidiumul Berlinului occi
dental.

— Ce ghinion ! — exclamă cu 
adîncă și sinceră părere de rău 
herr polizei-prezident. V-arn pri
mi cu bucurie, dar locurile 
ocupate. Nu vă putem oferi deo
camdată nimic.

Dar după cum am spus, Stant
ke crede cu tărie în dreptate. Fă
ră să se piardă cu firea, el și-a 
îndreptat cu bărbăție pașii spre 
tribunalul vest berlinez pentru 
conflictele de muncă.

A doua zi înarmat cu sentința 
tribunalului, herr Stantke a sosit 
din nou la polizei-prezidium. Du
pă cum s-a aflat din surse vest- 
germane demne de încredere și— 
am adăuga — cam volubile, do
cumentul prin care se cere re
primirea lui Stantke în serviciu 
conținea o motivăre foarte sin
ceră și foarte interesantă : „Po
liția vest-germană este moșteni
toarea legitimă a gestapoului de
oarece în fața ei stau aceleași

sarcini, ea îndeplinind aceleași 
funcții ca și gestapoul**.

Lui Stantke i s-a făcut drep
tate...

SÎnt;

Hiroșima—240.000 morii
Autoritățile din Hiroșima au 

publicat recent, datele complecte 
privind numărul exact al victime
lor bombei atomice. După cerce
tarea amănunțită a scriptelor a 
reieșit că bomba a ucis 240.000 
de oameni. (170.000 civili și 
70.000 militari) și a rănit peste 

1 150.000 de locuitori dintre care 
50.000 foarte grav. în plus zeci 

1 de mii de alți locuitori au avut 
de suferit urmări grave cum ar fi 

. numeroase boli glandulare, osoa
se etc.

Cifrele acestea arată dezastrul 
pe care l-a făcut o bombă soco
tită de militariștii americani drept 
rudimentară. Numărul imens al 

. victimelor de la Hiroșima — că- 

. rora li se adaugă și cele de la Na- 

. gasachi — reprezintă exemplul
■ tragic a ceea ce se poate întîmpla 

în cazul declanșării unui război 
atomic. Acest exemplu este tot-

• odată un îndemn pentru sporirea
■ eforturilor interzicerii experien-
■ țelor ou arme nucleare ca și a a* 
i cestor arme însuși,

AGERPRES transmite: In 
presa internațională continuă să 
apară știri și comentarii în legă
tură cu inițiativa R.P. Romîne 
privind crearea unei înțelegeri 
între țările balcanice.

R. CEHOSLOVACA
Sub titlul „Opinia publică din 

Balcani așteaptă răspunsul gu
vernelor grec și turc", ziarul 
„Rude Pravo" din 22 septembrie 
publică un comentariu în care 
analizează recentele reacții la 
mesajul președintelui Consiliului 
de Miniștri al Republicii Popu
lare Romîne.

„Guvernele Iugoslaviei, Bulga
riei și Albaniei — amintește zia
rul" au răspuns afirmativ la pro
punerea romînă și opinia publică 
din Balcani așteaptă precizarea 
atitudinii guvernelor turc și grec". 
Corespondentul din Washington 
al agenției France Presse, scrie 
„Rude Pravo" — a relatat că 
cercurile oficiale din S.U.A. cer 
ca propunerea romînă să facă 
obiectul unor consultări mai a- 
mănunțite între S.U.A. și aliații 
lor din cadrul N.A.T.O. — Grecia 
și Turcia — și că aceste cercuri 
doresc ca țările respective să a- 
dopte o atitudine negativă.

U.R.S.S.
Intr-un comentariu consacrat 

inițiativei guvernului romîn, po
stul de radio Moscova, după ce 
reamintește propunerile cuprinse 
în mesajul tovarășului Chivu 
Stoica, subliniază: „Realizarea 
acestei propuneri a șefului gu
vernului R.P. Romîne va avea, 
desigur, o enormă însemnătate 
atît în ceea ce privește extinde
rea colaborării și stabilirea înțe
legerii reciproce între țările bal
canice, cit șl pentru întărirea 
păcii in Europa.

E limpede că asigurarea unei 
păci trainice în acest sector va 
avea o influență pozitivă asupra 
politicii externe a tuturor țărilor 
din Europa. Este știut, de ase
menea că în Balcani sînt situate 
țări cu regimuri politice și eco
nomice diferite. Pe de o parte. 
Bulgaria, Albania, Romînia șl 
Iugoslavia — țări care construiesc 
socialismul — iar pe de altă

Poporul tailandez 
nu iubește nici S.U.A. 

nici S.E.A.T.O.
BANGKOK 23 (Agerpres). — 

Primul ministru Pote Sarasin, 
care conduce guvernul provizoriu 
al Tailandei pînă după efectuarea 
noilor alegeri, a declarat că Tai- 
landa va respecta angajamentele 
luate, dar a recunoscut că în ul
timul timp au avut loc numeroase 
manifestări împotriva pactului 
militar S.E.A.T.O. Chiar în ziua 
cînd, Pote Sarasin a făcut declara
ția sa, ziarul „Tai Raivan" orga
nul armatei tailandeze, a publicat 
un articol intitulat „D-le 60.000 
de dolari", în care critică junta 
militară care l-a ales pe Sarasin 
ca prim ministru al guvernului 
provizoriu.

POPORUL TAILANDEZ, afirmă 
ziarul, NU IUBEȘTE NICI S.U.A.. 
NICI S.E.A.T.O., IAR SARASIN 
„ESTE LEGAT Șl DE UNUL Șl 
DE CELĂLALT**. Ziarul mai pu
blică un alt articol în care atacă 
violent pactul S.E.A.T.O, care nu 
servește decît interesele puterilor 
occidentale. SE.A.T.O., subliniază 
ziarul, A DEVENIT UN COȘMAR 
PENTRU POPORUL TAILAN
DEZ. Dacă a cere guvernului să 
părăsească pactul S.E.A.T.O. în
seamnă a avea vederi de stînga a- 
tunci sîntem gata să primim „cali
ficativul de oameni de stînga“.

Scurte știri
BUDAPESTA. — La 21 septem

brie au sosit la Budapesta văduva 
și familia lui Bela Kurt. Ei au fost 
întimpinați în gară, în numele Co
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, de 
Ferenc Munich și Antal Apro, 
membri ai Biroului Politic, pre
cum și de alți vechi militanți.

CAIRO. — Reprezentantul lma- 
matului la Cairo a declarat că en
glezii pregătesc un nou atac îm- 
Dotriva Omanului. El a arătat c4 
englezii au concentrat trupe în 
partea de răsărit a Omanului ct< 
scopul de a ataca triburile din re
giunea Gaalan.

WASHINGTON. — Agenția As
sociated Press anunță că președin
tele Eisenhower și-a întrerupt
concediul venind la Washington 
pentru a avea o întrevedere cu
Faisal, prințul moștenitor al Ara- 
biei Saudite, sosit într-o vizită ofi
cială în Statele Unite. Cercurile 
oficiale nu au anunțat ceea ce se 
va discuta la această întrevedere 
la care va participa și secretarul 
de stat Foster Dulles.

MOSCOVA. — Mareșalul G. K, 
Jukov, ministrul Apărării al 
U.R.S.S., va sosi la 8 octombrie 
1957 în vizită în R.P.F. Iugoslavia 
ia invitația făcută în numele gu
vernului iugoslav de generalul dc 
armată I. Goșniak în timpul vizi
tei acestuia în Uniunea Sovietică. 
Mareșalul G. K. Jukov va fi în

soțit de cîțiva generali, amirali și 
ofițeri superiori ai armatei sovie
tice și ai flotei maritime militare.

MOSCOVA. — Printr-un decret
al Prezidiului 
al U.R.S.S.,

Sovietului
Gheorghi Damianov,

unul din cei mai vechi militanți ai 
mișcării revoluționare bulgare, a 
fost decorat cu ordinul Lenin, pen. 
tru activitate neobosită și îndelun
gată de întărire a prieteniei 
popoarele bulgar și sovietic.

Pe poligonul de experiențe Yuc
ca Flat din Nevada, a avut loc luni 
dimineața a 22-a explozie atomica 
experimentală a S.U.A, din anul 
1957*

parte Grecia și Turcia — țări 
capitaliste, membre în N.A.T.O. 
Acest fapt face ca unele guverne 
capitaliste din Europa, care nu 
sînt interesate în consolidarea 
păcii generale, să întrețină at
mosfera unei tensiuni politice lo
cale în Balcani, să folosească 
unele contradicții dintre țările 
balcanice pentru scopurile lor.

In încheiere, în comentariu se 
arată că o conferință a șefilor 
de guverne ai țărilor balcanice 
ar putea crea condiții pentru 
soluționarea multor probleme 
care privesc relațiile dintre sta
tele balcanice.

S.U.A.
In ultimele zile, ziarul „New 

York Times" publică o serie de 
corespondențe din capitalele unor 
state balcanice în legătură cu 
mesajul președintelui Consiliului 
de Miniștri al Republicii Popu
lare Romîne. Reluînd o tele
gramă din Belgrad a agenției 
Reuter,' „New York Times" crede 
a ști că refuzul guvernului turc 
este privit „ca sigur". De ase
menea, anticipînd asupra răspun
sului grec, ziarul scrie că „pro
babil va fi un răspuns negativ". 
„Grecia ține seama, continuă 
„New York Times", de obligațiile 
ei în cadrul pactului nord-at- 
lantic".

„New York Times" nu spune 
însă de ce aceste obligații împie
dică după cum afirmă, realizarea 
unei înțelegeri între țările balca
nice în sensul celor propuse de 
guvernul romîn.

GRECIA
Ziarul „Ethnos Kirikos" infor

mează că zilele acestea a avut 
loc un Consiliu de Miniștri în ca
drul căruia s-a dezbătut răspun
sul Greciei la mesajul primului 
ministru al R.P.R. Ziarul consi

deră că Grecia va răspunde ne* 
gativ la propunerile primului mi
nistru romîn și va expune în a- 
mănunt condițiile necesare și ga
ranțiile care ar permite acestei 
conferinje să ajungă la rezultate 
constructive pentru apărarea pă
cii în Balcani.

Exprimînd același punct de ve
dere, ziarul „Ethnos" consideră 
și el că răspunsul grec la pro- 
pxyiecea premierului romîn va fi 
nsgetfv dar va dezvolta condi
țiile ce trebuie să existe pentru 
«a statele balcanice să ajungă la 
o conferință de felul celei propu
se, care ar putea lua hotărîri fun
damentale în favoarea țărilor 
balcanice.

„Probabil, relatează la rîndul 
său ziarul „Ta Nea", răspunsul 
va anunța că Grecia va trimite 
observatori la această confe
rință".

Din tonul majorității ziarelor 
grecești care se ocupă de poziția 
Greciei față de propunerile pri
mului ministru al R.P. Romîne, 
reiese că in orice caz caracterul 
pașnic și constructiv al acestor 
propuneri menite să ducă la Întă
rirea colaborării și încrederii re
ciproce intre țările balcanice, nu 
poate fi trecut cu vederea, el gă- 
sindu-șl un larg ecou in rindu- 
rile opiniei publice grecești.

„Trebuie acceptat principiul 
fundamental al propunerilor ro- 
mînești", scrie în această privin
ță ziarul „Avghl", care subli
niază „INDEPENDENT DE SIS
TEMELE ȘI DE ALIANȚELE 
LOR DIFERITE, POPOARELE 
BALCANICE TREBUIE SA ASI
GURE PRIN MIJLOACE CO
MUNE PACEA IN ACEASTĂ 
REGIUNE... Vecinii balcanici care 
s-au grăbit să adopte inițiativa 
romînă nu ne cer nimic în afară 
de o discuție comună, sinceră și 
ne oferă garanții pentru un vii
tor netulburat, de pace și secu
ritate.

VIZITELE 
grupului de deputați britanici

In cursul zilei de duminică 
grupul deputaților britanici în 
frunte cu Sir Herbert Butcher, 
care se află în tara noastră la 
invitația Grupului national ro
mîn al Uniunii interparlamentare, 
și-a continuat vizitele în Capitală.

In cursul dimineții oaspeții 
britanici însoțiți de deputății Ma
rii Adunări Naționale: C. Peras- 
chivescu-Bălăceanu și Barbu So
lomon, au vizitat Muzeul satu
lui și Palatul Pionierilor.

La amiază deputății englezi au 
fost Ia Snagov unde au luat și 
prînzul.

In timpul mesei a luat cuvîn- 
tul deputatul Edward Malallieu 
oare, subliniind necesitatea co
laborări dintre parlamentarii ce
lor două țări, a spus printre al
tele : „După cum se vede, în ciu
da diferentelor ce există între 
noi, ne înțelegem foarte bine. De 
aceea cred că aceste diferente nu 
trebuie să le exagerăm, ci să le 
atenuăm. Și sînt încredințat că 
dacă vom trăi în înțelegere ca 
oameni, mai devreme sau mai tîr- 
ziu ne vom da seama că putem 
trăi în bună înțelegere și ca oa
meni politici”.

Seara președintele Comitetului 
executiv al Sfatului popular al 
Capitalei, ing. Anton Vlădoiu, a 
oferit în cinstea grupului de de
putat! englezi un dineu în saloa
nele hotelului Athenee Palace-

In timpul dineului președintele 
Sfatului popular al Capitalei, 
ing. A. Vlădoiu și conducătorul 
grupului parlamentarilor englezi. 
Sir Herbert Butcher, au toastat 
pentru prosperitatea popoarelor 
«nglez și romîn.

Luni dimineața Sir Herbert 
Butcher, conducătorul grupului 
de deputati englezi care se află 
în tara noastră -la invitația 
grupului national-romin al Uniu
nii Interparlamentare, lordul St. 
Oswald, Patrick Maitland, Wil
liam Wilkins, Willipm Hannan și 
Ronald Bell, membri ai grupului, 
însoțiți de deputății Marii Adu
nări Naționale C. Pataschivescu- 
Bălăceanu și Barbu Solomon, au 
părăsit Capitala, pîecînd pe Va
lea Prahovei.

In drum spre Ploești, parla
mentarii englezi au făcut un scurt 
popas lîngă Tîncăbești, la cimi
tirul eroilor britanici căzuți în 
lupta împotriva fascismului.

La Ploești deputății englezi au 
făcut o vizită la Rafinăria nr. 1.

In continuare au vizitat uzinele 
de utilaj petrolifer „1 Mai".

La amiază, deputății britanici 
au sosit la Casa de odihnă Cota 
1.400 de la Sinaia.

★
în cursul zilei de luni deputății 

englezi J. M. Temple și E. Malal
lieu, care se află în țară la invi
tația Grupului Național Romîn al 
Uniunii Interparlamentare, au vi» • 
zitat gospodăria de stat Popeșîi- 
Leordeni.

Deputății britanici au vizitat a- 
poi gospodăria viticolă de stat da 
la Valea Călugărească.

★
D-na Edith Șummerskill, depu

tată în parlamentul britanic, îm
preună cu soțul său, dr. Edward 
Jeffrey Samuel, care ne-au vi
zitat țara, au părăsit luni di
mineața Capitala, înapoindu-se în 
patrie.

Sărbătorirea
acad. Ion Agîrbiceanu

Luni a avut loc la filiala din 
Cluj a Academiei R.P. Romîne o 
ședință festivă organizată de filiala 
din Cluj a Academiei R.P. Romî
ne și filiala Cluj a Uniunii Scrii
torilor din R.P. Romînă consa
crată sărbătoririi celei de a 75-a 
aniversări a scriitorului ardelean, 
acad. Ion Agîrbiceanu.

Acad. Ion Agîrbiceanu a fost fe
licitat de Mihai Gafița, secretar al 
Uniunii Scriitorilor din R.P. Ro
mînă, din partea scriitorilor din 
țara noastră și a conducerii Uniu
nii Scriitorilor din R.P.R., de 
Nagy Istvan, membru corespon

dent al Academiei R.P.R., preșe
dinte al filialei din Cluj a Uniu
nii Scriitorilor din R.P.R. și Dumi
tru Mircea, secretar al filialei din 
Cluj a Uniunii Scriitorilor din 
R.P.R. din partea scriitorilor clu
jeni.

Prof. Ion Breazu, conducător 
științific al secției de istorie, lite
ratură și folclor a Academiei R.P. 
Romîne a făcut o expunere asupra 
vieții și operei scriitorului.

La sfîrșit, academicianul Ion 
Agîrbiceanu a mulțumit pentru 
cinstirea ce i s-a făcut.

Bimileniul Ovidîu
Duminică și luni au continuat 

să se desfășoare la Constanța ma
nifestări consacrate aniversării bi- 
mileniului lui Ovidiu.

Duminică a avut loc inaugura
rea sectorului greco-roman din ca
drul secției de istorie veche a Mu
zeului Regional din localitate, sec
ție căreia i s-a dat numele marelui 
arheolog romîn Vasile Pîrvan.

In numele Comitetului executiv 
al sfatului popular regional și în 
numele oamenilor muncii din ora
șul și regiunea Constanța a luat 
cuvîntul tov. Tudose Vasiliu, preșe
dintele sfatului popular regional.

Din partea Comitetului Național 
al R.P. Romîne pentru aniversa
rea poetului Ovidiu și al Acade
miei R.P. Romîne, a vorbit acad. 
Emil Conduracht.

Prof. Giuseppe Lugli, membru 
al Academiei „Dei Lincei", profe

sor la Universitatea din Roma, 
care a cunoscut și a lucrat îm
preună cu profesorul Vasile Pîr
van, a vorbit despre entuziasmul 
și căldura care se desprind din 
manifestările închinate poetului 
Ovidiu.

După o vizită pe litoralul Mă
rii Negre, participanții au asistat 
duminică seara la premiera trage
diei Ovidiu, de Grigore Sălceanu, 
cu care și-a deschis noua stagiune 
Teatrul de Stat din Constanța.

Luni, participanții la festivități 
au vizitat șantierul de săpături ar
heologice de la Histria, condus de 
acad. Em. Condurachi. Ei au ple
cat apoi la Tulcea, unde în seara 
aceleiași zile s-au îmbarcat pe 
nava „Republica Populară" cu 
care vor face o călătorie în Del
ta Dunării.
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Speranțele 
fotbalului nostru 
au făcut 
o partida bună
Nu este pentru întîia oară cînd 

zecile de mii de spectatori pre- 
zenți în tribunele stadionului „23 
August", pleacă acasă mai satis
fy cu ți de jocul juniorilor din re
prezentativa țării, decît de 
ția fotbaliștilor seniori.

Duminică după amiază 
lucru s-a întîmplat din nou 
fost destule faze care ne-au 
tit
F.I.F.A. pentru juniori de 
Torino și Budapesta.

Speranțele fotbalului nostru 
făcut o partidă bună. E drept
în întîlnirea cu juniorii polonezi 
echipa noastră a jucat „ca la car
te", dar 
și acest 
decursul 
însă fi
ților noștri. Un lucru este cert: 
înaintarea merge și DACĂ S-AR LI
CHIDA Șl NOTA DE ÎNGÎMFA- 
RE A UNOR „STELE" PREZEN
TE ÎN FORMAȚIE : RAAB și 
MATEIANU, care au vrut dumi
nică să arate colegilor lor 
echipă că... ei sînt din „A", 
aștepta complect liniștiți 
29 septembrie.

Cu două extreme care 
vor, înaintarea juniorilor
creat panică în careul polonezilor și 
a contribuit hotărîtor la eficacitatea 
jocului desfășurat de întreaga 
echipă. În special Rennie, care a 
fost de departe cel mai bun jucă
tor de pe teren, ne-a îneîntat prin 
viteza și fantezia sa.

Va trebui însă să ne oprim pu
țin asupra „pauzelor" pe care 
le-a avut atacul juniorilor noștri 
în decursul acestei partide, Tre
buie să fie clar pentru componen
ța reprezentativei de juniori și 
pentru antrenorii ei ca ACESTE

înaintașii noștri au produs deseori panică în apărarea juniorilor polonezi. 
Fotoreporterul nostru a ales o imagine, se pare convingătoare în acest sens...

RELAXĂRI POT DEVENI EX
TREM I)E PERICULOASE ÎN 
CAZUL CIND AI IN FAȚA O 
ECHIPĂ DECISĂ — cum n-a fost 
duminică cea poloneză. N-a lip
sit mult ca după golul egaliza
tor înscris de Galeczka, polonezii 
să preia conducerea. Nu este ad
misibil ca un jucător de talia lui 
Mateianu, care a dat tonul moral 
volitiv întregei echipe, să sune 
„stingerea** la 1—0**.

Despre linia de mijloe : P. Emil 
și Fetea se poate spune că și-au 
făcut jocul, e drept puțin cam ti
mid' la înaintare, dar foarte pre
cis în propriul teren. Motroc și 
Mureșan — pe linia comportării 
lor normale; Szilaghi n*a avut 
pentru ce să se întrebuințeze.

După partida de duminică a ju
niorilor noștri, ne vine în minte 
din nou o întrebare : cum se face 
că tinerii noștri fotbaliști care ne 
incintă prin clasa lor, îndată ce 
depășesc junioratul își pierd strălu
cirea?

Dar despre această problemă 
vom reveni într-unul din numerele 
noastre viitoare. /

M. ZON1S

r**N. LINCA
are cuvîntul

Sîmbătă seara la „Republi
cii**, boxul a cucerit multe alte 
mii de proaspeți suporteri. Fi
nalele campionatelor republi
cane au adus la consuma
rea ultimului act al acestei în
treceri, aproape 20.000 de spec
tatori. Din păcate, gala a fost 
destul de slabă : meciurile, deși 
extrem de echilibrate, n-au pri
lejuit dispute pasionante.

Ne-am gîndii că ar fl Intere
sant să aflăm părerea unui bo
xer. dar care să nu fie influen
țat în aprecieri de propria-i

'■ f

* Și juniorii au 
vedete... *,,Szeged“ 
a făcut doar... o excursie;
la București * 8 țari la 
internaționalei e“\ 

de tir * Victorii șil 
semne de întrebare;

mai au ,,de lucru
Cred că nu există elev sîrguin- 

cios care, cu cîteva zile înainte 
de examenul decisiv, să nu repete 
materia pe care a studiat-o cu 
mult înainte, să nu mai răsfoiască 
cu atenție încăodată filele cărți
lor ; să fie convins că a asimilat 
totul. Există și o altă categorie 
de elevi care-și rezervă, în ulti
mul moment, timp pentru a „în
ghiți" deodată toată materia. Se 
spune despre aceștia din urmă, 
că vor să „îngrașe porcul în a- 
iun". Un asemenea elev nu va 
reuși niciodată să ia un califica
tiv bun la examen, cel mult poate 
să aibă norocul să se strecoare 
cu un „suficient"...

Îmi este greu să arăt din care 
din aceste două categorii pot face 
parte fotbaliștii primei noastre 
reprezentative, care au și tei de 
dat un examen greu PESTE 
CINCI ZILE. După „repetiția

Ozon marcînd primul gol

materiei" de duminică, fotbaliștii 
noștri au lăsat impresia precisă- 
că mai au unele „capitole** esen
țiale de învățat și aprofundat. 
Timpul rămas, este — din pă
cate — destul de scurt, și „pre
paratorii" — colectivul de antre
nori — vor trebui să facă un a- 
devărat tur de forță pentru a-și 
prezenta „elevii" cît mai bine.

Ce a reeșit din meciul de veri
ficare ? lucind în compania unei 
echipe modeste (Szeged), care 
n-a ieșit nici un moment din ro
lul ei cuminte de „sparing par
tener", selecționații au prezentat 
unele lacune foarte clare. Vom 
începe cu acei care trebuie să ne 
asigure victoria prin înscrierea de 
goluri: înaintașii.

Duminică, linia de atac a se
lecționatei a înscris trei goluri, 
care nu sînt deloc edificatoare. 
Ceea ce ni s-a părut însă foarte 
clar este că atacanții nu „merg" 
încă; aci rămîn descoperite u- 
nele posturi.

V. Anghel, de „meserie" ex
tremă dreaptă, nu reușește să-și 
fructifice calitățile pe postul de 
extrem stânga, pentru că el are 
nevoie de timp ca să-și potri
vească balonul pe pictorul drept 
și apoi să șuteze. De acest lucru 
va avea desigur de cîștigat doar 
fundașul iugoslav Belin, conside
rat unul dintre cei mai buni din 
Europa pe acest post.

Ene I, cu toate că are un pla
sament bun, se pripește la faze 
clare de gol. Constantin este ieșit 
din formă. Acest lucru s-a putut 
constata încă de la antrenamen
tul de joi. Nu putem înțelege de 
ce antrenorilor le-au fost nece
sare 72 de minute de joc pentru

(<

a-l înlocui cu Dinulescu. Acesta 
din urmă a jucat prea puțin ca 
să ne putem face o părere defi
nitivă. In orice caz a fost mai 
agresiv decît Constantin. Ene II, 
pe extrema dreaptă, a avut unele 
sclipiri, prea puține însă pentru 
ca să ne convingă că s-a acomo
dat cu noul său post. De altfel el 
a șutat foarte puțin la poartă. 
L-am lăsat intenționat pe Ozon 
la sfîrșit. El a făcut un meci bun 
duminică, fiind creatorul unor 
faze de toată frumusețea.

Dintre mijlocași, doar Călinoiu 
a corespuns oarecum așteptărilor. 
Bone a început să se pună „pe 
picioare" abia în repriza a doua. 
Sperăm că duminică el se va în
tâlni mai des cu balonul și-și va 
epuiza forțele cu folos.

Apărarea n-a avut prea mult 
de lucru, fapt pentru care este 
greu să dai calificative definitive. 
Golul primit a fost fulgerător si 
nu-i putem reproșa prea mult 
lui Voinescu. Vasile Zavoda și 
Apolzan ni s-au părut mai siguri 
decît Neacșu, care rămîne totuși 
un fundaș bun.

Desigur, spectatorii au plecat 
nemulțumiți de jocul făcut de 
selecționați. Dar, ESTE CLAR 
CĂ IN PREZENT O SCHIM
BARE N-AR ADUCE NICI UN 
FOLOS ECHIPEI.

Trebuie să avem totuși încre
derea că la 29 septembrie cei 
care vor îmbrăca tricourile națio
nale nu ne vor dezamăgi. Sîntem 
siguri că zecile de mii de specta
tori îi vor încuraja frenetic — 
de-a lungul a 90 de minute — 
pentru a-i ajuta să obțină rezul
tatul pe care-l dorim cu ardoare.

R. LUCIAN

Disput
pasionante
Drumul de acces la poligonul 

Tunari pavoazat cu steagurile ce
lor opt țări participante la cea de 
a patra ediție a campionatelor 
internaționale de tir ele R.P.R. a 
fost străbătut duminică și luni de 
numeroși iubitori ai acestei disci
pline sportive.

In drum spre standurile de 
tragere, întîlnim concurenții ce-și 
dispută întîietatea la probe de ta
lere. Din șanțul din față, zboară 
în toate direcțiile talerele pe 
care trăgătorii le „iau“ din zbor. 
Un ropot de aplauze atrage aten
ția. Cel felicitat de spectatori 
este polonezul Tadeusz Petelczyc, 
'■are a terminat o serie de tragere 
fără a scăpa nici un taler. După 
prima manșă el conduce cu 96 de 
talere dintr-o sută posibile.

La stahdul rezervat trăgători
lor la cerb alergător, duminică 
erau antrenamente. Mulțumit de 
condițiile tehnice bune pe care 
le oferă poligonul romînesc, ma
ghiarul Jozsef Farcaș se antrena 
alături de alți doi concurenți 
chinezi, iar luni s-au întrecut 
pentru cucerirea titlului de cam
pion internațional al R.P.R. ce 
a revenit trăgătorului romîn 
Muscă Iamandi.

întrecerea cea mai disputată a 
avut loc în poligonul rezervat 
armei_ libere, calibru mare. Du
minică s-au desfășurat întrecerile 
la toate cele trei poziții — culcat, 
genunchi și picioare. La poziția

JULIUS PIEPTEA 
cîștigătorul probei de pistol

culcat polonezul Tadeusz Skrzep, 
a atras atenția de la primele zece 
cartușe, totalizînd maximum po
sibil:. 100 p. El a terminat pe pri
mul loc atît Ia poziția culcat — 
— cu 393 puncte — cit și la pro
ba în genunchi — cu 376 punc
te — devenind campion interna
tional la ambele poziții. Dar,

liber

maestrul emerit 
al sportului Io
sif Sîrbu ce termi
nase aceste probe 
la diferente de 5 
puncte și respectiv 
un punct avea încă 
un cuvînt greu de 
spus. Și l-a rostit. 
La pozifia

a
1 In pi- 

cîștigat 
cu 357 
cucerind 
campion 

atît

cioare
detașat 
puncte, 
titlul de 
internațional 
la această poziție 
cît și la totalul 
probei de 3 x 40 
focuri cu 
puncte.

Și la proba de 
pistol liber după o 
dispută puternică, 
titlul de campion 
internațional a re
venit concurentului 
romîn lullus Piep- 
tea cu 561 puncte în urma unui 
duel puternic cu trăgătorul chi
nez Cian-Hun.

★
Luni dimineață au continuat 

întrecerile din cadrul celei de-a 
IV-a ediții a campionatelor in
ternaționale de tir ale R.P.R. Cea 
de-a Ii-a zi s-a caracterizat prin 
valoroase victorii ale reprezen
tanților R.P. Romîne ce s-au 
soldat și cu noi recorduri repu
blicane. Campionul internațional 
la proba de cerb alergător — 
50 focuri simple, trăgătorul ro
mîn Muscă Iamandi a corectat 
cu 28 de puncte vechiul 
al țării la această probă, 
zind 217 puncte.

Și sportiva iugoslavă
Dezet a stabilit un nou _____
iugoslav cu 598 puncte la proba 
de armă liberă calibru redus 
(meci englez) rezervată senioa
relor, iar Lia Sîrbu clasat* a 
Il-a cu 597 puncte a egalat re
cordul țării noastre, ca și Iudith 
Moscu care a ocupat locul III cu 
același rezultat. Pe echipe a cîș
tigat R.P.R. I — 2.371 puncte 
(nou record R.P.R.) urmată de 
R.P.R. II — 2.371 puncte și 
R.P.F. Iugoslavia 2.370 puncte 
(record iugoslav). Proba rezer
vată juniorilor a revenit trăgă
torului romîn Peter Sandor cu 
595 puncte.

Trebuie evidențiată în mod 
deosebit victoria maestrului e- 
merit al sportului Gh. Eichlar- 
dopol care a cîștigat proba de 
pistol calibru mare cu 570 
puncte.

GH. ANGELESCU

Tadeusz Skrzep în timpul tragerii

record 
totali-

Mada 
record

°°5^ PE SCURT ccoocooo

evoluție In ring. Șl pentru că 
maestrul sportului N. Linca se 
afla în acestă situație, l-am ru
gat să ne răspundă la cîteva 
întrebări:

— Cum apreclațl tn general 
nivelul campionatelor 7

— Campionatele din acest an 
"s-au ridicat din punct de vedere 
tehnic la un nivel superior ani
lor precedenți. De asemenea și 
organizarea a fost mai bună. 
Finalele au fost disputate cu 
multă ardoare, dar datorită mi
zei prea marl care era în Joc 
— titlul — boxerii nu au putut 
arăta întreaga lor valoare, pre- 
ocupîndu-se doar să cîștige...

— Cine v-a plăcut mal mult?
— Cei mal în formă au fost 

Dobrescu, Puiu și Mihalic, ulti
mul constituind pentru mine 
revelația campionatului.

— Ce ne puteți spune despre 
finali? ti 7 .. .— Dintre aceștia promit tn- 
tr.un viitor apropiat tinerii Mi
halic și Stoianovicl.

— Aveți ceva de spus despre 
deciziile arbitrilor —i judecă
tori ? , ,

— In general arbitrajul a 
fost cu mult superior față de 
cel de anul trecut. Ml s-a pă
rut însă eronată decizia la în
tîlnirea lordache—Tiță. De ase
menea tin să adaug că la unele 
meciuri boxerii n-au fost lăsați 
să lucreze la corp S-a' făcut 

1 prea mult uz de brecurl, -cînd 
; nu era cazul. . ’
i - Cine credeți că va ciștlga- 
' 'ntllnjrea dintre boxerii romîni 

iugoslavi 7
' Valoarea boxului nostru a 
! crescut si crește continuu Cred 
' .-ă întîlnirea cu iugoslavii, deși 
' >ste destul de grea, va fi cîș- 
[ iga’ă de af noștri.
> înainte de a ne despărți. Nl- 
' -ol a? Unea ne a informat că își 
' reia antrenamentele și speră 
' «ă reintre cît de curînd pe ring 
' pentru a apăra culorile asocia- 
i ției Dinamo și eventual ale 
1 echipei naționale — bine înțeles 
* dacă va fi selecționat.

S. SPIREA

Două victorii
dar scopul n-a fost atins

— Note de spectator —
SPERANȚELE- VOLEIULUI 

ROMÎNESC Șl MAGHIAR PRO
MIT ! Aceasta ar fi prima și 
principala concluzie desprinsă 
după întâlnirile echipelor de tine
ret (băieți și fete) ale R.P.R. și 
R.P.U. care au avut loc duminică 
dimineața. De altfel, și scopul a- 
cestor întîlniri după cum ne-au 
declarat antrenorii maghiari și cei 
romîni a fost tocmai acela de a 
face o serioasă verificare a stadiu
lui de pregătire al tinerilor jucă
tori. Intr-un cuvînt, să constateton. intr-un cuvin*, sa wusiuw y .
trăinicia speranțelor puse în acest ruliu, decît prin

maghiare, deși în momentul de 
față sînt cu o clasă în urma vo
leibalistelor noastre, antrenorul 
Istvan Brelitzky își pune mari 
speranțe în ele.

Tinerii jucători maghiari sînt 
mult mai bine pregătiți decît fe
tele și, în plus, duminică au dat 
dovadă de multă putere de luptă. 
De altfel întîlni
rea a și plăcut 
spectatorilor ; e 
drept, mai mult 
prin evoluția sco-

Antrenamentele „naționalei" iugoslave
Milutinovici a marcat 3 goluri

Echipa națională de fotbal a 
Iugoslaviei a susținut duminică 
un ultim meci de verificare în ve
derea jocului de duminică de la 
București cu echipa R. P. Ro
mîne (preliminariile campionatu
lui mondial). Fotbaliștii iugoslavi 
au întîlnit echipa Ț.D.N.A., o ve- 
rifabilă echipă selecționată a R.P. tici,4 Muici, Pasici.

Bulgaria. Echipa iugoslavă a ter
minat învingătoare cu scorul de 
3—0 (2—0).

Cele trei puncte au fost în
scrise de interul dreapta Miluti- 
novici. Echipa iugoslavă a aliniat 
următoarea formație: Beara, Be
lin, Zebek, Trnkovici. Krstici II, 
Boșkov, Rajkov, Milutinovici, Mi-

★ In orașul Novisad s-au des
fășurat întâlnirile internaționale de 
atletism dintre tinerii reprezen
tanți ai R.P. Romîne și R.P.F, Iu
goslavia. Atleții romîni s-au com
portat remarcabil, obținînd două 
victorii. în întîlnirea dintre echi
pele de tineret ale celor două 
țări, atleții romîni au cîștigat cu 
scorul de 106—92. Echipa de ju
nioare a R.P. Romîne a întrecut 
cu scorul de 55—51 echipa junioa
relor iugoslave.

a învins în sferturile de finală 
pe Gizi Farkas, campioana tării 
noastre Ella Zeller a pierdut cu 
2—3 în semifinale în fata lui 
Moszoczi, cîștigătoarea turneu
lui.

Ceilalți reprezentanți ai noș
tri, Maria Galopenta și Toma 
Reiter, au fost învinși în sfer
turile de finală de Eva Koczian 
Și respectiv Berczik.

Oamînare 
iteiusiiiicam...
De ce nu se extinde | 

gimnastica de producție î 
la fabrica de confecții f 
„Gh. Gheorghiu-Dej“; î
Ora 6 dimineața, neîmplinităȚ 

încă, este mult prea matinală Ț 
pentru cei care primesc vizita J 
unui reporter. 1

Cu toate acestea, tovarășii! 
de la Fabrica de confecții ,,Gh. î 
Gheorghiu-Dej“ s-au arătat I 
destul de amabili. £

— Va trebui să ne grăbim;! 
știți, gimnastica de producției 
se face înaintea începerii pro-! 
gramului de muncă. I

Zis și făcut. In cîteva mi-I 
nute am ajuns în secția res-j 
pectivă. în fața mașinilor, ci-î 
teva grupuri de muncitori exe-l 
cutau — sub îndrumarea unui!, 
instructor — un complex deî 
exerciții de gimnastică. ♦*;

— Priviți-o pe tinăra din!' 
stînga, în primul rînd — mă! 
îndemnă tovarășul Mișu Rubin I 
care-mi era acum călăuză. Ia>' 
parte la această „înviorare" 
numai de o săptămînă-două.I 
După cum am auzit, acum două ! 
zile ea s-a prezentat la colec-î 
tivul sportiv pentru a activa I 
In secția de gimnastică. !

O cheamă Paula Făgădaru.ț 
Intre timp „gimnaștii" auf 

sfîrșit programul zilei, și s-aul 
îndreptat fiecare spre locul său! 
de muncă. Aș “ 

cunosc acum și
fi vrut să 

părerea lor; 
pentru aceasta mi-am îngă-

răpesc cî-t

să cunosc♦ 
gimnastei

C. Grecescu învingător la Praga
La Praga s-a disputat duminică 

un interesant cros internațional 
organizat cu prilejul sărbătoririi 
„Zilei Presei Cehoslovace", Con-

schimb de miine al primelor gar
nituri naționale.

Verificarea aceasta, la prima 
vedere ne-a adus satisfacția unei 
duble victorii : 3—0 (15-7, 15-9, 
15-10) la fete și 3-2 (15-10, 6-15, 
11-15, 15-11, 15-9) la băieți. Re- 
petăm, la prima vedere, pentru- 
că în ceea ce privește jocul pro
priu zis, trebuie să spunem lu
cruri mai puțin plăcute.

In general, jocul s-a desfășurat 
la un nivel scăzut. Și dacă acest 
lucru- e explicabil -datorită valorii 
echipelor maghiare, e cu atît mai 
de neînțeles ținînd seama de va
loarea echipelor noastre.

Să luăqi. de pildă echipa femi
nină. Deși întîlnirea a fost la dis
creția jucătoarelor noastre, echi
pa nu și-a găsit deloc cadența de 
joc. A fost un joc anost în care 
au abundat greșelile elementare. 
S-ar putea găsi desigur scuze : a 
fost întîlnirea de debut a forma
ției noastre feminine de tineret. 
Ținînd seama de aceasta, se poale 
explica insă dăar lipsa de omo
genitate a echipei, tn nici un caz 
jocul sub posibilitățile reale ale 
jucătoarelor. Apoi dacă echipa a 
fost de tineret, ar fi trebuit în» 
tr-adevăr să fie compusă din ele
mente tinere, talentate, care de 
altfel nu lipsesc din'lotul de tine
ret. Credem că introducerea în 
echipă a unor jucătoare din pri
mul lot al țarii n-a contribuit la 
stimularea ridicării tinerelor vo
leibaliste.

Cît privește tinerele jucătoare

Elena Florea a tras !,

{ nivelul tehnic al 
jocului.

Despre echi
pa noastră, ace- 
laș lucru : com
portare, în an
samblu foarte 

slaba, cu mult 
sub valoarea ei 
reala. Jucătorii 
au tras puțin 
au preluat nesi
guri foarte mul
te mingi și au 
pasat și mai ne
siguri. De remar
cat că SCHIM 
BUL FOARTE 
DES DE JU
CĂTORI (5—6 
LA FIECARE 
SET) FĂ
CUT DE AN
TRENORUL LO

TULUI NOSTRU 
—prof N. Schrei
ber — NU Șl-A 
ATINS SCOPUL 
DE A VERIFICA 
Din contră, credem 
cru a dus la enervarea jucătorilor, 
la scăderea moralului acestora, la 
neomogenitatea echipei.

Fără îndoială, întâlnirile au 
fost folositoare. Antrenorii echi
pelor și-au fixat și mai bine di
recțiile în care trebuie să-și în
drepte atenția în viitor. în ceea 
ce ne privește, în concluzie, vrem

JUCĂTORII, 
că acest lu.

să ne alăturăm părerii antrenoru
lui maghiar Istvan Brelitzky 
Anume, că tinerii jucători romîni 
și maghiari (în ciuda jocului 
prestat în aceste întâlniri) promit 
să devină înlocuitori de nădejde 
ai primelor garnituri naționale. 
Principalul lucru constă în dispu
tarea a cît mai multe întâlniri in
ternaționale, întâlniri grele.

AL. P1NTEA

.•5."

firmînd forma bună în care se a- 
flă, campionul romîn Constantin 
Grecescu s-a clasat pe primul loc, 
realizînd pe o distanță de 6 km. 
timpul de 18’04**6/10. Pe locul doi 
s-a clasat Konicke (R. D. Germa
nă) cu 18'06’’2/10, urmat de Mitz- 
sche (R. D. Germană) cu 18”06”6. 
Celălalt reprezentant al R. P. R.f 
V. Pop, a ocupat locul 10.

★ Concursul international de 
tenis de masă organizat simbătă 
și duminică în sala „Sportosar- 
nok“ din Budapesta cu prilejul 
celei de-a 5-a aniversări de la 
înființarea clubului ’ „Egxetertes" 
a prilejuit întreceri interesante. 
Angelica Rozeanu s-a calificat în 
finala probei de simplu după ce a 
învins pe Morvai, Ilona Kerekes 
și Eva Koczian. In finală fosta 
campioană mondială a fost învin
să cu 3—0 de Moszoczi. După ce

VOLEIUL merită să fie prezent
Za OLIMPIADA

Corespondentă telefonică din Sofia —
Duminică după-amiază a început la Sofia turneul internațional de 

volei organizat sub patronajul ziarului „Naroden Sport", în cinstea 
celei de-a 53-a sesiuni a Comitetului Internațional Olimpic. Dacă 
ținem seama că acest turneu de volei este organizat pentru a de
monstra Comitetului Internațional Olimpic, frumusețea, dinamismul 
acestui sport și deci necesitatea includerii lui în programul viitoa- 
relor jocuri olimpice, credem că prima întîlnire de duminică, aceea 
dintre echipele Bulgariei și Uniunii Sovietice a avut darul să con
firme argumentele acelor membri ai comitetului internațional olim
pic care au făcut propunerea ca voleiul să nu lipsească de la viitoa
rele olimpiade. într.edevăr, meciul dintre voleibaliștii bulgari și cei 
sovietici a fost de un înalt nivel tehnic, deosebit de spectaculos, care 
a plăcut celor peste 15.000 de spectatori. Echipa Bulgariei, în rîndul 
căreia și-au făcut' reintrarea „veteranii" Ghiuderov, Simov și Gon- 
dalov, a arătat că s-a pregătit temeinic pentru acest turneu. Supe
riori atît în jocul de la fileu cît și în executarea serviciilor puternice 
gazdele, au cucerit o prețioasă victorie cu scorul de 3—1 (15—7, 
15—1, 8—15: 15^-6).

Al doilea meci de duminică a opus selecționatei Romîniei pe 
cea a -Cehoslovaciei. Lipsită de aportul lui Corbeanu, Mihăilescu, 
Crivăț și Cherebețiu, carie n-au fădut deplasarea Ia Sofia și fără 
antrenor, echipa romînă a fost depășită de campionii europeni cu 
3—0 (15—10, 15—11; 15—3).

Voleibaliștii italieni au sosit la Sofia cu numai jumătate de oră 
înaintea începerii întîlnirii cu reprezentativa Franței. Francezii au 
cîștigat cu 3—0.

Echipa R.P.R. jucînd sub valoarea sa reală a pierdut si cel de-al 
doilea meci al turneului susținut în compania echipei Uniunii Sovie
tice cu scorul de 3—0. In celelalte întîlniri ale turneului inter
național de volei s-au înregistrat următoarele rezultate: R. Ceho
slovacă — Italia 3—0 ; Bulgaria II — Franța 3—0.
................. _ TOMA HRISTOV

☆ Campionatele europene de 
haltere au luat sfîrșit duminică 
în orașul Katowice cu un remar
cabil succes al halterofililor sovie- 
tici, care au cîștigat 6 din cele 7 
titluri puse în joc.

★ Velodromul Dinamo a găz
duit duminică ultima reuniune a 
finalelor campionatelor republica
ne de ciclism pe pistă. Proba zilei 
a constituit-o întrecerea de semi- 
fond cu adițiune de puncte. Valo
rosul nostru campion de șosea C, 
Dumitrescu a demonstrat frumoa
se calități și pentru acest gen de 
întreceri, terminînd învingător'cu 
59 puncte. El a fost urmat în cla- 
sament de alți doi coechipieri de 
la C.C.A., I. Constantinescu cil 40 
puncte și I. Baciu cu 34 puncte.

☆ Turneul internațional de șah 
de la Sarajevo a luat sfîrșit cu 
victoria maestrului internațional 
Puc (R.P.F. Iugoslavia) care 
a totalizat 7Vi puncte din 11 po
sibile. Reprezentantul R. P. Ro
mîne Victor Ciocîltea s-a clasat 
pe locul 
goslavul 
puncte, 
mîn este 
dere că la acest turneu au parti
cipat cîțiva maeștri internaționali 
cu o recunoscută forță ' de joC, 
cum sînt Puc, Țvetkov, Trifuno- 
vici, Karaklajici.

2—3, la egalitate cu iu- 
Măriei, amîndoi cu 7 . 

Rezultatul șahistului ro- 
satisfăcător avind tn ve-

♦ duit, așa dar, să le 
'teva minute.

Mai intii am vrut
■ părerea viitoarei 
’Paula Făgădaru.

;; — E drept, la început nici! 
„pe mine nu m-a îneîntat preaj
♦ mult gimnastica de producție. I 
’’Cele 15 minute rezervate pen-! 
’’tru acest program mi se pă-J
■ reau timp pierdut. Dar dupăf
■ primele antrenamente, am vă ! 
,,zut că lucrez cu mai mult spor,! 
4că nu mai sînt așa de obosită. î 
ț Multe se pot spune despre! 
ț„consecințele. . îmbucurătoare ! 
4ale gimnasticii de producție.ț 
țUn lucru însă este pentru ori-! 
Jcine deosebit de clar: Munci-♦ 
Jtorii se acomodează acum mult! 
țmal ușor cu efortul din pro-I 
^ducție — unde obțin rezu.tatc!
♦ evident superioare. O măreț 
țparte dintre gimnaști au reu-J 
Jșit — iri scurtă vreme — să ser 
>situeze printre fruntașii in pro-J
♦ ducție. ♦
J' Le-am urat ,,gimnaștilor“T
♦ noi Succese. înainte de a părăsi > 
♦fabrica, am ținut să aflu cîteva! 
4amănunte despre perspectivele! 
4acestei frumoase acțiuni caret 
♦a fost îmbrățișată la început! 
Jcu interes atît de colectivul J
♦ sportiv cît și de comitetul de>
♦ întreprindere. Acțiunea se află£ 
țincă într-o fază nu prea avan-ț
♦ Sată — cu titlul de experimen-t 
ftare — totuși aproape 100 dej 
Imuncitori fac zilnic gimnasti-ț
♦ că de producție. Și, după cumj
♦ se vede, rezultatele sînt deo-* 
îsebit, de îmbucurătoare. Există!
♦ așadar condiții pentru a se pu-4^ 
♦tea trece de la faza de expc-^ 
Jrimentare la aplicarea ei peț
♦ scară mai largă. Dar, din pă-î
♦ cate tovarășii de la F. C. „Gh.f
4Gheorghiu-Dej“ nu s-au hofă-t 
!rît încă. ț
t V R- î

FOTBALIȘTII SOVIETICI 
învingători ia Budapesta

Peste 100.000 de spectatori au 
urmărit duminică pe „Ne pst a- 
dion‘* din Budapesta întâlnirea 
internațională prietenească de 
fotbal dintre echipele reprezenta
tive ale R.P. Ungare și Uniunii 
Sovietice. Fotbaliștii sovietici au 
jucat excelent atît în apărare cît 
și în atac repurtând victoria cu 
scorul de 2—1 (1—1). Scorul a 
fost deschis în minutul 7 de Ta- 
tușin, dar după 20 minute cen-

trul atacant maghiar Hidegkuti a 
egalat înscriind cu capul. Punc
tul victorios a fost " 
Strelțov în minutul 89.

In partida de la Dyosgyor din
tre selecționatele de tineret ale 
celor două țări victoria a revenit 
echipei maghiare cu scorul 
3 I (1—1)' La Moscova selec
ționatele secunde 
nedecis : 1—1 (1—] ),

realizal de

de

au termina^
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