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SECERIȘUL

săptămînă mijloacele 
au fost folosite din 

țară la secerișul

58 la 
s-a tre- 
recoltat 
de orz. 
apropie

boierul, o să-mi dea el grîu îna
inte de a veni primăvara, așa, pe 
încredere ?

Ascultam în mijlocul șoselei 
duduitul acela de tractoare ce 
străbatea ca un cîntec peste în
treaga trezire a dimineții de iulie. 
Satul în care mă aflam se nu
mește Teslui și esie așezat în 
Argeș, nu departe de Slatina, pe 
Valea Oltului, jos înspre Dunăre, 
în cîmpia Boianului. Dacă aș sta 
să cercetez mai bine locul, aș

și proprietatea chiaburească. 
După un hrisov al vechii primă
rii, boierul Nae Bădulescu stăpî- 
nea în Teslui, în anul 1937, 800 
hectare de pămînt în vreme ce 
la 400 de familii de țărani săraci 
le reveneau 600 hectare, și ace
lea aruncate pe coaste și dealuri. 
După numai doi ani, moșia lui 

’ Bădulescu a crescut la 950 de 
hectare. Erau în Teslui oameni 
care n-aveau mai mult de un po
gon de pămînt și erau și oameni

Trebuie să fii îndemînatec pentru ca să lucrezi pe schelele înalte 
ale construcțiilor de pe șantierul rafinăriei de la Brazi. Tinerii din 
brigada de montori condusă de Tudorancea Grigore, una dintre 
brigăzile fruntașe în privința ca lifății lucrărilor de montaj, în

fruntă însă cu curaj înălțimile.
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Situația pe țară 
a lucrărilor agricole

In ultima 
de recoltare 
plin în întreaga 
cerealelor păioase.

Din datele primite de Ministe
rul Agriculturii de la secțiile a- 
gricole ale staturilor populare re
gionale, rezultă că pînă la 13 iu
lie recolta de grîu și secară a fost 
strînsă de pe 70 la sută din su
prafața cultivată, cea de orz de 
pe 79 la sută, iar mazărea a fost 
recoltată în proporție de 
sută. Pînă la aceeași dată 
ierat 40 la sută din grîul 
și 76 la sută din recolta

Recoltarea griului se 
de sfîrșit în regiunile București, 
Crișana, Dobrogea și Banat. în u- 
nele regiuni, printre care Argeș

liniște mare stăpî- 
nea încă satul, dar 
dinspre cheutorile 
alburii ale zorilor se 
vedea că acuș-acuș 
o să se reverse di

mineața. De altfel nu frecu mult 
și, ca la un semnal, ogrăzile ca
selor se înviorară, ici se auziră 
schimburi de vorbe ; colo scîrfîi- 
tul unei roți de fîntînă, mai încolo 
cineva își chemă vecinul : „Hai 
mă Marine că se făcu ziuă 1“ în- 
gînat de cîntecul cocoși
lor. Dar peste toate puse 
stăpînire duduitul tractoa
relor...

Există în romanul lui Ma
rin Preda „Moromefii“ a- 
proape un capitol întreg 
închinat plecării la seceriș. 
Familia lui Moromete, a 
lui Boțoghină, a lui Birică-tafăl 
fiul plecau fiecare în felul lor
seceriș, dar totul se petrecea pe 
fundalul unei crunte sărăcii adu
cătoare de griji și suferințe.

in ziua cînd începea secerișul 
se sculau cu noaptea în cap, se 
învîrteau un timp prin curte nești- 
ind parcă de ce să se apuce, ca 
buimăciți, și după ce ajungeau 
însfîrșit în fața lotului cu grîu își 
făceau o sumedenie de calcule 
cu inima strînsă de frica zilei de 
mîine : O să-mi ajungă grîul pînă 
la Crăciun ? Ce-o să fac de-aici 
încolo? O să mă pot înțelege cu

Și 
la

putea spune că mă aflam chiar 
în Silișfea-Gumești, satul „Moro- 
meților" ; firește, însă, într-o Si
liște cu toful nouă, schimbată. 
Oamenii de aici (astăzi falnici co
lectiviști, cu gospodărie colectivă 
milionară, cu sute de hectare de 
pămînt, avind la îndemînă o teh
nică mereu mai modernă), au 
trăit mai odinioară același destin 
ca și eroii ,,Moromețiior“. De 
pretutindeni, ca o viitură înfrico- 
șetoare de ape, legile capitalis
mului se năpusteau asupra micii 
gospodării țărănești, strivind-o 
sub talpa lor de fier și rotunjind 
în cealaltă parte moșia boierului

ca alde Petre Torică, care n-avea 
nici măcar atîta. De mic copil 
Petre Torică slugărise la boierul 
satului. Acolo, la conacul în care 
este astăzi sediul gospodăriei co
lective, a trăit el cele mai negre 
zile din viața sa. Se angajase la 
boier pe 10 ani, cu contract în
tărit de postul de jandarmi. In
tr-un timp n-a mai putut răbda. 
A fugit de acasă. Dar jandarmii 
s-au dus după el. Torică s-a ascuns 
atunci în porumbii din luncă, 
printre cocenii înalți. Multă vre
me n-a mîncat altceva decît po
rumbi fierți, numai să scape de 
ocna ,boierului. Și tot cam în ace-

eași vreme, Constantin Țăcală (cel 
care a luat în toamnă de la gos
podărie afîfa porumb că fiindu-i 
prea strimt patului a dus o parte 
din el pe la vecini) se „fălea“ că 
avea acasă două perechi de o- 
pinci : una din piele de purcel 
„pentru sărbătoare", iar cealaltă, 
din cauciuc, fabricată de el „per
sonal" dintr-o bucată de roată de 
mașină găsită la marginea Slati
nei. In timpurile ploioase pe cau
ciucurile din picioarele lui Ță

cală se lipea afîfa pămînf 
îneîf, spune el în glumă, 
dacă l-ar fi adunat la un 
loc ar fi avut și el o bu- 
cafă de pămînt să semene 
grîu pe ea. „Da' așa, am 
muncit fot pe la chiaburi". 
Iar moșia boierească se 
rotunjea mereu și odată 
se părea că însăși zările se 
sufocînd viața satului

cu ea 
string 
sub un clopot negru și greu.

In astfel de vremuri, ieșirea la 
seceriș aducea în suflete infinit 
mai multe frămîntări decît bucu
rie. De cîte ori un Teser Marin 
sau un Gheorghe Constantin, oa
meni cu familie numeroasă și o 
bucățică de pămînt, nu apucau 
să-și facă nici măcar o pîine din 
grîul cel nou, fiind înglodați pînă 
peste cap în împrumuturi cu bă-

ca

și Oltenia, deși recoltarea a înce
put în același timp cu celelalte re
giuni din sudul țării, totuși din 
cauză că mijloacele nu au fost 
intens utilizate, secerișul este mai 
întîrziat. în regiunea Oltenia grîul 
a fost secerat în proporție de nu
mai 85 la sută, iar în regiunea 
Argeș de 72 la sută.

In ultima săptămînă s-a micșo
rat decalajul între seceriș și freie- 
riș. Cu toate acestea ritmul tre- 
ierișului nu este corespunzător 
mijloacelor existente. In regiunile 
București și Crișana, de exemplu, 
deși grîul este recoltat în propor
ție de 97 și 94 la sută s-a treie
rat numai 40 și respectiv 24 
sută din recoltă.

Lucrările pentru sfrîngerea 
depozitarea recoltei trebuie gră
bite. In săptămînă viitoare, în re
giunile din Transilvania și nordul 
Moldovei este necesar să se folo
sească toate mijloacele pentru 
intensificarea secerișului. în toate 
regiunile trebuie să se urgenteze 
recoltarea mazărei, transportul re
coltei de cereale păioase pe arii, 
căratul paielor și treierișul. Să se 
lucreze cu întreaga capacitate a 
batozelor și combinelor pentru a 
se lichida decalajul mare dintre 
seceriș și freieriș. Trebuie grăbită 
de asemenea livrarea la bazele 
de recepționare a producției gos
podăriilor agricole de sfat și a 
celei contractate de unitățile a- 
gricole cooperatiste. Aceste uni
tăți, ca și bazele de recepționare, 
să acorde toată grija condiționă
rii produselor și măsurilor nece
sare pentru evitarea deprecierii 
acestora.

Să se continue cît mai intens 
arăturile adinei de vară și lucră
rile de îngrijire a culturilor pră- 
șitoare pentru a se păstra 
tatea existentă in sol și a 
gura condiții în vederea 
recoltei Ia aceste culturi 
odată pentru buna executare 
însămînțărilor de toamnă.

(Agerpres)

Tînăra Viorica Toma de
G.A.C. Chizătău se numără 
prinfre fruntașele în muncă din 

gospodărie

e la palma nă- 
praznică detunată 
în creștetul uceni
cului cît o șchioa
pă, de o calfă mă- 
tăhăloasă caie-1

învăța că „meseria se fură" și 
pînă la consfătuirea la care 
mă aflam deunăzi la „Electro
nica", e însuși drumul unei 
revoluții și al Istoriei. Am pă
truns, cum spun, într-o sală de 
ședințe, nu lipsită de solem
nitate, unde douăzeci și șase 
de oameni foarte tineri — nu 
cred să fi depășit unul, sau 
mai exact una, fiind vorba 
mai ales de fete, douăzeci și 
cinci de ani — se pregăteau 
pentru o discuție cu implica
ții serioase și angajapte. 
Subiectul mi-a fost făcut cu
noscut prin cuvîntul meșteru
lui, el însuși om de cel mult 
trei decenii : „Lupta pentru 
calificarea profesională", a- 
dică, lupta brigăzii pentru ri
dicarea măiestriei profesio
nale, 
tele, 
gadă" 
inedit.
pune 
cum 
cialistă 
niștă poate 
omogen de eforturi 
zuințe, închinate idealurilor 
comune. Pe acest drum, con
sfătuirea se aila în elementul 
ei firesc, calificarea fiecărui 
membru al brigăzii însemnînd 
o sarcină a fiecăruia șt a tu
turora la un loc. Am ascultat 
după introducerea făcută de 
maistru, cuvîntul responsabil 
și emoționat al șefei, care 
vorbea de ielele din „briga
da ei“, cu o tandrețe și cu 
un simț de răspundere cum 
nu-mi aduc aminte să-mi fi 
sunat în urechi de cînd am 
ascultat într-o seară, la Mos
cova, la Teatrul Academic, 
„Trei surori" de Cehov. E în 
glasul fiecăreia dintre cele 
trei surori cehoviene o dul
ceață, o grijă, o dragoste, o 
infinită și inefabilă tandrețe 
pentru celelalte. Dar tot ele 
mărturisesc, spre sfîrșitul pie
sei, obosite, sfîrșite, măcinate 
de o crudă dezolare : „dacă 
am ști pentru ce trăim 1“, Di
ferența de ton dintre fetele 
lui Cehov și fetele mele de la 
„Electronica" vine de acolo 
de unde fiecare din contem
poranele mele știu pentru ce 
trăiesc. De aici glasul stenic, 
de aici acea inimitabilă 
vire îndrăzneață și plină 
mîndrie. Fiecare om 
grijă de cel de alături, 
din nu știu ce mizerabil

Astfel înțelese 
însuși termenul 

capătă un 
Brigada 
realitate 

societatea
o

numai
cu morala

naște :

fap- 
„bri- 
sens 

presu- 
morală 

so- 
ei uma- 

nucleu 
și nă-

pri
de 

are 
nu 

sen-

„De azi sînt muncitor

umidi- 
se asi- 
sporirii 
și tot- 

a

La Costinești a prins viață, începând de ieri

Orășelul studențesc

Mare bucurie au 
avut tinerii con
structori, absolvenți 
ai Grupului școlar 
construcții din Cluj, 
cînd au primit încă 
din prima zi a re
partizării lor în pro
ducție locuință fru
moasă, masă, unel
te de muncă, adică 
condiții dintre cele 
mai bune pentru , 
muncă și viață.

într-o seară l-am 
găsit pe tînărul 
constructor Miclea , 
Teodor Ia cămin, a- 
plecat peste o hîr
tie.

— Cui scrii?
— La cei de-a- ■ 

casă. Ascultă ;
„Dragii mei pă- , 

rinți, j
Vreau să vă a- 1 

nunț o mare bucu- ,

rie. De astăzi sînt 
muncitor. Am termi
nat cu bine uceni
cia, sînt construc
tor, dulgher pe Șan
tierul nr. 1 din Cluj. 
Să știți că aici o 
duc bine, să nu-mi 
purtați de grijă. 
Chiar din prima zi 
ni s-au dat de toa
te. Trustul regional 
de construcții ne-a 
pus la dispoziție 
pentru locuit un 
bloc de pe strada 
Traian, cu dormi
toare frumoase, ca
mere de studiu pen
tru cei ce urmează 
școala mai departe 
la seral, aparat de 
radio, bibliotecă. A- 
dică tot ce ne tre
buie. Ne-a bucurat 
foarte mult această 
grijă față de noi.

timent de lașă filantropie le
șinată, ci dintr-un nobil sim- 
țămînt al colectivității socia
liste. O fată nouă care nu cu
noaște încă meseria, este din 
prima clipă luată sub oblădu
irea uneia care i-a pătruns 
tainele. Meseria e dată mai 
departe cu bucurie ca în an
tica întrecere a lampadofori- 
lor, în care cea mai demnă 
sarcină era să duci înainte 
torța nestinsă. Am urmărit cu 
atenție discuțiile și mi-am dat 
seama, încă o dată, că omul 
nou nu se plămădește decît 
în focul luptei, în mijlocul și 
cu ajutorul colectivului.

Au fost analizate scăderi și 
lipsuri în același climat moral: 
și succesele și dificultățile 
sînt ale tuturor.’ Brigada a 
luat în discuție o propunere 
venită de la un alt colectiv: 
„fiecare lucrător, prunul con
trolor al calității" și, anali
zată temeinic, s-a ajuns la 
concluzia că merită a fi a- 
doptată. Mă întrebam necon
tenit, privindu-le chipurile ti
nere, pe care seriozitatea și 
preocuparea adîncă nu pu
neau o mască de schimono
sire, ci dimpotrivă le adău
gau încă o frumusețe, de 
unde acest sentiment al răs
punderii și cum s-a format el? 
Am dezlegat taina cînd am 
trecut prin diversele secții 
ale uzinei și, mai ales, cînd 
am confruntat zidurile vechi, 
oropsite, coșcovite ale atelie
rului de odinioară, cît s-a 
preluat de la patronii expro- 
priați, cu uzina modernă, lu
minoasă, vie, stup prodigios 
în permanent freamăt, care e 
„Electronica" de astăzi, și 
care e a lor, a celor care se 
sfătuiau în camera de ședin
țe cum să-și ridice califica
rea, ca să îmbunătățească 
producția. Brigadă, calitate, 
marca fabricii, producție — 
nu sînt abstracțiuni sau sco
puri în sine, ci trepte ale so
cialismului, ale unei societăți 
pe care ne-o făurim cu mîi- 
nile noastre, în conformitate 
cu un limpede ideal de viață. 
Și fiindcă brigăzii meie toate 
acestea îi erau clare, nu 
m-am mai mirat că, în strînsă 
legătură cu cele discutate mai 
înainte, ultima parte a șe
dinței a fost iconsacraiă 
problemelor de 
Un tînăr muncitor, 
de bine și-ar 
meseria, nu se poate mulțumi 
astăzi, la noi, cu acest sta
diu onorabil dar care nu re
prezintă încă totul. Califica
rea profesională, atît de ne
cesară, trebuie împletită cu 
ridicarea necontenită a nive
lului cultural. M-ăm bucurat 
deci cînd am auzit o fată 
care se pregătește în aceste 
zile pentru examenul de ma
turitate, aducînd o critică 
pentru faptul că nu toate to
varășele ei — deși multe o fac 
— urmează cursurile școlii 
serale. Și am împărtășit un 
sentiment de adîncă satisfac
ție cînd cei vizați prin critica 
fetii au recunoscut lipsa, fă
găduind, nu formal, ci pă
trunși de importanța obser
vației, s-o remedieze "{fi Cinul 
care vine.

Apoi, am stat de 
despre teatru, despre 
despre filme și concerte, 
tele mele făcînd 
critice substanțiale 
lepte, dintre care 
des repetată începg cu vor
bele : „rioi nu prea găsim 
bilete, aoi nu prea reușim să 
ajungem, noi..., noi". Și în a- 
ceastă direcție, a unor insa
tisfacții ce trebuie să ne dea 
de gîndit, n-am auzit nici o 
clipă cuvîntul „eu“, ci acest 
colectiv ..noi", acest tonic și 
puternic „noi", expresie mă
reață a unei morale și 
unui timp fără pereche 
istorie.

Fiindcă fiecare fată 
brigadă era un „eu" profund 
individualizat, cu un profil 
propriu, dar în brigadă, toa
te, sub pecetea acestei res
ponsabilități și forțe colec
tive, păreau — și aveau in
tr-adevăr— puteri înzecite.

cuitură. 
ori cit 

cunoaște

(Continuare în pag. a 3-a)
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Excursie pe Dunăre. înainte de plecarea vaporului, pentru cinci minute... căpitan de vas.
Foto: AL. I. VLADIMIR

Așa să știți : 
de-acum sînt mun
citor și că o duc 
foarte bine.

Să citiți aceste 
rînduri și prieteni
lor mei.
Al dumneavoastră 

fiu. 
Teodor"

Scrisori cu 
duri asemănătoare, 
pline de bucuria in
trării în producție, 
în rîndurile munci
torilor, au trimis a- 
proape toți colegii 
mei de muncă către 
părinții lor.

Iar eu m-am gîn- 
dit să scriu despre 
asta ziarului.

MUNTEANU 
AUREL 

muncitor construc-

In producție
de chimișticadre noi

Mai mult de 400 de operatori 
chimiști au sosit zilele aces
tea la combinatul de cauciuc 
sintetic și produse petrochi
mice de la Onești, la combi
natul de îngrășăminte azotoa- 
se de la Roznov și la uzina de 
anvelope de la Popești-Leor- 
denl pentru a lucra în aces
te importante unități ale in
dustriei chimice. Ei sînt tineri 
absolvenți ai școlilor profe
sionale, tehnice și tehnice de 
maiștri ce aparțin Ministeru
lui Industriei Petrolului și 
Chimiei,

în același timp au plecat să 
lucreze în industria petrolieră 
peste 500 de sondori, 
mecanici de utilaje, 
și numeroși sudori, 
cieni, cazangii etc.

Cele 19 școli din 
rețea au fost absolvite anul 
acesta de peste 2.300 munci
tori și tehnicieni care vor lu-

era în diferite specialități din 
industria petrolului și chi
miei.

Pentru noul an de învăță- 
mînt la Onești se construiește 
un mare complex școlar pe
trochimic, iar pe lingă școala 
din Ploiești un nou grup so
cial. (Agerpres)

DOUĂ
rafinorii 
precum 
electri

această

. odarul face semn 
' cu mina. Gestul 
| lui e un îndemn 
j îără cuvinte spre 
I cei de la care

Un succes de seamă 
al voleiului 
romînesc:

- trimit a nu știu 
cîta prăjină în adîncul pă- 
mîntului, spre stratul de țiței.

Mai sînt cîteva ore și 
încheie exact 30 de zile 
cînd cei din brigada lui 
Vîsîi forează la sonda 
Cînd au început forajul,

o hotărîre. Utemistuî 
Aristide, maistru de 
făcut propunerea : 
stabilim un nou re- 
foraj. Ion Lungeanu 

t să foreze 
30 de zile. în

se 
de 
Ion
35.
au

Propunerea lui A- 
muncit mult gîndu- 
a stabilit un plan 
cum obișnuiește el 
cînd se pregătește 
treabă deosebită.

Echipa „Rapid" 
a cucerit „Cupa

campionilor
europeni*

(Amănunte în pag. 3-a)

luat 
Anghel . 
foraj, a

— Să 
cord la 
a reușit 
metri în 
întreprinderii de foraj 
va el deține recordul, 
putea să-l depășim ?

Ion Vîsîi, șeful de brigadă, 
l-a privit, dar într-un fel care 
vrea să însemne : „bravo, 
băiatule, te-ai gîndit la o 
treabă bună". Apoi a început

1950 de 
cadrul 
Craio- 
N-am

să chibzuiască. Să forezi ma: 
mult de 1950 de metri în 30 
de zile nu e deloc ușor, dar 
e posibil, 
ristide i-a 
rile. Apoi 
de bătaie, 
să spună 
pentru o
A.U aprovizionat lo
cul de muncă cu 
toate materialele, 
cu noroi bine pre
gătit, au verificat 
instalațiile.

...Podarul face din 
nou semn cu mina-

Cablurile cu care 
e ancorată sonda 
grav,
urmărește 
prăjina în 
dineurile 
Ion Vîsîi 
dunînd 
lor află 
pătruns sapa. Zîmbește. Aris
tide îi surprinde bucuria de 
pe față, dar nu îndrăznește

7 eri pe litoralul Pentru Tudor Ilie și Ion 
însorit al mării a Nedelcu de la Institutul poli- 
prins viață orășulv! 
studențesc Cos
tinești. L-au inau
gurat, ca și în alți 

ani, cu voioșia lor, peste 1000 
de tineri studenți sosiți în ta
bără din toate centrele uni
versitare ale țării, precum și 
colegi din țări prietene. Ve
chiul sat Costinești, cu ulițe 
strimte și înglodate și-a schim
bat în ultimii ani cu totul în
fățișarea. El a devenit o sta
țiune în adevăratul înțeles al 
cuvîntului, cu străzi largi, as
faltate, încheneruite cu flori și 
clădiri zvelte. Costineștiul este 
astăzi și el o perlă în șiragul 
aruncat de-a lungul hotarului 
dintre plaja de aur și azurul 
verde întunecat al cîmpiilor 
de ape mișcătoare. . Anul a- 
cesta. la Costinești vor petrece 
plăcute zile de vacanță mai 
bine de 5000 de studenți. Pri
mii s-au instalat ieri în vile 
și corturi, au populat nisipul 
plajei și au făcut .cunoștință 
sau au revăzut marea. Timp 
de 12 zile ei se vor bucura de 
minunate condiții de odihnă 
și recreere instructivă. Alți 
studenți le vor lua apoi locul 
în seriile următoare ca răs
plată bine meritată a eforturi
lor depuse în lunile de studiu 
încordat în amfiteatrele, bi
bliotecile și laboratoarele fa
cultăților. în carnetele studen
ților Chilom Ion (Agronomie- 
Craiova), Beșteliu Marin (Filo- 
logie-București). Pintea Ra
mona (Medicină-Cluj), Mun- 
teanu Dorel (I.S.E.-București) 
și ale atîtor tineri aflațj aici 
în tabără sînt trecute numai 
note mari, obținute la absol
virea anului universitar.

Nedelcu de la Institutul poli- 
,’țpmic Biîcurești, Mihai
Bălan de la Facilitatea de me
dicină generală din Cluj și 
pentru mulți alții aceasta este 
ultima vacanță studențească : 
în curînd ei se vor număra 
printre noii specialiști ce se 
vor prezenta să muncească în 
profesiunea aleasă acolo unde 
va fi nevoie de ei contribuind 
cu înflăcărare la înflorirea 
patriei noastre socialiste.

Nu puțini dintre studenții 
pe care i-am cunoscut ieri la 
Costinești au sosit aici direct 
de la muncă patriotică. Bucur 
Chiriac, Tănase Constantin, 
Dan Nicolae, Ionescu Liliana și 
Mușat Cicerone, studenți la 
Universitatea „C. I. Parhon" 
puteau fi întâlniți cu cîteva 
zile în urmă muncind cu spor 
pe ogoarele gospodăriilor agri
cole de stat „Mogoșoaia" din 
regiunea București și „Ovidiu* 
din regiunea Dobrogea.

Printre studenții trimiși în 
tabără se află sportivi deopo
trivă fruntași la învățătură și 
sport din loturile' sportive ale 
cluburilor Știința din Bucu
rești, Craiova, Timișoara.

Studenții au asigurate în ta.

I. STĂVĂRUȘ

RECORDURI
De dimineață se 
șoferul de la apro- 
că nu le adusese 
două zile. Din cau-

să-l întrebe nimic. A uitat de 
supărare, 
certase cu 
vizionare 
ziarele de
za asta n-a putut afla rezul
tatul de Ia meciul de fotbal 
în restanță dintre Dinamo- 
București și Steagul Roșu-

aruncă șapca spre înălțimea 
sondei.

— Băieți, strigă el cît poa
te de tare, am forat 2.000 de 
metri în 30 de zile 1 Un nou 
record 1

Cei din brigadă vin lingă 
el. Verifică calculele. Nu, nu 
e nici o 
2.000 de

vibrează 
Comunistul Bica Petre 

cum înaintează 
pămînt, spre a- 

bogate în țiței, 
face calcule. A-

lungimile prăjini- 
la citi metri a

Brașov. Acum însă a uitat de 
ziare, cu toate că ele îl aș
teaptă stivuite pe masa im
provizată lîngă sondă.

Mai sînt cîteva minute și 
se încheie exact 30 de zile de 
cînd se forează la sonda 35, 
cu hotărîrea să se stabilea
scă un nou record la foraj-

Podarul face semn cu mîna.
Șeful de brigadă Ion Vîsîi

, greșeală. S-au forat 
metri.

Tînărul Aristide 
Anghel aruncă o 
privire fugară pe 
ziare. Ia unul și ci
tește tare emoțio
nat : „Iolanda Balaș 
a stabilit la Buda
pesta un nou re
cord mondial la 

în înălțime — 1,90 m.“. 
cu toții, 
bucuroși.

săritura
Se îmbrățișează 

sînt nespuși de 
Bucuroși pentru succesul lor, 
pentru al Iolandei.

— Ce-ar fi să-i trimitem o 
scrisoare Iolandei Balaș 1 Dar 
cum să începem ?

Sondorii se string lingă el. 
I se oferă un creion.

Aristide începe să scrie. 
Șterge. Acceptă o idee, o 
jumătate de frază. Și rîndu
rile se aștern: „Te felicităm, 
tovarășă Iolanda Balaș, pen
tru marea performanță. Pen- 
tm că ai făcut să fie privite 
cu admirație din nou, acolo, 
peste hotare, culorile patriei 
noastre, 
azi un nou 
înălțime, ci 
forat în 30 
metri și am 
nomii de 650.000 lei. Așa ne 
dovedim noi dragostea față 
de patrie

Reporterul, care se afla 
printre ei, a propus :

— E frumoasă scrisoarea 
voastră. Vreți ca rîndurile pe 
care le-ați așternut pe hîrtie 
să ajungă la Iolanda Balaș 
prin... „Scînteia tineretului" ?

Cei din brigada lui Ion Vî
sîi au fost de acord.

Și noi am stabilii 
record, dar nu la 
la adîncime. Am 
de zile 2000 de 
adus patriei eco-

LUCIAN ZATTI

vorbă 
cărți, 

fe- 
observații 

și înțe- 
cea mai

a 
în

din

O dată, de mult, un bătrîn 
pădurar mi-a spus că în pă
dure un copac are și forța 
lui și a tuturor arborilor la 
un loc...(Continuare în pag. a 2-a)

Șuvoiul binefăcător de apă a pătruns prin canalele de irigații pe 
ogoarele colectivei.

Foto : P. GRIGORE



Tinerețe, prospețime,
actualitate

Ea Teatrul de vară 
parcul ,.I. V. Stalin" 
adunat sute de oameni, 
loc spectacolul festiv de închi
dere a celui de-al șaselea 
concurs al formațiilor de ar
tiști amatori, faza pe orașul 
București.

Decor : un superb asfințit, 
de soare, havuzurile, lacul. In 
depărtare, 
teii.

Se lasă 
orbitoare, 
scena. Se

din 
s-au 
Are

turlele Casei Scîn-

lor, învăluie 
cortina...

de victorii!“

înserarea- Luminile 
feeria 
ridică

★
„Salut, lumină
Șaizeci de voci stăpînite de 

fiorul recunoștinței pentru 
partidul iubit vibrează într-o 
armonie deplină. Coriștii de 
la Uzinele „Republica", câști
gătorii primului loc în cadrul 
concursului, deschid spectaco
lul festiv. Măiestria artistică, 
cucerită după îndelungi cea
suri de pregătire, primește 
răsplata binemeritată — a- 
plauzele furtunoase ale spec
tatorilor.

Poate că nici o altă formație 
artistică nu prezintă 
cald, mai bogat, cîntarea 
slavă adusă partidului așa 
cum o face corul. Numărul 
mare de artiști care intră în 
alcătuirea lui împrumută din 
forța maselor, o transmite 
din nou, pe planuri artistice 
ridicate. Ca formație artisti
că largă corul devine un sim
bol. Cînd scena era plină de 
glasurile coriștilor de la „Re
publica", cînd văzduhul vălu- 
rea melodia, simțeai forța 
muncitorilor, tăria lor morală, 
dragostea lor pentru partidul 
iubit. Iar inimile ascultători
lor se uneau cu cele ale co
riștilor, se împleteau cu me
lodia cîntecului.

Că, într-adevăr. corul este 
o formație artistică cu puter
nice legături în masă ne-o 
spun cifrele. La faza pe oraș 
au concurat 24 de formații 
corale. O simplă operație 
aritmetică ne duce la cifra de 
1.200 de artiști care activează 
în aceste formații artistice 
atît de prețuite.

★
Brigăzile artistice din între

prinderile și instituțiile din 
Capitală prezente în concurs 
au subliniat odată mai mult 
valoroasa contribuție a aces
tora la educarea comunistă a 
oamenilor.

...Pe scenă și-a făcut apari
ția brigada artistică a Uzine
lor „Tudor Vladiimirescu". In- 
terpreții sânt tineri muncitori 
din uzină.

Apariția lor este surprinză
toare. Dialogul, purtat „între 
fete", susține că Dobrin Bar
bu nu știe să folosească mas
ca de sudură, iar tinichigiul 
Nițu Mircea — ciocanul. Te 
îndeamnă gîndul la o săpu- 
neală zdravănă a celor ce 
nu-și cunosc, uneltele de mun
că, mai aleș, după ce Dobrin 
Barbu prinde masca de sudu
ră de capătul de sus al ei, 
demonstrând astfel că fetele 
au avut dreptate.

Vocile se unesc. Fetele 
mai fac opinie separată, 
sfîrșit, dezlegi „enigma" : 
ce-i trebuie sudorului Barbu 
o mască de sudură, cînd la 
..Tudor Vladimirescu" această

operație se face cu mijloace 
automate iar lumina orbitoare 
este închisă înlăuntrul apara
telor ? Automatizarea intro
dusă tot mai mult în între
prinderile noastre și-a găsit 
astfel o transpunere artistică 
mult gustată de public.

Brigada artistică de agitație 
a Casei de cultură „Grivița 
Roșie“ — o altă cîștigătoare a 
concursului — a știut să cînte 
transformările acestui raion 
al Capitalei care pe zi ce trece 
devine altul, mai frumos ca 
niciodată. La fel, brigada ar
tistică de agitație a Spitalului 
nr. 9 a prezentat fragmente 
din program care au încîntat 
prin prospețime și talent.

Cele 26 de brigăzi artistice 
de agitație care au evoluat în 
finala concursului surprind

însemnări 
pe marginea 

concursului artiștilor 
amatori din Capitală

mai 
de

nu 
In
la

studențesc
(Urmare din pag. I-a)

bără o cazare bună, mîncare 
gustoasă. S-a proiectat să se 
desfășoare și un bogat program 
cultural sportiv. In clubul sta
țiunii,. înzestrat cu bibliotecă, 
o bogată discotecă, săli de șah, 
ping-pong, jocuri distractive 
etc., studenții vor petrece 
clipe plăcute audiind concerte, 
vizionînd spectacole și filme, 
participînd la concursuri „Cine 
știe, eîștigă". Firește, doritorii 
se vor întrece pe terenurile de 
sport amenajate pentru ei. 
Nimic nu le lipsește studenți
lor veniți în tabăra de pe li
toral pentru a petrece zile de 
odihnă și destindere de neui
tat. Și fiecare dintre studenți 
știe că toate acestea, ca în
treaga lor viață fericită pe 
care o trăiesc astăzi, o dato
rează partidului. Recunoștința 
și-o dovedesc prin notele tot 
mai bune care se aliniază în 
fiecare an în carnetele lor de 
studenți.

preocupările tineretului nos
tru din uzine și instituții, 
aduc pe scenă suflul proaspăt 
al faptelor cotidiene.

34 sînt formațiile de dansuri 
participante la concurs. Dan
suri romînești în care armo
nia mișcărilor, vioiciunea lor 
și costumația atît de felurită, 
— ne referim mai cu seamă 
la dansul din Făgăraș execu
tat cu desinvoltură de tinerii 
de la Casa de cultură a raio
nului 1 Mai sau la Nunta din 
Oaș — cu o interpretare fi
rească, plină de o culoare a 
locului — de tinerii dansatori 
din Ministerul Transporturilor 
și Telecomunicațiilor, — au 
stîmit pe drept cuvânt admi
rația.

Dansatorii de la Uzina „Ki- 
rov", cîștigători și ei ai pri
mului loc, au interpretat cu 
deosebit talent un dans ucrai
nean. -

★

Din seria soliștilor instru
mentiști desprindem pasiunea 
în interpretare, nuanțele izvo- 
rîte dintr-un autentic talent 
al interpretei la fluier Drăguț 
Florica, (P.T.T.R.) și solo la 
nai interpretat de Dobre Tu-

dor (Casa de cultură a raionu
lui N. Bălcescu). Ar fi bine ca 
astfel de formații să se înfi- 
ripe în mai multe întreprin
deri și instituții.

Un loc aparte îl ocupă ..per
formera “ concursului — or
chestra de mandoline a Poștei 
Centrale care a interpretat 
cîntece de pe Volga în aran
jamentul lui Anatol Albin. în 
rîndul celor 30 de membri ai 
orchestrei se află tineri talen- 
tați ca Teoharia Robu, tele
grafist, Petru Deval, tehnician, 
Utale, Negride și Garcia.

Cîștigători ai concursului în 
anii 1953, 1954 și 1959 ei vor 
cu acest prilej să reediteze și 
în 1961 performanța — adevă
rata carte de vizită a străda
niei lor.

O altă parte a spectacolu
lui, mult apreciat de public, 
a fost programul orchestrei 
de muzică ușoară a Uzinelor 
„Electronica". în parcul de 
cultură cîntecele romînești au 
răsunat alături de cele rusești 
și spaniole. Doctorița Cara- 
mera Elena Vrabie a încîntat 
spectatorii cu Sevillana și An
dalusia ; 
Domenco 
ucrainean 
chimistă, 
zistori — I 
cu variate 
ușoară și, în sfîrșit, Margare
ta Pîslaru care prin oîntecele 
ei a obținut admirația specta
torilor. Pasiunea concurenți- 
lor poate fi bine redată de 
spusele ei : „Sînt extrem de 
fericită că am obținut pre
miul I. Sînt foarte fericită".

Desfășurarea spectacolului 
festiv de închidere a celui 
de-al VI-lea concurs al for
mațiilor artistice de amatori 
din Capitală, faza pe oraș, a 
fost o demonstrație care ade
verește că în anii noștri so
cialiști arta cunoaște o înflo
rire fără precedent, o adevă
rată renaștere. Cele 40 or
chestre simfonice, de muzică 
ușoară, mandoline și fluierat, 
cele 24 formații corale, 34 
de formații de dansuri și gru
puri solistice, cei 21 soliști 
instrumentiști și 34 soliști vo
cali care s-au întrecut în faza 
pe oraș în concursul artiștilor 
amatori arată nesecatul talent 
al poporului nostru, iubitor al 
frumosului.

tînăra elevă Lidia 
cu vestitul cîntec 
Hanzea, inginera 

specialistă în tran- 
Berindei Ecaterina, 

> bucăți de muzică

ROMULUS ZAHARIA

A înserat. Echipa se întoarce 
în sat, după o zi de muncă la 
grădina colectivei din comuna 

Hrănești, regiunea București.

Foto: GR. PREPELIȚA

Studenfi la practicai 
în producfie

Mai mult de 400 de studenți 
de la institutele politehnice 
din București și Brașov fac în 
prezent practica de producție 
la uzinele „Steagul Roșu' și 
„Ernst Thalmann". Lucrînd a- 
lături de constructorii de auto
camioane și tractoare, studen
ții au prilejul să învețe din 
experiența acestora, să pună 
în practică cunoștințele teore
tice însușite pe băncile institu
telor.

Pentru a putea să cunoască 
temeinic procesul de producție 
din aceste uzine, pentru a-și 
însuși o serie de deprinderi 
practice, viitorii ingineri sînt 
sprijiniți îndeaproape de mun
citori. în afară de munca în 
producție, studenții își comple
tează zilnic carnetele de prac
tică, string materiale care vor 
fi valorificate în lucrările ști
ințifice sau de diplomă, parti
cipă, alături de tinerii din a- 
ceste uzine, la acțiuni cultural- 
artistice și obștești.

(Agerpres)

Se pregătesc pentru 
examenul de admitere 
în învăiămîntul superior

In aceste zile mii de tineri 
muncitori și maiștri din fa
brici, uzine, de pe șantiere, 
precum și alți tineri absolvenți 
ai școlilor medii — fii ai oame
nilor muncii — se pregătesc în 
vederea concursului de admi
tere în învățămîntul superior. 
Ei sînt sprijiniți îndeaproape 
de cadre didactice universitare 
și de profesori ai școlilor me
dii, prin cursurile organizate 
atît pe lingă instituții de învă
țământ superior, cit și pe lingă 
școli din întreaga țară.

Impărțiți pe grupe, după ni
velul cunoștințelor, viitorii 
studenți se pregătesc la obiec
tele la care vor da examen. 
Candidații la concurs participă 
la lecții, consultații, fac expe
riențe de laborator etc.

In lumina docu
mentelor recentei 
plenare a partidului 
nostru, 
raional 
Fălticeni 
zat zilele 
G.A.S. 
schimb 
ență legat de dez
voltarea sectorului 
zootehnic, la care 
au participat secre
tari ai comitetelor 
comunale U.T.M., 
secretari ai organi
zațiilor de bază 
U.T.M. din G.A.C. 
și tineri crescători 
de animale.

Maistrul zooteh
nist Doroftei Viori
ca de la G.A.S1 Li- 
teni a prezentat un 
referat despre felul 
cum se organizează 
munca în brigada 
zootehnică, scoțînd 
în evidență sarcini-

Comitetul 
U.T.M. 

a organi- 
trecute la 

Liteni un 
de experi-

le ce stau în fața 
tinerilor din acest 
sector și importan
ța sectorului zoo
tehnic în întărirea 
economică a gospo
dăriei colective.

Au luat cuvîntul 
mulți tineri crescă
tori 
care au împărtășit 
participanților din 
experiența lor.

Oaspeții muncito
rilor de la G.A.S. 
Liteni au vizitat 
apoi tabăra de vară 
de la punctul Siliș
tea. Aici li s-au 
dat explicații de 
către inginerul Vîn- 
tu Ilie privind or
ganizarea muncii 
în sectorul zooteh
nic și în special 
despre munca bri
găzii de tineret 
condusă de către 
maistrul Viorica 
Doroftei.

de animale,

Din cele văzute 
și din discuțiile 
purtate tinerii par- 
ticipanți la acest 
schimb de experi
ență au avut multe 
lucruri interesante 
de învățat. Așa, de 
exemplu, tînărul 
Brezan Constantin 
de la G.A.C. Ro
tunda și-a propus, 
ca odată întors a- 
casă la locul de 
producție, să aplice 
în viață cele 
bune 
muncă 
ajutînd în 
ces ta la 
producției 

carne.Și

mai 
metode de 
aflate aici, 

felul a- 
creșterea 
de lapte

GAVRIL 
CONSTANTIN 
și MITOCARU 

IOAN 
activiști ai Comite
tului raional U.T.M.

Fălticeni

satuL nostru

Cu patruzeci de ani în ur
mă, delegații la primul 
Congres al Partidului 

Comunist din Romînia, înca
drați de baionetele jandarmilor 
care-i arestaseră, intonau „In
ternaționala". Azi, steagul glo
rios al partidului, 
s-a 
fața 
biruitor 
niei socialiste. N-au fost zadar
nice jertfele, sacrificiile atîtor 
ani de aprigă luptă de clasă. 
Oropsiții soartei, cei jefuiți și 
exploatați la sînge de capita
liști și moșieri, cei care ieri — 
cum spune cintecul — nu erau 
nimic pe lume, sint 
sînt stăpînii țării și 
lor".

Aceste ouvinte ale 
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
întâmpinate cu furtunoase u- 
rale și ovații de participanții 
la adunarea festivă închinată 
calei de-a 40-a aniversări a 
înființării Partidului Comunist 
din Romînia, rezumă limpede, 
în trăsături mari, definitorii, 
cel mai de seamă capitol de 
istorie din viața poporului 
nostru. Drumul străbătut de 
la robie, mizerie și suferință 
perpetuă pînă la libertate, 
bunăstare și fericire, iată o 
temă măreață pentru cronica
rii contemporani și viitori. Iar 
dintre cronici, poate că cea 
mai convingătoare, aceea care 
merge direct la inima omului 
— este cronica în imagini. Să 
aduci istoria cu tot ce a avut 
ea mai semnificativ, mai esen
țial, s-o chemi să defileze în 
fața ochilor a milioane de 
privitori — nu simpli specta
tori, ci făuritori activi ai isto
riei — și prin aceasta să mo
bilizeze milioane de conștiințe 
să înscrie pagini noi de epopee 
— iată o sarcină nobilă, con
cretizată în filmul „Imagini 
ale unui trecut glorios", pro
ducție a Studioului „Al. Sa- 
hia“, cu sprijinul Muzeului de 
istorie a partidului.

Obiectivul cinematografic 
s-a oprit asupra a zeci și sute 
de exponate ale muzeului,, le-a 
înlănțuit, le-a animat și le-a 
comentat într-un montaj grăi
tor și inteligent; pelicule ve
chi, din primii ani ai secolului 
nostru, cu mișcările sacadate

plecat 
dușmanului, 

deasupra

oare nu 
niciodată în 

flutură 
Romî-

azi totul, 
ai soartei

tovarășu-

ale celor 16 imagini pe se
cundă, sânt intercalate între 
fotografii, stampe și tablouri, 
înviind epoca, făcînd pregnan
te pentru omul de azi reali
tățile vieții părinților și buni
cilor săi ; în sfîrșit, documen
te din arhiva națională de fil
me, secvențe din jurnalele de 
actualități ale ultimelor dece
nii complectează această viziu
ne cinematografică, de o impor
tanță care nu poate scăpa ni
mănui- Filmul nu este un curs 
sistematic de istorie,' dar cu 
ajutorul lui înțelegi foarte 
bine de ce în viața poporului 
nostru nașterea partidului cla
sei muncitoare, insurecția 
populară condusă de el și vic
toria socialismului în România 
au fost stricte necesități isto
rice.

Să urmărim cîteva momen
te din film.

Acea ființă ciudată, arăta
rea aceea 
care apare 
fără fund nu 
natural, nu 
din basme, ci dintr-unul con
cret : este un om care urcă 
din puțul petrolifer, un mun
citor petrolist din Romînia 
burgheză în prag de veac 
nou: tras afară cu frînghia, 
a scos o găleată de țiței. Cine 
ar putea spune cît sînge și 
cîtă sudoare și-a lăsat în 
fundul pământului? Iată un 
domn moșier în haine albe; 
pesemne vreun mare amator 
de noutăți tehnice : aceasta 
se vede nu numai din faptul 
că țăranii lui, mișcați cu 
harapnicul vătafului, robotesc 
în ritm infernal pe lîngă ba
toze, ci și din ideea moșieru
lui de a pune să se filmeze 
această scenă, pentru posteri
tate.

Iată defilarea foamei pes-te 
pământurile atît de bogate 
dar stăpânite de Hohenzollerni 
în fruntea îmbuibaților care

Foamea — nicioda-i-au adus.
tă potolită, foamea are pasul 
greu, foamea naște scînteia 
revoltei.

Mărturii, mărturii... Poporul 
cerea pământ (1907) primea 
moarte. Cerea pace (Galați 
1916) primea moarte. Cerea 
pîine (13 decembrie 1918), 
primea moarte.

Nu se mai putea !
8 mai 1921.
în film, acordurile Interna

ționalei răsună însoțind ima
ginea unei machete — casa 
din str. Ionică și a unui ta
blou — delegații, cu mandatele 
în mîini. votînd afilierea la 
Internaționala Comunistă. Dar 
pentru noi totul se însuflețe-

înspăimântătoare 
dintr-un adînc 
are nimic supra- 
vine din iadul

Cu echipa de filmare In munți.

ște. Tot ce se face astăzi, bucu
ria vieții noastre — munca 
liberă și demnă, belșugul în
tors către cei care-1 făuresc, 
frumusețile munților și mării 
oferite poporului, lumina 
nestinsă a culturii pentru toți 
— însuflețesc afectiv evocarea. 
Rădăcinile prezentului acolo 
sînt, în mandatele deputaților 
votînd întemeierea Partidului 
Comunist din Ramînia.

Perioada grelelor încercări 
prin care a trecut partidul de 
la „Ordonanța definitivă în 
procesul comuniștilor" (Dea
lul Spirii) pînă la insurecția 
armată populară, organizată 
și condusă de partid, apare în 
„Imagini ale unui trecut glo
rios" în adevărata sa semnifi
cație : oricît de mari și de du
reroase erau loviturile primi
te, oricît ar fi sângerat din 

■rănile niciodată lăsate să se 
închidă, clasa muncitoare, po
porul muncitor nu se mai în- 
doiau de izbîndă. Lupta de 
clasă, înverșunată, fără răgaz, 
trebuia să ducă la smulgerea 
puterii din mâinile exploata
torilor, la victoria revoluției. 
Comuniștii pentru aceasta 
trăiau, pentru aceasta înfrun
tau temnițele, schingiuirile^ 
plutoanele de execuție.

Călăii puteau să scrie 
zeci de ori cinicul „omor 
zabil” pe foile de deces
celor uciși la Grivița (și aces
te foi inundă întreg ecranul); 
puteau să pună mii de lacăte 
și zăvoare noi pe ușile îmibă- 
trînite ale celulelor Doftanei 
(iată-le defilând într-o tăcere

de
scu-
ale

sinistră — așa cum le vedeau 
gardienii în rondul lor de 
pază). Nimic nu le ajută. în 
fața burghezo-moșierimii și a 
slugilor lor cu fireturi și tre
se, generali și jandarmi, ju
decători și procurori militari, 
înfruntîndu-i, se ridica neîn
fricată conștiința poporului 
nostru, inima și creierul clasei 
muncitoare — partidul. In e- 
leganta lui tunică albă, comi
sarul regal pe care-1 zărim la 
masa judecătorească a tribu
nalului din Craiova, trebuie 
să se simtă de-a dreptul su
focat. Căci rechizitoriul aspru 
pe care-1 aude se îndreaptă 
împotriva lui și a stăpînilor 
lui — și e rostit cu fermitate 
de muncitorul Gheorghiu-Dej 
pe care tocmai se pregătesc 
să-l condamne pentru „delic
tul" de organizare a munci
torilor ceferiști. In adâncul 
temniței negre, comuniștii or
ganizează studiul — adevăra
tă universitate pentru însuși
rea marxism-leninismului. Ia
tă foițele de țigară scrise mă
runt ; lupa le descoperă scri
sul citeț. Mase tot mai largi 
urmează neșovăitor partidul, 
văzînd în el singura că
lăuză pe drumul eliberării.

Nu, nimic nu le ajută ex
ploatatorilor în încercarea lor 
de a stăvili revoluția. Nici 
măcar desprinderea din zgar
dă a hienelor legionare, asmu
țirea lor bestială. Șapca prin 
care a trecut glonțul ce a 
curmat firul vieții comunistu
lui Petre Gheorghe acuză o 
crimă odioasă. Un document 
cinematografic care, tăindu-ți 
respirația te utmple de ură îm
potriva călăilor antonescieni: 
execuția a douăzeci de tineri 
patrioți care au refuzat să se 
prezinte pe frontul antisovie- 
tic. Sînt în floarea vieții, pu
ternici, curați, frumoși; n-au 
vrut să-și păteze mâinile văr
sând sîngele unor popoare 
prietene, călcîndu-le șî pusti- 
indu-le pământul. Pentru a- 
cest refuz nobil, legați de 
stîlpi își așteaptă demni moar
tea. Unul refuză să se lase le
gat la ochi, altul, după prima 
salvă rămîne, atîrnat în frân
ghii, să-șl sfideze călăii. An- 
toneștii voiau pesemne să dea 
o pildă de spaimă, de înge
nunchere în fața teroarei. Ni
mic nu le-a ieșit după voie. 
Vedem rapoartele administra
ției și siguranței, semnalând 
înnebunite actele de sabotare 
ale războiului criminal; 
dem zonele de acțiune 
partizanilor. Ura maselor 
potriva robiei fasciste se
cretizează în fapte, în luptă.

Și — victori* !

ve-
ale
îm-

con-

Comunistul în linia întîia, 
în inima insurecției armate, 
conducând lupta ostașilor și a 
gărzilor patriotice, în acel au
gust fără uitare. Comunistul 
în ultimele, grelele luni ale 
anului 1944, luptând cu reac- 
țiunea înscăunată în guvern, 
cu moșierimea, cu foametea, 
cu ruina, cu dezorganizarea. 
Comunistul, sufletul giganti
celor manifestații populare 
care au dus la instaurarea pri
mului guvern democrat din 
istoria țării... . Acest portret, 
realizat prin imagini vii, di
namice, se conturează în film, 
pregătind reflectarea eveni
mentelor istorice care au ur
mat : întronarea Republicii, 
făurirea Partidului unic al 
clasei muncitoare, naționaliza
rea... Străbătând ani de luptă 
în imagini de cîteva secunde, 
filmul ne aduce în strictă ac
tualitate, la ziua de astăzi a 
patriei: cu schelele ei impe
tuoase, cu furnalele și coșurile 
de uzină, pe câmpurile goale 
pînă ieri, cu palatele ei de 
cultură, cu tractoarele arînd 
ogoare înfrățite, cu locuințe 
însorite în care stau munci
torii.

în sensul cel mai îngust, 
„Imagini ale unui trecut glo
rios" este filmul despre Mu
zeul de istorie a partidului.. 
Dar cine l-ar putea considera 
doar în aceste limite ? Tezau
rul de idei și sentimente cu 
care te înzestrează, încărcătu
ra sa afectivă depășește cu 
mult sfera unui documentar 
care te poartă printre expo
nate. Iată, camera fotografică 
a surprins ochii unui copil >: 
în 1961, un pionier privește 
în interiorul unei celule din 
Doftana. Vasăzică, aici și așa 
erau închiși tovarășii, cei mai 
buni dintre cei buni. E sur
prindere, mînie, durere, ură, 
toate la un loc și ceva indes
criptibil în plus, amestec de 
naivitate și înțelegere conști
entă în descoperirea acestui 
univers de care-1 despart 17 
ani ; nu mult, dar destul ca 
să fie pentru el o lume de pe 
alte tărâmuri. Ajunge să vezi 
expresia acestei priviri de co
pil, „teribilul ei act de acu
zare a trecutului” — cum a- 
rată comentariul sobru, sem
nat de Eugen Mândrie — și 
realizezi, dintr-odată, distanța 
ca ne separă de epoca „Ba
laurului" și ai săi-

Mai este ceva, un lucru ce 
ține de concepția generală a 
filmului. Tu, spectator ești și 
unul din eroii lui. Tu treci 
dintr-o sală într-alta, tu as
culți explicațiile ghidului sau 
ale posterității. Realizatorii 
filmului au pus în valoare o 
idee de preț : muzeul e o școa
lă uriașă, cu milioane de e- 
levi iar tu, cel din sala cine
matografului unde urmărești 
proiecția, ești unul dintre a- 
ceștia.

„Imagini ale unui trecut glo
rios" este un film care face 
parte din zestrea de învăță
minte de care nu se poate 
lipsi viitorul.

STEFAN IUREȘ

Zn ziua aceea, copiii de la 
grădinița colectivei erau 
dornici să asculte o poves

te. Se saturaseră să se joace prin 
curtea largă, acoperită cu iarbă 
pufoasă, se saturaseră de jucării 
și de leagăne. Obosiseră și voiau 
să asculte o poveste. S-au adu
nat cu toții la umbra părului din 
curte, în jurul educatoarei, în ju
rul „tovarășei", cum îi spun ei cu 
toții.

— Tovarășă spune-ne o po
veste, se rugară ei drăgăsfoși.

— Pe care să v-o spun ? Le 
știți pe toate. Mîine ne sosesc 
niște cărți de povești și atunci o 
să vă spun altele noi-

— Spune-ne pînă atunci o po
veste pe care o știi matale.

„Tovarășa" rămase pe gînduri.
N-avea încotro, trebuie 

să le spună o poveste, alt
fel nu scăpa de ei. Dar ce 
poveste să le spună l Tre
buia să inventeze ceva 
așa cum mai făcuse de a- 
fîfea ori. Se gîndi puțin și 
începu să vorbească.

— Uite, copii, vă spun 
o poveste, și voi o să mă 
ascultați cuminți, da l

— Da, aprobară copiii.
— Uite, era odată un 

sat așezat înfr-o cîmpie ce
nușie și 
vara de călduri 
iar iarna de geruri 
Satul era tare 
de cocioabe 
din pifetre 
fără garduri 
veau ferestre, 
murile erau pline de noroaie sau 
de praf. Tare prost trăiau oame
nii aceia și tare amărîfi erau. Și 
erau așa pentru că se aflau sub 
stăpînirea unui zgripfuroi tare 
hain la suflet, care-i batea cu bi
ciul și-i punea toată ziua la jug. 
De fapt, zgripțuroiul acela nu era 
un zgripfuroi ca aceia din basme, 
ci unul care avea și el un chip 
de om, și chiar nume de om: îl 
chema Buduc. Numai că sufletul 
lui era tare hain și negru. Și 
așa de rău era zgripțuroiul cu 
oamenii, că dacă încerca unul 
dintre ei să ridice fruntea spre el 
sau cuvîntul, îl biciuia pe loc și-l 
închidea într-un beci întunecos. 
Oamenii sufereau mult, tare mult.

Dar într-o zi, în satul ăsta a 
venit...

— A venit Făt-frumos I — strigă 
cineva, un copil mai perspicace.

— Văd că-l știți, se prefăcu 
supărată educatoarea, n-are rost 
să-l mai spun.

po- 
vre- 
să-l 
l-au

Incepînd de mîine la cinematografele

MAXIM GORKI Șl MIORIȚA
Noul film romînesc

IMA6INI ALE UNUI TRECUT GLORIOS

urîtă, dogorită 
grozave, 

aspre, 
urîf. Era plin 
mici, făcute 
sau pămînf, 

între ele, 
unele nici uși. Dru-

— Nu, nu-l știm, săriră ceilalți, 
spune mai departe, tovarășă.

— Așa... a venit Făt-frumos, 
adică... un fel de Făt-frumos, pen
tru că nu era ca acela din 
veste. Adică, copii, a venit 
mea cînd oamenii n-au putut 
mai rabde pe zgripfuroi și 
alungat pentru totdeauna.

Și uite — așa a răsărit soarele 
și pentru oamenii aceștia sărmani. 
Și oamenii aceștia erau acum alt
fel decît înainte. Fața lor era Iu* 
minată și veselă. Satul lor a înce
put să se schimbe grozav. Toți 
oamenii și-au făcut alte case, n-a 
mai rămas niciuna din cele vechi. 
Și-au făcut case mari și frumoase, 
cu pridvoare, cu geamuri mari. 
Și-au făcut împrejurul lor garduri 

de piatră. Acolo unde era un 
cîmp plin de scaieți s-a 
înălțat o pădure frumoasă. 
Pe urmă, pe un deal chel
bos și ros de vînt s-au fă
cut niște terase pe care 
crește o vie cu struguri cu 
boabe mari și dulci. Pe ur
mă, în sat s-au făcut ulițe 
pietruite, ■ cu trotuare pe 
care poți merge pe ploaie 
fără să te murdărești cu no
roi. S-au pus pe marginea 
drumurilor copaci și flori. 
Pe drum trec oameni cu 
biciclete și motociclete.

— Și eu m-am plimbat 
cu motocicleta...

— Bravo, I Satul ăsla, 
copii, s-a schimbat grozav 
de cînd oamenii i-au ră
pus pe zgripfuroi. Arată ca 
o grădină. Pentru că 

oamenii au ascultat cuvîntul înțe
lept al partidului și l-au urmat 
cu mare dragoste și încredere. 
Asia e povestea, copii.

Copiii sînt mulțumiți de po
veste. Și totuși ar vrea să mai 
spună și ei ceva.

— Tovarășă, zice unul, satul 
ăsta din poveste seamănă cu sa
tul nostru.

— Da, zîmbește educatoarea 
cu înțeles. S-ar putea să fie chiar 
ăsta.

— Și noi am pus flori pe mar
ginea șoselei. Am mers și la pă
durea aia nouă.

— Tovarășă, și noi ne-am făcut 
casă nouă.

— Și noi.
— Și noi.
— Bravo, spuse educatoarea 

bucuroasă. Acum hai să mergem 
la masă, copii I

MARIN IANCU NICOLAE

Ajutorul între tovarășii de muncă e totdeauna bine venit. Și ute- 
miștii Baciu Ion și Voica Gh. din secția rodaj a Uzinelor I. C. Fri
mu Sinaia discută de multa ori împreună despre modul în care 
pot executa elemenții de cea mai bună calitate pentru pompa do 

injecție a tractoarelor
Foto: N. STELORIAN

Turneul orchestrei de muzică ușoară 
cehoslovace condusă de Jiri Procha zka
După ce a prezentat 13 con

certe prin diferite orașe din 
țara noastră, orchestra de 
muzică ușoară din R.S. Ceho
slovacă. condusă de Jiri Pro- 
chazka, a sosit în Capitală.

Stmbătă seara, la Teatrul 
de vară „23 August", orche-

stra a susținut primul concert 
în fața a numeroși bucureș- 
teni, repurtînd un frumos suc
ces. Formația cehoslovacă va 
mai da un concert la Bucu
rești, după care își va conti
nua turneul în stațiunile de 
pe litoral.

(Agerpres)



TELEGRAME EXTERN^

noastre, Horațlu Nico- 
declarat:
ti un meci toarte greu 
că am ciștigat. A lost

Echipa „Rapid" a ciștigat 
„Cupa Campionilor Europeni"

Pentru a nu vă face emoții, țin să 
vă comunic de la bun Început 
că Împreună cu echipa de volei 

a Rapidului va sosi de la Moscova 
Cupa de Campioni Europeni, pe care 
voleibaliștii noștri au ciștigat-o astăzi 
In Întrecerea cu sportivii clubului cen
tral T.S.K.A. Rezultatul final 3-2.

Primul set. Rapidul l-a ciștigat cu 
17-15. Sportivii sovietici au luptat insă 
cu o voință extraordinară și In cel 
de-al doilea set șl-au arătat pe de
plin valoarea invingind cu 15-9. A! 
treilea set a aparținut tot lor. în ul
timele două seturi insă voleibaliștii 
de la Rapid au fost net superiori. Cel 
mal important set a lost ultimul. Mo
mentul hotărîtor a început de la sco
rul 6-6. Drăgan, Plocon, Nicolau fac nn 
joc extraordinar și cuceresc punct cu 
punct victoria.

De remarcat că voleibaliștii noștri 
ar fi avut posibilitatea să ciștige poa- 

pierdutte mal... rapid dacă n-ar fi

Întîlnlrea dintre atlefli 
romîni și bulgari

SOFIA 15 (Agerpres). — Cu 
o aruncare de 56,64 m sulițașa 
Maria Diți a stabilit un nou 
record romîn și cea mai bună 
performanță mondială a anu
lui, în prima, zi a meciului 
atletic, ce are loc la Sofia în
tre selecționatele R.P. Bulga
ria și E, P. Romînă, Maria 
Diți a îmbunătățit cu peste 2 
m propriul său record repu
blican.

Iată cîteva rezultate tehnice: 
Bîcivarov 

m gar- 
14”9/10; 
(R.PJB.) 
Va moș

10.000 m : 
(R.P.R ) 30’43”6/10;
obstacole:

băr bați: 100 m:
(R.P.R.) 10”6/10; 110
duri: Bojinov (R.P.B.) 
400 m: Dimitrov 
49”l/10; 1500 m:
(R.P.R.) 8’45”9/10 ; 
Grecescu
3.000 m obstacole: Peev 
(R.P.B.) 9’00”2/10 ; înălțime : 
Porumb (R.P.R.) 2,02 m : sco
rul după prima zi: R.P.B.—■ 
R.P.R.: 64—54.

Femei: 100 m : Ioana Pe
trescu (R.P.R.) 12’1/10 ; 400
m: Florica Grecescu (R.P.R.) 
56”9/10; lungime: lorgova 
(R.P.B.) 6,12 m ; suliță: Diți 
(R.P.R.) 56,64 m; - nou re
cord romîn (vechiul record 
54,33 m) ; greutate : Roth 
(R.P.R.) 15,62 m ; 80 m gar
duri: Kerkova (R.P.B) ll”3/10; 
echipa R.P. Romîne conduce 
cu 35—31.

SECE
(Urmare din pag. I-a)

niciorul de la cei avufi. Apoi, o 
parte din grîu trebuia oprit pen
tru tămînță : așa încît din turtă 
și mămăligă nu ieșeau decît ia 
parastase, cînd făceau femeile co
laci să cinstească morfii.

Dar cum iese astăzi la 
seriș Gheorghe Constantin ?

se- 
__ In 
toamnă, pentru cele 420 zile-mun- 
că lucrate în gospodărie cu ne
vasta i s-au cuvenit la împărți
rea produselor 7560 kg porumb 
știuleți, (8 căruțe pline în vîrf cu 
porumb au intrat atunci pe poarta 
fostului dijmaș) aproape 2.000 
kg grîu, 6.000 lei și alte produse. 
Bogăția lui personală își are de
sigur izvorul in bogăția obșteas
că, în averea comună a colecti
viștilor care crește an de an.

M-am depărtat pe șosea, ieșind 
din sat, înspre cîmpie, acolo de 
unde venea duduitul tractoarelor. 
Se luminase bine și printre șiru
rile de pomi se vedeau primele 
raze roșii de soare. Și iat-o deo
dată, largă, necuprinsă în măre
ția ei, strălucind de aurul holde
lor cîmpia colectiviștilor. Colecti
viștii o priveau trăgînd în piept 
cu putere aerul răcoritor al dimi
neții.

Aici, de seceriș răspundea bri
gada a întîia de cîmp condusă 
de Mihai Ciucă. Aproape jumăta
te din sat face parte din această 
brigadă. Alde Nea Torica, cu 
mîna streașină la frunte, încerca 
să cuprindă cîf mai bine depărtă
rile cu o privire mîndră de om 
care a trăit în acești ani din plin 
revelația propriei demnități. Mai 
alături, Anghel Marin dă indicații 
echipei. în echipa condusă de el 
se află și Ion Vedere, vecinul cu 
care s-a învrăjbit o viață întreagă. 
Acum, cînd își amintesc, se în
cruntă cu necaz : ,,De mă, Ioane, 
că al dracului și-a mai bătut joc 
sărăcia de noii** l-am cunoscut șj 
pe cei cu tractoarele. O brigadă 
formată din 11 tineri, toți ute- 
miști veniți de la S.M.T. Recea. De 
fapt toți acești 11 bărbați care 
nu trec de 25 de ani sînt din Tes- 
|ui, feciori ai colectiviștilor. Ră- 
dulescu Nicolae, fruntașul brigă
zii, un tînăr cu ochii albaștri ca 
cicoarea din marginea cîmpieiș 
locuiește la numai cîteva sute de 
metri de aici, în capul satului, 
într-o casă mare și frumoasă, con- 
struită acum un an.

Cînd apare luceafărul, Rădu- 
lescu își dă drumul la tractor, tre
zind cocoșii satului, care prind 
să bată deodată din aripi buimă
ciți.

Era atunci a treia zi de seceră, 
șiruri de stoguri stăteau aliniate 
ca niște mici castele de aur, iar 
printre ele tractoarele S.M.T.-ului 
răsturnau unele după altele braz
de adînci și drepte. Așa încît, 
cînd soarele 
de-abinelea, 
fața privirilor 
părți : Una

începuse să răsară 
cîmpia se arăta în 

împărțită în două 
r„ (. . ___ neagră, respirînd
parcă reînfinerită, iar alta purtînd 
încă pe pieptu-i imens bogăția 
nesfîrșită a holdelor de grîu.

Mai încolo, la granița dintre 
negru și galben, două combine, 
pe lingă care roiau încolo și în
coace oamenii, stăteau gata de 
plecare. Și așteptarea nu dură 
mult. De îndată ce cîmpia se

multe servicii (se spune că pe învin
gători nu-1 Judeci, așa că..).

Marele merit al trăgătorilor noștri 
a lost mal ales in ultimele două seturi 
ctnd au reușit să evite blocajul excep
tional de bine organizai al echipei 
sovietice. Dindu-și seama că nu e ne
voie totdeauna să tragă la o a treia

Corespondentă telefonică 
din Moscova

minge. Jucătorii Rapidului au folosit 
In mod mal creator pozițiile de tras 
cucerind puncte valoroase.

Cuvinte de laudă merită antrenorul 
echipei, Gheorghe Petrescu, precum șl 
toți jucătorii Rapidului, care au lost 
viu aplaudați de moscoviți.

De altfel voleibaliștii de la Rapid 
au avut în persoana celor 30—40 tu
riști romîni, lucrători ai C.F.R.-ului,

venlti special pentru a asista Ia meci, 
suporteri Inilăcărafi.

Interesant de menționat că după 
meci spectatorii sovietici l-au felicitat 
pe... colegii lor, spectatorii din R.P.R., 
care prin entuziasmul lor au susținui 
permanent echipa Rapidului.

Imediat după terminarea Jocului, că
pitanul echipei 
Iau, iericit ne-a

„Știam că va 
și sînt bucuros 
o luptă dificilă, dar ne-am dovedit a 
I! un colectiv omogen, animați de do
rința de a Învinge".

In sala de sporturi a T.S.K.A.ulul a 
răsunat Imnul R.P.R. Jucătorilor fero
viari romîni li s-a inminat Cupa de 
Campioni care pînă la ediția urmă
toare a Cupei Campionilor Europeni 
va fi păstrată la noi in tară.

AL. S.

Speranjele... Rapidului Foto: V. RANGA

LL R. S. S. S. U. A. la atletism

Noi recorduri mondiale și europene
Pe stadionul „V. I. Lenin" 
din Moscova a început sîm- 
bătă cel de-al treilea meci 
dintre echipele reprezenta
tive de atletism ale U.R.S.S. 
și S.U.A. La ora cînd s-a dat 
startul în primele probe în

RIȘUL
limpezi de pînza aburilor*' de 
rouă, cele două combine porniră 
să taie lanul adăugîndu-și cînte- 
cul la cîntecul acela al tractoa
relor intrate acum afît de bine în 
viața satului colectivist.viața satului colectivist. Și tot 
atunci într-o altă parte a lanului, 
mulțimea de colectiviști cuprinse 
și ea griul cu secerile. Era aceeași 
cîmpie cu valuri calme de la
nuri, cu ciocîrlii fîșnind in zare, 
cu cîntece de pitpalaci, dar tot 
odată o alta, o cîmpie a colecti
viștilor, străbătută de combine și 
tractoare, de seceri și coase mî- 
nuite cu o nestăvilită bucurie ; 
bucurie izvorîtă din inima unor 
oameni noi care au pășit cu în
credere și hotărîre la îndemnul 
partidului pe adevăratul 
aducător de belșug.

drum

tribunele stadionului se aflau 
peste 50.000 de spectatori și 
aproape 300 de ziariști veniți 
din diferite țări ale lumii să 
asiste la acest eveniment spor, 
tiv. în ciuda timpului foarte 
călduros prima zi de întrecere 
a fost marcată de cîteva 
excepționale performanțe, în- 
registrîndu-se trei noi recor
duri mondiale și două recor
duri europene. Atleta sovieti
că Tamara Press a doborît 
recordul lumii la disc cu o 
aruncare de 57,43 m îmbună
tățind cu 28 de cm propriul 
său record. Celelalte recor
duri au fost stabilite în pro
bele de ștafetă 4 x 100 m. La 
bărbați echipa S.U.A. - 39” 
1/10 a corectat recordul mon
dial cu 4 zecimi de secundă, 
iar cea a U.R.S.S. - 39 ’4/10 
cu o zecime, recordul Euro
pei. în ștafeta feminină recor
dul lumii a fost îmbunătățit 
de echipa S.U.A. - 44” 3/10 
cu o zecime de secundă.

După prima zi 
la femei conduce 
U.R.S.S. cu 31-21 
la bărbați echipa 
64-54 puncte.

iBErgEm
Teatre

Teatrul „C. Nottara". la Tea
trul de vară din Parcul de cul
tură și odihnă „I. V. Stalin" 
(ora 20) ; „FINTÎNA BLAN- 
DUZIET ; Teatrul pentru tine
ret și copii, la Teatrul de vară

In acțiunea 
de economisire 

a metalului
Constructorii de utilaj pe

trolier, ca și ceilalți meta- 
lurgiști din întreprinderile plo- 
ieștene, desfășoară o largă ac
țiune în scopul economisirii 
metalului. Paralel cu introdu
cerea unor procedee tehnolo
gice noi de fabricare a piese
lor, ei înlocuiesc cu succes me
talul cu masele plastice. La 
Uzinele „1 Mai" Ploiești, de 
exemplu, se confecționează din 
material plastic, printre altelei 
inele pentru cuplajele instala
ției de foraj 4 LD, care aduc 
o economie de 35 kg metal la 
fiecare instalație

Materialul plastic este folo
sit la tot mai multe repere Și 
de către Uzinele „I. C. Frimu" 
din Sinaia. Numai la dopurile 
de protecție pentru distribui
toarele hidraulice și la buc
șele de protecție pentru pom
pele de alimentare, care îna
inte se făceau din oțel sau 
bronz, se economisesc mai 
mult de 2 kg metal la fiecare 
produs.

Folosirea materialului plas
tic în locul metalului a per
mis metalurgiștUor din între
prinderile regiunii Ploiești să 
realizeze în primul semestru 
economii de metal în valoare 
de aproape 3.000.000 lei.

de concurs 
selecționata 
puncte, 
S.U.A.

iar
cu

Boxerii romîni 
au ciștigat 

pentru a doua oara 
„Cupa orașelor 

balcanice"
A luat sfîrșit „Cupa orașe

lor balcanice „la box. Repre
zentanții echipei orașului 
București s-au clasat pe pri
mul loc la 6 din cele 10 ca
tegorii, cîștigind pentru a 
doua oară această competi
ție. Boxerii bulgari au obținut 
două medalii de aur iar re
prezentanții orașelor Atena șl 
Istambul cite o medalie.

Iată rezultatele tehnice în
registrate în finalele desfășu
rate pe stadionul Republicii 
(în ordinea categoriilor) : 
Ciucă (B) B. P. Panaiotov (S) ; 
Mîndreanu (B) B. P. Costare- 
los (A) ; Pătrașcu (B) B. P. 
Tuș Orhan (I) ; Pilicev (S) B. 
descalificare Dinu (B) ; Yal- 
cinkaya (I) B. P. Baciu (B) ; 
Mikail (A) B. P. Paiev (S) ; 
Stoenescu (B) B. abandon A- 
lipiev (S) ; Deca (B) B. P. 
Manolov (S) ; Pandov (S) B. P. 
Ivan (B) ; Ilie Alexandru (B) 
B. abandon Polikandriotis (A).

Clasamentul final al „Cupei 
orașelor balcanice" : 1. —
București 32 puncte ; 2. — So
fia 25 puncte ; 3. — Atena 14 
puncte ; 4. — Istambul 13 
puncte.

din parcul „N. Bălcescu” (ora 
20) SCRISORI DE DRA
GOSTE" ; Teatrul Satiric-Mu- 
zical „C. Tănase" Sala Savoy 
(ora 20) : „REVISTA 62 ; Con
cert expres O-S.T.A. la Tea
trul de vară din Parcul „23 
August" (ora 20); Orchestra de

(Agerpres)

muzică ușoară „PROCHAZKA" 
din R. S. Cehoslovacă ; Circul 
de Stat Aleea Circului (ora 16 
ți ora 20): Simfonia culorilor.

Cinematografe
REVISTA VISURILOR : 

Sala Palatului R.P.R., Patria, 
înfrățirea între popoare, Mio
rița, Volga, București ; FII 
ATENTĂ. BUNICUȚO 1: Ma- 
gheru, Elena Pavel, 8 Martie, 
AL Sahia, 23 August: BUFO
NUL REGELUI : Republica, 
I. C. Frimu, Libertății ; RO
SEMARIE : V. Alexandri; 
LA CAPĂTUL DRUMULUI : 
Popular, 30 Decembrie ; FII 
BUN PÎNĂ LA MOARTE ! : 
Lumina, Donca Simo : AERO
PORTUL NU PRIMEȘTE : 
Central, C. David ; DUELUL î

Utemista Dobre Ioana de la În
treprinderea „Tehnica textilă" din 
Capitală este muncitoare fruntașă. 
Ea își depășește sarcinile 

plan cu 16 la sută
de

Simbătă dimineața a sosit în 
Capitală ansamblul Asociației 
cultural-artistice „Branko Krs- 
manovici" a Universității din 
Belgrad.

In cadrai turneului pe care 
îl întreprinde în țara noastră, 
ansamblul va prezenta specta
cole în Capitală, precum și în 
alte orașe. Acest turneu este 
un răspuns la cel făcut de an
samblul artistic al Uniunii Ti
neretului Muncitor, cu puțin 
timp în urmă, în R.P.F. iugo
slavia.

Vizitele delegației 
Uniunii Camerelor 

de Comerț 
și Industrie din Turcia

Ministrul Comerțului, Gogu 
Rădulescu, a primit simbătă 
la amiază pe membrii dele
gației Uniunii Camerelor de 
Comerț și Industrie din Tur
cia, în frunte cu domnul Buk- 
taș Mucahit.

A fost de față Mihai Cio- 
banu, președintele Camerei 
de Comerț a R.P. Romîne.

A avut loc un schimb de 
vederi cu reprezentanții cercu
rilor de afaceri și industriale 
din Turcia cu privire la posi
bilitățile de dezvoltare a 
schimburilor economice dintre 
cele două țări.

*
In ultimele zile oaspeții au 

vizitat în ^cpitală mai multe 
unități industriale: uzinele 
„23 August", „Republica", 
Clement Gottwald", „Electro
nica", Fabrica de confecții și 
tricotaje, noua fabrică de mo
bilă din Militari. La Ploiești 
membrii delegației au vizitat 
Uzina de utilaj petrolier „1 
Mai", iar la Brașov, Uzinele 
de tractoare „Ernst Thal- 
man". Oamenii de afaceri și 
industriașii turci s-au intere
sat îndeaproape de procesele 
tehnologice și caracteristicile 
tehnice ale produselor reali
zate de aceste 
exportul 
ale lumii 
de livrare 
în Turcia.

ÎN DRUM DE LA ULAN-BATOR 
SPRE PATRIE

Delegația de partid 
și guvernamentală 

a R. P. Romîne 
a sosit la Moscova
MOSCOVA 15 Coresponden

tul Agerpres transmite: De
legația de partid șl guverna
mentală a R. P. Romine con
dusă de tov. Alexandru Dră- 
ghicl, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R., vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne, care 
a participat la cel de-al 
XIV-lea Congres al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol 
și la a 40-a aniversare a vic
toriei revoluției populare mon
gole a sosit vineri seara Ia 
Moscova, în drum de la Ulan- 
Bator spre patrie.

Pe aeroportul Șeremetievo, 
delegația a fost întimpinată de 
Alexandr Șelepin, membru al 
C.C. al P.C.U.S., președintele 
Comitetului Securității de Stat, 
de activiști ai C.C. al P.C.U.S. 
A fost de față G. Stoian, în
sărcinat cu afaceri ad-interim 
al R. P. Romîne Ia Moscova.

------•------

Cu prilejul vizitei in U.R.S.S. 
o delegației c.c.s.

din R. P. Rominâ
MOSCOVA 15. — Corespon

dentul Agerpres transmite: 
La 15 iulie, N. Guină, amba
sadorul extraordinar și pleni
potențiar al R. P. Romîne la 
Moscova, a oferit o masă cu 
prilejul vizitei în Uniunea So
vietică a delegației Consiliului 
Central al sindicatelor din 
R. P. Română.

Au luat parte V. Grișin, 
membru supleant al Prezi
diului C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Consiliului Central 
al sindicatelor sovietice și alți 
membri ai Prezidiului și 
secretariatului C.C.S. din 
U.R.S.S.

La masă au luat parte de 
asemenea, tov. Alexandru 
Drăghici, membru al Bi
roului Politic al C.C. al 
P.M.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, precum și 
Isac Martin, președinte al 
C.C.S. și ceilalți membri ai 
delegației C.C.S. din R. P. 
Română.

Puterile occidentale au adus in impas 
conferința pentru încetarea 

experiențelor cn arma nucleară
GENEVA 15 (Agerpres). -x 

TASS transmite :
După cum s-a făcut cu

noscut, ședința din 14 iulie a 
celor trei puteri s-a ținut sub 
președinția lui S. K. Țarap- 
kin, reprezentantul Uniunii 
Sovietice. Ea a durat o oră și 
jumătate. în acest timp au 
luat cuvîntul toți cei trei par- 
ticipanți la conferință.

Delegatul sovietic a arătat 
în cuvântarea sa că delegații 
occidentali încearcă să inducă 
în eroare opinia publică și re
curg în acest scop la denatu
rarea faptelor. El s-a ocupat 
amănunțit de cele trei proble
me care prezintă importanță 
esențială pentru tratative. A- 
cestea sînt —- problema mora- 
toriului, a numărului inspec
țiilor și a organului executiv 
administrativ.

în toate aceste probleme, a 
spus delegatul sovietic, dele
gațiile occidentale se mențin 
Ia poziții nerealiste, apără ar
gumente și teze respinse de 
mult de viață Însăși. Poziția 
adoptată de reprezentanții oc
cidentali în cadrul conferinței 
în probleme ca moratoriul 
arată că ei caută doar un 
singur lucru — după expira

rea termenului moratoriului 
să obțină posibilitatea reluării 
fățișe a experiențelor cu arma 
nucleară.

Partea sovietică consideră 
că în condițiile existenței re
țelei propuse a posturilor de 
control, este cu totul suficient 
si se efectueze trei inspecții 
pe an pe teritoriul fiecărui 
participant la eventualul 
tratat.

în ce privește problema or
ganului executiv administra
tiv, ținînd seama de situația 
care s-a creat în lume, guver
nul sovietic a prezentat pro
puneri cu privire la Consiliul 
administrativ, alcătuit din re
prezentanții celor trei grupuri 
de țări existente în prezent în 
lume — capitaliste, socialiste 
și neutre. Lipsiți de simțul 
realității, delegații occidentali 
refuză chiar să discute propu
nerea sovietică în această 
problemă.

Adoptând o poziție vădit ne
gativă în aceste probleme ex
trem de importante, delegații 
occidentali nu contribuie la 
succesul tratativelor și au 
adus în impas conferința ce
lor trei puteri.

B« Gagarîn șî-a ânchevat vizita
m Anglia

LONDRA 15 (Agerpres). — In 
seara zilei de 14 iulie, luri 
Gagarin a vorbit la rețeaua de 
televiziune BBC în cadrul unui 
program intitulat ,,Vi-l prezentăm 
pe luri Gagarin1*.

LONDRA. La 15 Iulie pilotul 
cosmonaut luri Gagarin, care 
a făcut o vizită de cîteva zile 
în Anglia, a plecat spre pa
trie.

Pe traseul de la ambasada 
sovietică și pînă la aeropor
tul din Londra zeci de mii de 
londonezi i-au «ailutat cu căl
dură pe cuceritorul sovietic al 
Cosmosului.

în declarația făcută pe ae
rodromul din Londra, Iuti Ga-

garin a spus că duca cu sine 
cela mai frumoase amintiri 
despre primirea caldă pe care 
l-a făcut-o poporul englez.

lor 
și 

a

unități, de 
în diferite țări 
de posibilitățile 
acestor mărfuri

(Agerpres)

Victoria, M. Eminescu ; CE- 
RASELLA : M. Gorki; O ZI 
PIERDUTĂ - LĂSTARE ȘI 
TULPINE - PICTURĂ RU
SĂ - PÎINIȘOARA - FE- 
RIȚI-VĂ DE BRUCELOZÂ 
- NOUTĂȚI ÎN POLIGRA
FIE : Timpuri Noi ; Program 
special pentru copii (diminea
ța), EVGHENI ONEGHIN 
(după amiază) : 13 Septem
brie ; LA ORDIN, SĂ TRĂ- 
IȚI : Tineretului, Drumul Se
rii ; DIN NOU DIMINEAȚA : 
Gh. Doja ; MEXICUL CÎNTA : 
Cultural ; MARELE CON
CERT : Al. Popov : CIRCUL : 
Grivița, G. Coșbuc ; DRA
GOSTEA ȘI PILOTUL SE
CUND : V. Roaită, Arta ; NU 
VREAU SĂ MĂ ÎNSOR: U- 
nirea ; VIKINGII : Flacăra ; 
AVIONUL PLEACĂ LA ORA

La Școala d« înot do la Ștrandul tineretului din Capitali.

SOFIA. La 14 iulie a avut 
loc la Sofia un concert festiv 
în cadrul căruia au fost lumi
nate premiile laureaților pri
mului concurs internațional al 
tinerilor cintăreți de operă 
oare a început la 26 iunie. La 
concurs au participat peste 
180 de tineri cintăreți de ope
ră din 25 de țări, inclusiv din 
R. P. Romînă.

Cîntăreața romînă de operă 
Teodora Lucaciu distinsă cu 
medalia de aur a concursului 
a mulțumit în numele laurea
ților pentru această înaltă 
distincție.

PHENIAN. — La 15 iulie 
delegația de partid și guver
namentală a Republicii Popu
lare Democrate Coreene în 
frunte cu Kim Ir Sen, preșe
dintele Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea 
și președintele Cabinetului de 
Miniștri al Republicii Popu
lare Democrate Coreene, s-a 
înapoiat la Phenian din vizita

făcută în Uniunea Sovietică și 
Republica Populară Chineză.

LUANDA, — Agenția Asso
ciated Press anunță că in ul
timele cîteva zile, patrioții au 
atacat orașul Luvo, situat in 
nordul Angolei. In aceeași zi 
detașamentele patrioțiior an
golezi au atacat din nou uni
tățile portugheze de la Cuim- 
bo. La 14 iulie trei patrule ale 
trupelor colonialiste au căzut 
în ambuscade organizate de 
forțele patriotice angoleze, în 
apropiere de orașul Carmona.

CIUDAD TRUJILLO. - A- 
genția Associated Press anun
ță că în capitala Republicii 
Dominicane a avut loc un 
mare miting organizat de stu
denții universității în semn 
de protest împotriva întemni
țării studentului Castillo Oller, 
arestat în cursul recentelor de
monstrații care au avut loc la 
Ciudad Trujillo.

„Un record de marți 
și răniți"

HAMBURG 15 (Agerpres). - 
în ultimul timip, relatează re
vista „Der Spiegel” în rîn- 
durile familiilor de muncitori 
din Germania occidentală se 
efectuează iun sondaj în legă
tură cu „faptul macabru" că 
in întreprinderile și șantiere
le vest-germane mor zilnic 
circa 12 muncitori, ca urma
re a accidentelor de muncă.

în economia vest-germană, 
scrie „Der Spiegel", se înre
gistrează „un record de morți 
și răniți". în ultimii zece ani 
50.000 de oameni au fost uciși 
la locurile lor de muncă și 
peste 20.000 000 de oameni ai 
muncii au suferit diferite ac
cidente. „Republica Federală 
se găsește în fruntea statisti
cilor internaționale privitoare 
la accidentele de muncă".

i----- e------

Guatemala: 500 țărani 
alungați 

de pe pămînturile lor
GUATEMALA CITY 15 (Ager

pres). — După cum anunță 
agenția Prensa Latina, peste 
500 de țărani guatemalezi din 
localitatea Huitzizil, provincia 
Escuintla, au fost alungați de 
pe parcelele lor de pamînt 
de către societatea america
nă, „United Fruit Company".' 

întîmpinînd rezistența țăra
nilor, autoritățile au trimis îm
potriva lor unități militare 
care, îăcî.nd uz de arme, au 
omorît cîțlva țărani.

9 : T. Vladimirescu ; BATA
LIONUL NEGRU : Munca ; 
CIELITO LINDO : Moșilor ; 
PITICUL VRĂJITOR : 16 Fe
bruarie ; STRADA SĂRACĂ: 
Ilie Pintilie ; ȘEFUL DE GA
RĂ : 8 Mai ; ÎN UMBRA LE
GII : Floreasca ; LADY HA
MILTON : N. Bălcescu.

Manifestări 
sportive

FOTBAL — Stadionul Glu- 
lești, ora 18 : Rapid — Char
leroi (Belgia).

CANOTAJ ACADEMIC — 
Lacul Snagov, de la ora 10 : 
Regata internațională Snagov.

CICLOTURISM — Parcul 
Sportiv Dinamo, ora 7,30 : ple
carea la lacul Greaca,

Anunț
Școala profesională de 

ucenici a industriei textile 
din Lugoj anunță că exa
menul de admitere pentru 
anul școlar 1961—1962 va 
avea Ioe intre 9—11 sep
tembrie.

Informații privind oon- 
dițiile de admitere se 
primesc la direcția școlii

Lugoj, strada Bojinea nr. 
22, telefon 5.

Universitatea L
Parhon" aduce la cu
noștința celor intere- 

sați că pe data de 15 iulie 
au inceput cursurile de 
pregătire pentru candidați! 
la concursul de admitere 
in invățămîntul superior 
pe anul universitar 1961— 
ÎMI.

JU

ut IKIUUIAI. BRODAT. CROȘETAT Ș[
PENTRU DANTELE IN CULORI VARIATE. i

• AȚA DE CUSUT PENTRU STOFE LENJERIE ' 
«ElARIE Șt BUTONIERE.

• AȚA CU CONTRACȚIE REDUSÂ PENTRU 
i Țesături din fibre sintetice.

In vacantă folosiți timpul liber 
pentru citit I

Librăriile și magazinele cooperației de consum precum și 
difuzorii voluntari de la safe vă stau la dispoziție cu cele 

mai noi lucrări de literatură pentru tineret șl școlari.



Se apropie Forumul 
Mondial al Tinere
tului. In întreaga 

lume au loc intense pre
gătiri în vederea impor
tantului eveniment. Ce 
gîndesc despre Forum ti
nerii de pe toate conti
nentele, conducătorii or
ganizațiilor de tineret ? 
La această întrebare răs
pund astăzi doi condu
cători de organizații stu
dențești din America La
tină și Africa. Declarați
ile lor sînt făcute în mod 
special pentru „SC1N- 
TEIA TINERETULUI".

VIU INTER
FATĂ DE FORUM
Declarațiile unor conducători de organizații studențești 

din America Latină și Africa făcute „Scînteii tineretului"

N10MAR VIEGAS: „Un 
mijloc important de dez
voltare a relațiilor de bună 

înțelegere între tineri"

NIOMAR VIEGAS, fruntaș al 
Uniunii Naționale a Studenți
lor din Brazilia, ne-a decla
rat :

— Ca și celelalte organiza
ții de tineret din Brazilia, Uni
unea Națională a Studenților 
din Brazilia sprijină Forumul 
Mondial al Tineretului și con
sideră această z&anifestare 
drept un important mijloc de 
dezvoltare a relațiilor de bună 
înțelegere între tinerii ce tră
iesc în țări cu sisteme sociale 
diferite. Forumul va permite 
tinerilor și studenților să dis
cute despre cele mai impor
tante probleme ale contempo
raneității : pacea, prietenia, 
cooperarea, lupta împotriva 
imperialismului și a colonia
lismului, pentru independență 
națională a tuturor popoare-

lor. In afară de aceste pro
bleme cu caracter general, 
studenții vor avea în cadrul 
Forumului posibilitatea de a 
discuta probleme specifice 
printre care democratizarea 
învățămîntului, reforma uni
versității- etc. Uniunea Națio
nală a Studenților din Brazilia 
pregătește pentru Forum un 
amplu referat consacrat aces
tei teme care sperăm va con
stitui o bază de discuții utile 
și de schimb de experiență. 
Uniunea noastră va face to
tul pentru succesul Forumului. 
Ea participă la activitatea Se
cretariatului Permanent al Fo
rumului.

Avem speranța că întilnirea 
de la Forum va fi utilă tutu
ror tinerilor din lume.

DJAMEL HON POU: „Fo
rumul este o inițiativă fe

ricită"

D1AMEL HON POU, vicepre
ședinte al Confederației Stu
denților din Maghreb, ne 
spune :

— Sîntem bucuroși că avem 
prilejul de a lua parte la a-

propiatul Forum Mondial al 
Tineretului. Acest Forum este 
o inițiativă fericită. El va 
constitui un prilej pentru ti
nerii și studenții din lumea în. 
treagă de a-și împărtăși 
experiențele și de a înno
da legături de prietenie. 
Incontestabil Forumul va re
prezenta o mare contribuție la 
lupta pentru asigurarea păcii 
în lume și la întărirea soli

darității cu tineretul și studen
ții popoarelor care luptă îm
potriva colonialismului și im
perialismului. Din acest mo
tiv organizația noastră se 
bucură de alegerea ei în Se
cretariatul Permanent al Fo
rumului. Studenții noștri nu-și 
vor precupeți nici un efort 
pentru a-și aduce contribuția 
lor la succesul acestei mari 
manifestări a tineretului lumii.

Iată doua aspecte din timpul recentelor mari manifestații 
ale populației din capitala Republicii Dominicane împo
triva regimului dictatorial : incendierea postului de radio 
guvernamental de către mulțime și încercarea pompieri

lor de a stinge focul.

Orașul pisicilor
Un argument zdrobitor în favoarea 

„capitalismului popular”

Imagini... imagini... Conti
nentele bățrînei noastre 
planete se oglindesc 

parcă pe uriașul ecran al 
cinematografului „Rossia". 
Impresiile sînt nenumărate și 
trierea lor nu e prea ușoară.

C< îteva cuvinte mai întîi 
t despre unele filme.

„Procesul lui Oscar 
Wild" este producție a stu
diourilor engleze. La drept 
vorbind filmul a fost așteptat 
cu multă nerăbdare de critici, 
ziariști, de oaspeți. Numele 
lui Peter Finch, interpretul ro
lului principal promitea multe. 
Acest mare actor englez se 
bucură de aprecieri în întrea
ga lume. Peter Finch este de 
altfel și membru al delegației 
engleze prezentă la festival. 
Din păcate așteptările au fost 
înșelate. Pornind de la aspec
te mai puțin semnificative din 
viața marelui literat englez 
filmul nu a reușit să treacă 
de limitele unei producții o- 
bișnuite.

„Scandal într-un gifAnaziu 
de fete“, producție finlandeză, 
a deschis șirul de comedii 
care va fi prezentat în cadrul 
festivalului cinematografic de 
la Moscova din diferite țări. 
Un gimnaziu, eleve, o direc
toare foarte rea, o nepoată 
foarte bună, un tînăr profesor 
(nu e greu de ghicit că se va 
îndrăgosti de nepoată), un li
ceu de băieți alăturat de gim
naziul de fete, puțină atmos
feră de început de secol și... 
atît.

Dintre documentare, specta
torii au aplaudat producția 
belgiană „Pictorul Piere Po- 
lus“, un adevărat poem în cu
lori închinat acestui maestru 
al penelului care și-a consa
crat o mare parte a creației 
peisajului muncitoresc și

muncii. Interesante au fost și 
filmele documentare „Dansu
rile populare din Marakeș“ 
(Maroc), „Ziua de mîine a sa
tului Nanghilia", realizat de 
cineaști din Mali. Ieri seară a 
fost prezentat un foarte inte
resant film documentar aus-

Corespondențâ 
telefonică specială 

din Moscova

tralian consacrat metodei de 
învățare a desenului în școli.

Discuția de creație pe 
tema „Artistul și vremea 
sa“ a inaugurat-o Ser- 

ghei Gherasimov. Cineaști din 
numeroase țări și-au exprimat 
liber părerile la această dis
cuție. E drept nu toți s-au 
aflat pe aceeași platformă. 
Foarte mulți partlcipanți chiar 
și cei din apus ău fost mi
rați de intervenția criticu
lui suedez Almkwist care 
pe lîngă unele idei foar
te valoroase a susținut faptul 
că arta nu are nici o legătură 
cu politica. Polemizînd cu con
fratele său suedez, criticul so
vietic Iurenev afirma că cine
aștii trebuie să aibă o poziție 
foarte dară, să-și pună în față 
nu sarcini comerciale, ci sar
cini sociale care să-i ajute să 
creeze opere de valoare. Cri
ticul francez Marcel Martin 
și-a ilustrat intervenția în dis
cuție cu exemple din filmele 
franceze. Filmul este cea mai 
socială artă, menționa el, 
pentru că filmul este legat fi
resc și foarte strîns de reali
tatea zilelor noastre. Nici nu 
se poate pune la îndoială 
faptul că cineastul este un ar

tist care are un mare rol, o 
mare răspundere și o mare 
influență asupra poporului.

în planurile de desfășurare 
a discuției a intervenit o 
schimbare. Din cauza marelui 
interes iscat de această dis
cuție lucrările ei s-au mai 
prelungit cu o zi. Au luat cu- 
vîntul la discuție Ludmila Po- 
gojeva, regizorul japonez Ca- 
neto Sindo, George Sadoul, 
Grigori Kozințev și alții.

Actorii care fac parte din 
delegațiile la festival 
sînt desigur cei mai re

pede recunoscuți pe stradă, 
chiar dacă locuitorii capi
talei sovietice nu i-au vă
zut încă în filme. Marile 
panouri fotografice din Pia
ța Manejului ca și alte fo
tografii surprind pe delegați 
în timpul vizitelor lor, popu
larizează pe oaspeții Mosco
vei veniți la festival. Flavia 
Buref și Colea Răutu, inter- 
preții rolurilor principale din 
filmul.„Setea", au fost prezen
tați publicului împreună cu 
alți membri ai delegației și cu 
prilejul vizionării în afara 
concursului în incinta marei 
săli a sporturilor de la Lujniki 
a filmului romînesc „Darclee", 
care s-a bucurat de mare 
succes. De altfel spectatorii 
din Moscova și din alte orașe 
ale Uniunii Sovietice vor avea 
curînd posibilitatea să vizio
neze filmul care va fi prezen
tat pe ecrane în versiune rusă 
— dublajul fiind făcut la stu
dioul „Maxim Gorki" din Mos
cova.

Iată că a luat sfîrșit prima 
săptămînă a festivalului in
ternațional al filmului de la 
Moscova. Juriul mai are încă 
o săptămînă de lucru intens.

AL. STARK
Moscow, 15 iulie 1961

Evenimentele din Africa 
stârnesc interesul opiniei 
publice mondiale. Printre 
țările africane care și-au 
cucerit nu de mult inde
pendența și promovează o 
politică anticolonialistă și 
de apărare a păcii, se află 
șj Ghana. Publicăm — cu 
prescurtări — însemnările 
despre Ghana ale ziaristu
lui sovietic V. Iordanski.

e pe turnul farului 
care se înalță dea
supra cartierelor 
părții vechi a orașu
lui Accra, se văd 
bine vasele ancora

te în radă. Ele au venit aici din 
întreaga lume — din Anglia și U- 
niunea Sovietică, din Nigeria ve
cină și din îndepărtata Brazilie.

Printre ele sînt nave transocea
nice și nave de transport, traule 
pescărești rapide și șlepuri mari, 
greoaie. Farul de la Accra a vă
zut aproape tot ce a creat mai 
important industria mondială con
structoare de nave din secolul 
XX-lea.

Iar pe mal, un grup de oa
meni pe jumătate goi, împing în 
mare o pirogă lungă, scobită din- 
fr-o tulpină de arbore. Am vă
zut pe mare zeci de asemenea 
luntre, f

Mi se părea că aici, în rada 
din Accra, se ciocnesc două e- 
poci diferite.

Aceeași întîlnire evidentă a 
două veacuri diferite ale lumii 
am avut ocazia să o resimt și a- 
tunci cînd am vizitat piața din 
oraș.

La intrare stăteau cîteva precu- 
pețe. Pe mesele lor se aflau cra

nii de maimuțe, capete uscate 
de diferite păsări, bucăți mici de 
piei de animale, pietre. Uimit de 
acest sortiment atît de straniu de 
mărfuri, am întrebat una din fe
meile care stăteau în apropiere 
ce reprezintă acestea. Ea a răs
puns în silă :

— Leacuri.
Intr-adevăr, în popor mai sini 

dese cazurile cînd serviciile vra
ciului împreună cu culegerea sa 
cu totul fantastică de „leacuri" 
sînt preferate asistenței medicului. 
Totodată însă, în oraș și în îm
prejurimile sale există spitale 
foarte bune. La doi pași de pia
ță, în magazinul universal „Kings- 
way", se pot cumpăra cele mai 
noi medicamente. M-am dus a- 
colo direct de la piață și, în timp 
ce vînzătoarea căuta medicamen
tul necesar, din fața ochilor mei 
nu dispăreau micile cranii de

maimuță, pe care le-am văzul 
numai cu cîteva clipe în urmă...

Ani de luptă
reptul de a dispune 
singur de soarta sa, 
a fost cucerit de 
poporul ghanez în 
decursul unor ani de 
luptă. Acești ani nu

vor fi dați uitării de popor.
Experiența istorică a Ghanei a- 

rată că proletariatul a acționat ca 
principala forță de șoc a mișcă
rii de eliberare națională din a- 
ceasfă țară.

O etapă hotărîloare în lupta po
porului Ghanei pentru indepen
dență națională a constituit cam
pania „acțiunii pozitive", procla
mată de Kwame Nkrumah la 9 ia
nuarie 1950.

Este caracteristic că Partidul 
popular a chemat poporul să în
ceapă această campanie după ce 
s-a desfășurat pe larg greva fe
roviarilor, declarată de cel mai 
mare sindicat din țară.

Clasa muncitoare din Ghana a 
sprijinit campania începută de 
Partidul popular. Astfel s-at dat o 
lovitură puternică pozițiilor poli
tice ale colonialismului britanic 
din această țară.

Nu de mult, președintele Kwa
me Nkrumah, în amintirile publi
cate în paginile revistei „Glasul 
Africii", a evocat acești ani glo
rioși. El a relatat cum la începu
tul lui iunie 1949, în orașul Tar- 
kov a avut loc o conferință spe
cială a Comitetului organizațiilor 
de tineret, la care au participat 
reprezentanți ai tuturor mișcărilor 
de tineret din Ghana. Conferința 
a adoptat hotărîrea de a crea 
Partidul popular și de a elabora 
programul lui, incluzînd cererea 
de a acorda țării neintîrziat drep
tul de autoguvernare. Programul 
a stabilit drept una din sarcinile

partidului activitatea în interesul 
clasei muncitoare, lupta pentru 
condiții mai bune de muncă.

în această parte a amintirilor 
lui, Kwame Nkrumah atrage aten
ția asupra rolului excepțional de 
important al tineretului în crearea 
partidului popular.

Pretutindeni în Africa occiden
tală tineretul a fost și rămîne în 
primele rînduri ale luptătorilor 
pentru independență națională, 
împotriva rămășițelor trecutului.

împotriva 
rămășițelor vechiului

n anii dominației 
coloniale, numai pu
țini oameni știau să 
citească și să scrie. 
întregul sistem al 
școlii coloniale ur

mărea să transforme pe elevul a- 
frican într-un „englez negru", pen
tru a scoate din el „spiritul na
țional". Ideile poporului, tradiți
ile, morala, datinile, credințele au 
fost declarate „barbare". Intelec
tualii rezultați din această instruc
țiune engleză, deveneau deseori 
străini față de propriul lor popor 
și începeau să-l privească cu o- 
chii unui străin care a nimerit 
prinfr-o întîmplare în această țară.

In anii cînd Partidul popular a 
început lupta pentru acordarea 
dreptului de autoguvernare, toc
mai în aceste cercuri de intelec
tuali se făceau glume răutăcioase: 
ce să mai ceară dreptul de auto
guvernare, dacă nu pot face sin
guri nici măcar chibrituri. Politi
ca de asimilare a colonialismului 
britanic dădea roade I

întreaga istorie din ultimii ani 
a Ghanei este legată în mod in
disolubil de personalitatea pre
ședintelui ei, doctorul Kwame 
Nkrumah. El a fost organizatorul 
Partidului popular, care a dus 
țara la independență. Din iniția

tiva lui, Ghana, în pofida rezisten
ței furibunde a feudalilor, a fost 
proclamată republică. Datorită po
liticii promovată de el, s-au nă
ruit încercările reacțiunii de a 
distruge unitatea teritorială a ță
rii.

Poporul Ghanei aprobă și spri
jină din toată inima linia promo
vată de Kwame Nkrumah, care 
urmărește dezvoltarea de sfrînse 
relații de prietenie cu Uniunea 
Sovietică.

în prietenia cu Uniunea Sovie
tică, cu toate țările lagărului so
cialist, oamenii simpli din Ghana 
văd chezășia succesului lor în 
lupta pentru renașterea țării. Pri
vind cum avioane sovietice 
„IL-18“, cu semnele distinctive 
ale Ghanei, se ridică de pe aero
dromul din Accra, ghanezii spun:

—- Datorită prieteniei cu 
U.R.S.S. ne-au crescut aripi I

Pentru înflorirea 
culturii naționale

eu- 
la 

din 
ae-

ot ceea ce este 
ropean se află 
suprafața vieții 
această țară. Pe 
rodrom, pasagerii
sînt întîmpinați de 

funcționari îmbrăcați după moda 
englezească. Cele mai bune ma
gazine din Accra sînt organizate 
după maniera europeană. Pe șo
sele, vechi panouri de reclamă
conving pe șoferi să cumpere 
benzină americană sau engleză, 
în cinematografele din Accra ru
lează filme engleze sau ameri
cane.

Dar dacă pătrunzi intr-adevăr 
în viața țării, înțelegi întreaga 
bogăție și originalitate a culturii 
ghaneze.

Nu demult am avut prilejul să-l 
întilnesc pe Philippe Gbeho, cel 
mai mare compozitor al republi
cii. El este deja un om în vîrstă.
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u zău, că era 
și timpul! Si
tuația era 

scandalos de tragi
că. și nu putea 
continua.

Prin onorabila 
urbe, capitală res
pectabilă a unui 
stat, pisicile mișu
nau ca... șobolanii 
prin New York. 
Erau desigur, niște 
pisici vagaboande, 
■fără nici tin căpă- 
tii, jigărite și mize
rabile. Ele umblau 
pe străzi brambura, 
intrau prin maga
zine și prin curți, 
iar noaptea mieu
nau de foame. Și 
nu erau zece pisici 
sau o sută, ci mai 
mult de 3.000.

Îngrijorătorul fe
nomen al vagabon
dajului pisicesc a 
fost din fericire 
sesizat la vreme.- 
Două doamne, din
tre cele mai res
pectabile din Haga, 
(căci in acest oraș 
s-a petrecut emo
ționantul eveni
ment), scandaliza
te de mizeria in 
care erau lăsate 
dintr-o indiferen
ță... cîinească cele 
3000 de pisici, au 
luat o hotărîre care 
va rămîne cumva 
în istorie (trebuie 
să i se facă un 
loc): să construias
că pe cheltuiala lor 
un oraș pentru a- 
ceste nefericite vie
tăți lipsite de adă
post. E vorba, ori- 

; cit ar părea de ne- 
' crezut, de un oraș 

adevărat, cu case 
adevărate (bine
înțeles miniatura
le), situat într-o pi
torească grădină 
împrejmuită. Ora
șul, ca orice oraș, 
va avea un consi
liu municipal, adi
că o conducere 
care să se ocupe de 

! treburile adminis- 
■ trative. ■ Consiliul 
1 municipal va fi 
! format din copiii 

celor mai distinse 
, familii, care vor fi 

cil acest, prilej e- 
ditcați în spiritul 
dragostei nețărmu

rite față de pisici.
Iată ce pleașcă a 

căzut pe capul pisi
cilor fără stăpîni 
din Haga ! Mizerie, 
suferință și dintr-o 
dată, pe neaștepta
te — în rai, în
tr-un rai pogorît 
pe pămînt I

Dar faptul ca a- 
tare e cu totul ba
nal și deloc nou. 
Am citit și vom 
mai citi despre 
asemenea senzații 
penibile petrecute 
în țările occiden
tale. Demn de reți
nut este însă un 
alt aspect al eve-

nimentului: forța
cu care se ridică 
el în favoarea fai
mosului „capitalism 
popular".

Pentru că nu 
există nici o în
doială că amuzan
tul oraș al pisicilor 
îi va face pe teo
reticienii „capita
lismului popular" 
să-și revadă tezele 
și să le lărgească. 
Iată cum se adeve
rește concret și 
spontan că capita
lismul e o binefa
cere, o mană ce
rească nu numai 
pentru oameni, ci 
și pentru pisici. Ar 
fi păcat să nu 
speculeze în favoa
rea lor, teoreticie
nii „capitalismului

popular", o aseme
nea faptă nespus 
de sugestivă și 
chiar simbolică.

E drept, va fi 
nițel cam com
plicat, vor fi nece
sare exchibiții și 
salturi mortale pes
te niște fapte și ci
fre spinoase. Asta 
s-ar referi în spe
cial la condițiile de 
locuit ale oamenilor 
muncii din țările 
capitaliste, unde 
dacă pisicile mai 
pot beneficia de 
filantropia unor 
doamne sentimen
tale, milioane de 
oameni mai dorm 
în cocioabe și pe 
străzi. O să fie di
ficil de ocolit mai 
ales recunoașterea 
președintelui Ken
nedy, care vorbea 
despre 14 milioane 
de familii america
ne care trăiesc in 
case insalubre, ca 
să nu mai vorbim 
de mii și sute de 
mii de muncitori 
agricoli din pree- 
riile americane, 
care n-au nici mă
car un adăpost, 
dormind sub cerul 
liber. O să fie di
ficil și cu situația 
din suburbiile Pa
risului, cu șirurile 
de corturi (nici 
măcar cocioabe) de 
lingă podul Sully, 
cu cele 450.000 de 
cocioabe, cu sutele 
de mii de oameni 
din alte țări ale 
capitalismului pen
tru care o locuin
ță e o problemă pe 
care nu și-o pot 
rezolva o viață în
treagă.

Ei, dar oricît de 
greu ar fi, înteme
ierea orașului pisi
cilor merită a fi 
scoasă în evidență 
ca atare, ca o su
perbă realitate 
a ..capitalismului 
popular".

tn capitalism, 
deci, pentru pisici, 
raiul se află pe 
pămînt.

Oamenii n-au de-
• cit șă le invidieze.

I. BAIEȘU

-------Bonnul-------- .
și vacanțele vesele
Vacanțe vesele pentru toți copiii". Ce înseninează a- 

ceasta ? în primul rînd este o chemare, un îndemn. 
Toți copiii să-și petreacă vacanțele în mod vesel, plă

cut. In al doilea rînd „Vacanțe vesele pentru toți copiii"^con
stituie numele unor asociații înființate mai de mult în lan
durile vest-germane. După cum arată și numele, aceste 
asociații au ca obiectiv organizarea cît mai plăcută a va
canțelor copiilor. Iar prin organizarea odihnei copiilor 
vest-germani în R. D. Germană, asociațiile „Vacante vesele 
pentru toți copiii", contribuie la întărirea contactelor dintre 
germanii din râsdrit și din apus.

De curînd însă Ministerele Afacerilor Interne ale tuturor 
landurilor din R. F. Germană au interzis concomitent aso
ciațiile „Vacanțe vesele pentru toți copiii". Poliția a operat 
percheziții și a confiscat documente la ședințele asociațiilor.

De ce au fost interzise aceste asociații ? De ce au fost 
fele declarate „periculoase" ori „neconstituționale" ? Aso
ciațiile de care ne ocupăm nu urmăreau nici un scop poli
tic, cu atît mai puțin subversiv sau periculos. Și totuși au 
fost interzise. Prin această măsură autoritățile vest-germane 
au dovedit în primul rînd că nu le este pe plac veselia, că le 
jenează chiar și vacanțele pe care copiii unor vest-germani 
simpli le petrec în R. D. Germană. Autoritățile de la Bonn 
au dovedit încă odată ostilitatea lor față de orice contacte 
între germanii din vest și din est necruțînd nici măcar va
canțele copiilor. Absurdul unei asemenea atitudini se relevă.

I. D. GOIA

■;

în casa lui se află o colecție, pro
babil una dintre cele mai mari 
din lume, de instrumente muzica
le populare din Africa. Lui îi a- 
parține melodia imnului național 
al Ghanei. Philippe Gbeho a fost 
inițiatorul creării Consiliului pen
tru problemele culturale din Gha
na. Iar astăzi acest om mare, con
tinuă să joace un rol important 
în viața culturală a țării. El mi-a 
atras atenția asupra primei dra
me muzicale din istoria țării „O- 
badzeng".

Muzica acestei opere este scri
să de Sacca Acwaie, un compozi
tor încă tînăr. El spune că a sor
bit multe din folclorul muzical al 
Ghanei și acest lucru este adevă
rat. Se prea poate că cea mai 
mare valoare a operei sale rezi
dă tocmai în aceea că, ascultîn- 
d-o, ești transportat parcă în at
mosfera unui sat ghanez, percepi 
melodiile auzite deja acolo, re
cunoști sunetul caracteristic al in
strumentelor populare. Iar apoi te 
trezești la oraș, unde melodiile 
tradiționale sînt înlocuite de rit
murile de cîntec și dans „high
life", atît de caracteristic pentru 
folclorul orășenesc contemporan 
al Ghanei.

In Ghana, nu există deocamda
tă trupe teatrale profesionale, de
oarece nu există încă localuri spe
ciale pentru teatru. Noua tendin
ță, însă, își creează drum în toate 
domeniile vieții spirituale ale ță
rii. In luna mai s-a desfășurat cu 
mare succes o expoziție de lu
crări ale pictorilor ghanezi.

Sînt fericit că sînt un martor o- 
cular al nașterii culturii contem
porane a poporului. In aceste 
zile, luni, ani, Ghana a măturat 
rămășițele colonialismului.

Acum cîteva zile, în sala res
taurantului „Star" din Accra m-am . 
întîlnit cu doi cunoscuți conducă
tori ai mișcării de eliberare na
țională din Rhodesia de sud. Ei 
au povestit despre patria, despre

lupta lor. O mică orchestră cînta 
„high-life“-uri, atît de preferate 
aici. Dinfr-o dată, unul din noii 
mei cunoscuți a exclamat :

— Ascultați, acesta este cînte- 
cul despre Patrice Lumumba I

Intr-adevăr, solistul orchestrei 
cînta cînfecul despre viața eroică 
a lui Lumumba. Cînfecul îl slăvea 
pe conducătorul poporului congo- 
lez, îi înfiera pe călăii Kasavubu, 
Mobutu, Chombe, pe complicele 
lor Dag Hammarskjoeld.

Cînd ultima notă s-a pierdut în 
eter, rhodesianul a spus :

— Acum, în întreaga Africă se 
cînfă cînfece despre Lumumba.

La Accra, ideea solidarității a- 
fricane este generată de însăși 
viața. Cît de multinațional este 
chiar aspectul acestui oraș I

Pe țărmul mării trăiesc pescarii 
ga, cărora în trecut le aparți
neau toate pămînturile din împre
jurimi. Alături de cartierele locu
ite de ga, se află așezările popu
lației haus, care se trage din Ni
geria de nord. Din Volta supe
rioară vin în Ghana, căufînd un 
cîjtig, mii de țărani din popu
lația mossi. Și toate aceste po
poare trăiesc și muncesc laolaltă. 
Pentru ele solidaritatea Africii are 
o însemnătate deosebită.

Aceasta explică în mare măsu
ră pasiunea cu care Kwame Nkru
mah s-a pronunțat împotriva ho- 
fărîrilor adoptate la conferința 
de la Monrovia. El a demascat 
cu asprime pseudoafricanismul, 
îndreptat împotriva intereselor A- 
fricii, împotriva africanilor înșiși. 
A doua zi, după cuvîntarea sa, 
întregul oraș repeta cuvintele 
sale :

— Imperialismul a pierdut bă
tălia pentru colonialism și nu poa
te spera să învingă în noua luptă 
pentru un nou colonialism.

.
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