
Scrisoare către Comitetul Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn și Consiliul 

de Miniștri al Republicii Populare Romine
Not, participant!! la Consfătuirea pe armată a 

fruntașilor in pregătirea de luptă și politică, ne 
exprimăm și cu acest prilej recunoștința și dra
gostea față de scumpul nostru partid In frunte cu 
Comitetul său Central, față de guvernul Republi
cii Populare Romine, pentru grija permanentă ce 
o acordă Armatei noastre Populare.

Sintem pe deplin conștienți că succesele obținute 
de noi pe drumul însușirii meseriei armelor, ai ridi
cării nivelului pregătirii noastre de luptă și politi
ce se datoresc in primul rînd condițiilor prielni
ce create de partid și guvern în unitățile armatei, 
pentru buna noastră instruire și educare.

însuflețiți de înaltul patriotism al oamenilor 
muncii fruntași în întrecerea socialistă, studiind 
experiența bogată a militarilor Armatei Sovietice 
și experiența noastră proprie, sub conducerea și în
drumarea atentă și permanentă a comandanților, 
lucrătorilor politici, organizațiilor de partid și or
ganizațiilor utemiste, militarii armatei noastre 
muncesc cu avînt pentru sporirea numărului de mi
litari fruntași și subunități fruntașe în pregătirea 
de luptă și politică, pentru ridicarea capacității 
combative a unităților și marilor unități.

In primele rînduri ale acțiunii patriotice pentru 
creșterea de fruntași in pregătirea de luptă și po
litică se găsesc comandanții, care sînt pentru noi 
îndrumători apropiați și exemple însuflețitoare.

Considerăm ca o datorie cetățenească și patrio
tică de onoare de a continua cu mai multă sîr- 
guință studierea hotărîrilor partidului și guvernu
lui. de a lupta pentru aplicarea lor în viață.

Ne angajăm să muncim neobosit pentru răspîn- 
direa în rînduriie militarilor a experienței și me-

BUCUREȘTI 
todelor înaintate de instruire șl educare, pentru a 
ridica noi fruntași în pregătirea de luptă și poli
tică, minuitori pricepuți ai armamentului și tehni
cii de luptă din înzestrare, buni cunoscători ai me
todelor și procedeelor cerute de lupta în condițiile 
războiului modern.

Ne angajăm ca prin activitatea noastră, prin 
exemplul personal de îndeplinire conștiincioasă a 
prescripțiunilor regulamentare, a ordinelor și dis- 
pozițiunilor comandanților și șefilor să contribuim 
la menținerea unei înalte discipline și ordine re
gulamentare in unități și subunități, să purtăm cu 
cinste titlul de fruntași in pregătirea de luptă și 
politică, pentru a fi permanent exemple vii în fața 
celorlalți ostași de îndeplinire a îndatoririlor mili
tare.

Vom face totul pentru a Întări și în viitor prie
tenia șl frăția de arme cu militarii glorioasei Ar
mate Sovietice, cu militarii tuturor armatelor țări
lor socialiste.

Ne angajăm să slujim cu abnegație patria, po
porul muncitor și cauza socialismului, să fim 
luptători neînfricați și la nevoie să nu precupețim 
nici sîngele și nici viața noastră pentru libertatea 
și fericirea poporului, pentru triumful cauzei noas
tre drepte.

TRAIASCA PARTIDUL MUNCITORESC RO- 
MIN, INIȚIATORUL ȘI ORGANIZATORUL TU
TUROR VICTORIILOR NOASTRE — IN FRUN
TE CU COMITETUL SAU CENTRAL!

TRAIASCA GUVERNUL REPUBLICII POPU
LARE ROMINE I

TRAIASCA Șl SA ÎNFLOREASCĂ SCUMPA 
NOASTRĂ PATRIE!

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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TELEGRAMĂ
Comifelului Central 

al Partidului Muncitoresc 
Romîn

București

io ani de la înliiniarea scolii centrale de cadre 
„Filon Sîir a c. c. al 0. î. iui.

Muljumesc in modul cel mai 
cordial Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn 
pentru urările și felicitările trans
mise cu ocazia zilei mele de 
naștere.

împărtășesc convingerea Dum
neavoastră că întărirea perma
nentă a colaborării dintre parti
dele noastre va avea o repercu
siune pozitivă asupra dezvoltării 
relațiilor prietenești între po
poarele Romîniei și Iugoslaviei, 
asupra construirii socialismului și 
apărării păcii in lume.

IOSIP BROZ-TITO
Secretar General al Uniunii 

Comuniștilor Iugoslavi
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Cum ne îmbrăcăm?
Felul în care ne îmbrăcăm ar 

putea să pară la prima vedere că 
nu este o problemă, mai mult 
chiar, că nu e o preocupare se
rioasă, vrednică de atenție. Fără 
îndoială că multe alte lucruri, 
înaintea îmbrăcăminții, merită nu-

Cella Voinescu

haine și cea mai modestă haină 
poate să aibă farmec și să fie po
trivită cu cel care o poartă și cu 
împrejurările

Miercuri după-amiază a avut 
loc In sala de festivități a șco
lii de cadre a C.C. al U.T.M. 
„Filimon Sirbu" sărbătorirea Îm
plinirii a 10 ani de la deschiderea 
școlii.

La festivitate au luat parte 
tovarășii: Virgil Trofin — prim 
secretar al C.C, al U.T.M., tov. 
Ion Cîrcei secretar al C.C. al 
U.T.M. — și alți i .embri ai C.C. 
al U.T.M., membri ai corpului 
didactic, elevi și absolvenți ai 
școlii.

Au participat tovarășii : N; 
Goldbergher — rectorul Institu
tului de Științe Sociale de pe lin
gă C.C. al P.M.R., N. Covaci, 
prorector al Școlii superioare de 
partid ,,Ștefan Gheorghiu1* de pe 
lingă C.C. al P.M.R., activiști ai 
C.C. al P.M.R. și reprezentanți 
ai școlilor superioare de partid.

Tovarășa Maria Apostol, mem
bră a Biroului C.C. al U T.M., 
directoarea școlii, a prezentat ra
portul „10 ani de activitate a 
școlii de cadre „Filimon Sirbu“ 
a C.C. al U.T.Al.subliniind grija 
și condițiile create de partid pen
tru înființarea și buna funcțio
nare a școlii.

Tovarășul Ion Cîrcei, secretar 
al C.C. a! U.T.M. — a adus sa
lutul Comitetului Centrai al U- 
niunii Tineretului Muncitor adre
sat școlii de cadre „Filimon Sîr- 
bu“ cu prilejul celei de-a 10-a a- 
niversări.

Au fost apoi înminate diplome 
de onoare ale C.C. al U.T.M. ur
mătorilor tovarăși: Țecu Savu, 
Feller llie, Laxer Rozica, Doinea 
Ion, Haica Maria, Griimberg 
Aron, Topală Vasile, Rotaru 
Gheorghe, Ochiș Florian, Bilț Ni- 
colae, Deatcu Aneta, Torok Zol- 
tam Camboze Gheorghe, Pascal 
Nisfrius, Arimia Maria, Lobonț 
Rozalia, Lungu Radu, Pascal Ion, 
Rață Virgil, Teieguță Ianuarie, 
Catrinescu Cecilia, Colniceanu 
Maria, care s-au distins prin me
rite deosebite in munca de edu
care comunistă a elevilor.

A urmat un program prezentat 
de o formație a ansamblului ar
tistic al Uniunii Tineretului Mun
citor.

(Agerpres)

Salutul Comitetului Central al Uniunii Tineretului 
Muncitor adresat școlii de cadre „Filimon Sirbu“

Tovarăși.

Comitetul Central al Uniunii Tineretului Muncitor transmite 
un călduros salut corpului didactic, elevilor și absolvenților 
școlii centrale de cadre „Filimon Sîrbu" de pe lingă Comitetul 
Central al U.T.M,. cu prilejul împlinirii a 10 ani de activitate 
a școlii.

Comitetul Central felicită cu acest prilej pe tovarășii care 
au făcut parte din corpul didactic de-a lungul anilor și care 
și-au adus aportul la buna desfășurare a muncii in școală și 
la pregătirea promoțiilor de activiști.

Școala centrală a luat ființă in anul 1947 datorită grijii și 
condițiilor create de Partidul Muncitoresc Romîn. De-a lungul 
celor 10 ani de existență, sub îndrumarea C.C. al U.T.M. școala 
„Filimon Sîrbu*1 a pregătit numeroase promoții de activiști, 
care au desfășurat o muncă rodnică în cadrul organizației de 
tineret și dintre care mulți au fost promovați în munci de 
răspundere in aparatul de partid, economic și de stat.

Invățind din tezaurul marxism-leninismului, cunoscind mai 
temeinic politica Partidului Muncitoresc Romîn, activiștii Uniu 
nii Tineretului Muncitor au luptat cu mai multă convingere și 
pricepere pentru mobilizarea tineretului in lupta întregului po
por, ir. vederea înfăptuirii hotărîrilor partidului și guvernului.

Continuînd activitatea rodnică desfășurată pină în prezent, 
ș-dala de cadre „Filimon Sîrbu" va trebui să pună ia baza 
activității sale și în viitor atotbiruitoarea învățătură marxisț- 
leninistă, hotărîrile și rezoluțiile Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn și ale organizației noastre.

Sarcinile deosebit de însemnate încredințate U.T.M. de către 
partid impun creșterea continuă a nivelului ideologic, politic și 
cultural al cadrelor U.T.M., înarmarea lor cu cunoașterea celor 
mai bune metode de muncă. Aceste sarcini cer școlii să asigure 
ridicarea necontenită a nivelului educației comuniste a elevilor 
și al muncii ideologice și politice prin asigurarea unui stud.u 
temeinic, creator al învățăturii marxist-leniniste. al documente
lor Partidului Muncitoresc Ro mîn, al propriei noastre experiențe 
precum și al experienței Comsomolului leninist și a tuturor or
ganizațiilor revoluționare de tineret. Școala trebuie să asigure 
o permanentă legătură a elevilor cu viața și munca de orga
nizație.

Comitetul Central al U.T.M. felicită corpul didactic, elevii și 
absolvenții școlii — și urează școlii de cadre „Filimon Sîrbu" 
noi succese în munca pentru formarea de noi cadre corespun
zătoare nivelului mereu crescînd al muncii U.T.M, In pregă
tirea activiștilor capabili să îndeplinească cu cinste sarcinile 
puse de partid în fața organizației noastre.

COMITETUL CENTRAL AL U.T.M.

Răpitorul meu... electric

doua consfătuireA 
asupra automatizării 

industriale
Miercuri s-a deschis în aula Fa

cultății de științe juridice din Ca
pitală cea de a doua Consfătuire 
națională asupra automatizărilor 
industriale, organizată de Comisia 
de automatizare de pe lingă Pre
zidiul Academiei R.P.R.

La consfătuire participă acade
micieni, al(i oameni de știință și 
aproape 700 de specialiști din toa
te sectoarele industriale, in majo
ritate cadre de conducere tehnice 
din diferite întreprinderi, institute 
de cercetări și proiectări, insti
tute de învățămint superior, insti
tute economice.

Sînt prezenți oameni de știință 
de specialitate de peste hotare.

Ședinja inaugurală din dimi
neața zilei de miercuri a fost pre
zidată de acad. prof. I. S. Gheor
ghiu, președintele Comisiei de au
tomatizare de pe lingă Prezidiul 
Academiei R.P.R.

Acad. prof. I. S. Gheorghiu a 
prezentat referatul introductiv a- 
supra automatizării industriale 
din R P.R.

In cadrul ședinței de miercuri 
au mai prezentat referate al(i oa
meni de știință din țară și de 
peste hotare.

Referatele au înfățișat o serie 
de rezultate concrete obținute la 
noi in țară pe linia automatizării 
și perspectivele de dezvoltare a 
lor in diferite domenii industriale.

Referatele au relevat de aseme
nea modalitățile și perspectivele 
de dezvoltarea automatizării ia 
diferite ramuri industriale.

’ Lucrările consfătuirii continuă. 
(Agerpres)

Dezbatere despre 
dramaturgia romînească

Pentru ce a fost 
arestat...

Ctnd ttnărul Andrâ Labross apăra 
onoarea Franței lupttnd tn mișcarea 
de rezistență, mulțl patrioți cădeau 
secerați de gloanțe în fața plutoane- 
lor de execuție în numele și din or
dinul satrapului hitlerist Speidel.

Au trecut ani de atunci și iată că 
speidelii asasini tronează iar în com
binațiile militare din Franța de astă- 
dată sub firma N.A.T.O.

Andrâ Labross și-a pierdut vederea 
în focul luptei antihitleriste și poartă 
titlul de cavaler al Legiunii de onoa
re. Ca și alți patrioți francezi, eroul 
s-a ridicat cu indignare împotriva pre
zenței generalului hitlerist la Fontain- 
bleau.

Dar pentru că a arborat la piept 
o insignă cu inscripția ,,Non a Spei- 
del” pe o panglică cu culorile na
ționale ale Franței, Andrd Labross a 
fost arestat de poliție.

mele de „probleme" și că privirea 
noastră e atrasă și se cuvine să 
fie mai întîi de alte laturi ale 
vieții noastre, de laturile morale, 
intelectuale și sociale. Pe lingă ele 
trebuie să luăm în considerare 
însă șl chestiunea vestimentară, 
pentru că ea face parte din lu
crurile care aduc bucurie și fru
musețe vieții noastre, care ajută la 
conturarea personalității fiecăruia 
și de aceea am vrea să ne oprim 
o clipă, cu seriozitate, asupra 
chipului în care ne îmbrăcăm.

Omul, oricum, cheltuiește pe

în care o poartă așa 
cum poate fi urîtă, 
disgrațioasă, nepo
trivită și chiar ridi
colă. De ce atunci 
cînd ori cum tre
buie să cheltuiești 
bani pentru hainele 
tale și cînd ele te 
pot face să te simți 
în largul tău, acea
stă preocupare să 
fie privită ca o fri
volitate, ca o deșer
tăciune ? In natură 
vietățile, plantele, 
se întrec în frumu
sețe unele pe altele. 
E destul să privești 
pilda naturii, colo
ritul unei păsări, 
grația unei flori, ca 
să pricepi că omul, 
făptura cea mai 
desăvîrșită n-are 
dreptul să dispre
țuiască haina, să 

tăgăduie însemnătatea ei și să 
treacă repede cu un fel de pu
doare născută din prejudecată, 
peste importanța ei.

„Tinerețea e frumoasă ori cum", 
se spune în mod obișnuit. Tine
rețea însă nu știe adesea ce i se 
potrivește și ce nu și se urîțește 
fără vrere, cu toate că e plină de 
dorința de a se îmbrăca bine, 
frumos, așa cum e însetată de fru
musețe în toate domeniile. Omul 
tînăr a cărui sfială firească duce, 
atU de des, la stingăcie, se simte.

uneori, constrîns de hainele pe 
care le poartă, schimbat, înstrăinat 
de el însuși, așa cum alteori, se 
poate simți mai curajos, mai liber 
în mișcări, mai puțin timid, cînd 
vestmîntul „îi stă bine", i se po
trivește. Cîteodată, hainele au o 
influență puternică asupra psihicu
lui celui care le poartă. Marele 
om de teatru Stanislavschi, vor
bește în cartea sa „Munca actoru
lui cu rolul" despre felul în care 
costumul ajută artistul să devină 
mai ușor, mai repede — persona
jul pe care-l interpretează. Lucrul 
meu de atîția ani a constat tocmai 
în efortul mereu 
înnoit, de a găsi 
forma și culoarea 
costumului care, pe 
datele fizice ale 
unui anumit actor, 
să ilustreze cît mai 
bine, mai precis și 
mai ușor de înțeles, 
personajul ce avea 
să-l întruchipeze.
Dacă prin costum 
am reușit să ajut 
uneori actorului să 
creeze caractere și 
tipuri, cum ași putea 
să mă îndoiesc de 
însemnătatea hainei 
pe care o porți tn 
viață ? Sentimentul - 
că porți un lucru 
care nu ți se po
trivește poate să te 
facă ursuz, trist, 
sălbatec, tot așa 
cum sentimentul că

(Continuare 
In pag. 3-a)

Oamenii de știință din Capitală 
s-au întrunit marți la amiază în- 
tr-o ședință publică la Casa oame
nilor de știință pentru a-și ex
prima adeziunea la lupta forțelor 
păcii împotriva experiențelor cu 
arme nucleare. Au luat parte nu
meroși academicieni între care 
chirurgul dr. N. Hortolomei, en- 
docrinologul dr. Ștefan Milcu. 
secretar prim al Academiei 
R.P.R., fizicianul Eugen Bădăran, 
directorul Institutului de fizică al 
Academiei- R.P.R., prof. Horia 
Hulubei, directorul Institutului de 
fizică atomică al . Academiei 
R.P.R., prof. Eugen Macovschi, 
directorul Institutului de biochi
mie al Academiei R.P.R., filolo
gii Iorgu Iordan și Al. Graur.

Ședința a fost prezidată de 
acad. E. Macovschi. Luînd cuvîn- 
tul, acad. prof. Horia Hulubei a 
subliniat uriașele perspective pe 
care descoperirea energiei ato
mice le oferă pentru progresul 
științei și tehnicii și, pe de altă 
parte, amenințarea foarte gravă 
ce planează asupra omenirii prin 
experimentarea și folosirea arme
lor atomice.

La sfîrșit, s-a adoptat în una
nimitate o moțiune care a fost 
citită de acad. Ștefan Milcu. In 
moțiune se arată că oamenii de 
știință din cadrul Academiei 
R.P.R. își exprimă adeziunea 
caldă și hoțărîtă la chemarea 
Biroului Consiliului Mondial al 
Păcii privind încetarea experien
țelor cu ‘arme termo-nucleare.

(Agerpres)
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Propunerile tinerilor aplicate...
...100 \ • • •

De o jumătate de 
oră slnt posesorul 
unui răcitor electric 
,,Pinguin". Stăm cu 
toții șl-l admirăm. 
S-au adunat chiar și 
ctjiva vecini. Mare 
și plntecos, de un 
alb imaculat, poate 
impresiona pe ori
cine afară de soacră- 
mea care găsește că 
nu este încăpător.

— Ce știi dumnea
ta mamă, sar eu cl- 
tîndu.i pe dinafară 
din instrucțiuni.
Funcfloneaaă elec
tric prin absorbție și 
difuziune cu încăl
zire electrică.

— Cu încălzire, 
maică, dar numai să 
răcească — mi-o în
toarce ea.

— Te cred — ti 
replic eu cu aer de 
specialist și trag cu 
ochii la instrucțiuni. 
Este umplut cu hi
drogen și soluție a- 
moniacală I

— Să nu strice 
mâncarea maică, so
luția aia — îmi răs
punde ea — din ce 
în ce mai puțin con
vinsă.

— El mamă și 
dumneata acum! — 
rldem noi amuzați 
de îndoielile celor

bătrlnl, neîncrezători 
tn tehnica modernă 
— ai puțintică răb
dare și vei vedea.

★
Stnt un om meti

culos. întotdeauna 
am făcui tntocmai 
cum am fost tnvițat 
de cineva cu mai 
multă experienfă, tn
tocmai cum m-au 
învățat profesorii mei 
și mi s-a tntimplat 
rareori să greșesc. 
Tot așa și acum. 
Iau instrucțiunile și 
le urmăresc pas cu 
pas.

„...Dacă pardoseala 
nu este dreaptă se 
pune sub picioarele 
dulapului adausuri..." 
Dulapului 1 Ce le
gătură o fi avînd 
răcitorul meu cu du
lapul ? Cu un rtnd 
mai sus scrie clar: 
frigiderul se așează 
în poziție verticală 
și acum scrie du
lapul ! Ce-i de făcut ? 
Consult un dicționar 
romîn-rotmn și ci
tesc: dulap sau și
fonier—loc pentru ți
nut vestmintele. Or 
fi știind ei ceva, tml 
zic eu; las deci ră
citorul tn pace și 
rapid strecor citeva 
cartoane sub picioa

rele dulapului. Ceva 
Insă nu-mi dă pace I 
Dar dacă totuși du
lapul nu este dulap 
ci este frigider, sau 
și una și alta, adică 
dulap-frigider ? Ce-ar 
fi să-i împănez și 
lui citeva cartonașe, 
ci nu-i lucru mare; 
dar pentru mai mul
tă siguranță alerg 
alături la un șantier 
tn construcție, îm
prumut un boloboc 
și tmi așez dulapul- 
frigider tn cel mai 
perfect unghi de 90 
grade.

Și acum punctul 
3 — punerea In func
țiune.

Mă bucur grozav I 
Ce poate fi mai 
sublim pentru un 
proaspăt proprietar 
de răcitor declt pu
nerea lui tn func
țiune l Se așează 
comutatorul pe pozi
ția 3 indicată pe 
plăcuță. Și... am gă
sit acolo poziția 
zero, 1 șl 2. Cea 
de a treia poziție 
la-o de unde nu-i. 
Ce-i de făcut ? După

RADU COSTIN

( Continuare 
tn pag. 3-a)

Miercuri s-a deschis la Sinaia 
lucrările consfătuirii pe țara a 
oamenilor de teatru și dramatur
gilor, privind problema drama
turgiei originale contemporan e, 
organizată de Ministerul Inviță- 
m intui ui și Culturii

La consfătuire participi repre
zentanți ai Ministerului Invățâ- 
mîntului și Culturii, actori, regi
zori, directori de teatru, cadre di
dactice de la Institutele și facul
tățile de teatru din țară, crîtid 
și autori dramatici.

Au trecut două luni de cind la 
întreprinderea de construcții me
talice căi ferate din Pitești, ca și 
la alte întreprinderi, muncitorii, 
tehnicienii și inginerii au inceput 
dezbaterea măsurilor de îmbună
tățire a sistemului de salarizare. 
Rodnicia acestor consfătuiri la 
fabrica despre care vorbim este 
incontestabilă Tn primul rind, 
muncitorii au înțeles cu acest pri
lej și mai bine că nu poate avea 
loc o creștere intimpiâtoare, arti
ficială, a ciști guri lor lor, ci că 
fiecare ciștig va spori numai in 
raport cu creșterea producției și 
productivității muncii.

Cum era și firesc. In consfătui
rile care au avut loc pe secții, s-a 
discutat de către virstnid și ti
neri și căile pentru atingerea sco
purilor amintite. S-au făcut nume
roase propuneri fetomco-orgamza- 
t ori ce unele menite să ducă la o 
mai bună organizare a procesului 
de producție, altele la o mai benă 
folosire a mașinilor și utilajelor.

Comisia pentru coordonarea lu
crărilor a întocmit un pian con
cret privind aplicarea acestor mă
suri in funcție de posibilitățile și 
condițiile reale pe care le are fa
brica.

Esențial și lăudabil e faptul că

acest plan se realizează întocmai. 
Conducerea întreprinderii, cu spri
jinul organizațiilor de masă, a- 
comă interesul necesar înfăptuirii 
propunerilor muncitorilor.

La secția prefabricate, de exem
plu, s-a extins transportul piese
lor de beton cu containerul, folo- 
sindu-se un dispozitiv simplu. Ca 
urmare, operațiunea este acum 
executată cu patru muncitori în 
loc de șase, iar timpul de stațio
nare al vagoanelor s-a redus cu 
peste 60 Ia sută- Tot in această 
secție s-a făcut o nouă organi
zare a echipelor de specialitate, 
pe un singur schimb, și s-a tre
cut la reamplasarea mașinilor 
pentru confecționarea de preten- 
sionate. Rezultatele sînt evidente. 
Planul zilnic se realizează și se 
depășește, cu toate că se folosesc 
24 muncitori mai puțin declt an
terior.

Productivitatea muncii a spbrit 
cu 27 la sută iar dștignl mediu 
al lucrătorilor cu 15 la sută.

Cu aceiași certitudine, se poate 
MAWN OPREA 

corespondentul „Sein teii tine
retului- pentru regiunea 

Pitești
? (Co.-./inxcrr In pag. 3-a)

Fabrica de cherestea și parche
te din Arad este una din cele 4 
întreprinderi de această speciali
tate unde de la 1 iunie a.c. a în
ceput să se aplice cu titlu expe
rimental sistemul de salarizare 
îmbunătățit.

In sprijinul noii măsuri în zile
le următoare au fost înaintate în 
scris conducerii fabricii nenumă
rate propuneri referitoare la me
canizarea unor faze de lucru pen
tru sporirea productivității mun. 
di, revizuirea normelor astfel ca 
ele să aibă motivare tehnică ,în
tărirea disciplinei, folosirea din 
plin a timpului de muncă. Multe 
din aceste propuneri au fost in
cluse in planul de măsuri întoc
mit in ziua de 4 aprilie

Refacerea pădurilor țării

datorie a tineretului

Cum vâ ajută artico- j 
lele noastre in acti- j 
vitatea practică de ! 
fiecare zi în uzine, j ( 1 9 J

[la sate, universități ți școlii
[ Ce părere aveți despre articolele noa- J 
[stre de schimb de experiență ? Ce teme noi ; 
[credeți că ar trebui să mai abordăm in le- j 
[gâtură cu munca tineretului în producție și [ 
[la învățătură ? J

r

ANCHETA/

Printre pădurile lumii, poate nu 
mai frumoase, mai masive și mai 
pline de mistere decît jungla de 
la Ecuator, sau decît taiga siberia- 
nă, sînt șt frumoasele, întinsele 
păduri rominești. Pădurile se înno
iesc mereu. Cu fiecare frunză care 
cade în pămînt pentru a-l hrăni, 
cu fiecare fruct care se îngroapă in 
pămînt ca să germineze și să-i adu
că pădurii un nou copac, se împli
nește o înnoire perpetuă pe care 
adesea o susțin și oamenii.

Și pe cită satisfacție iți dă con
statarea : „aici este o pădure și 
nu era", inversul ei, adică: „aici 
a fost pădure și nu mai e", te 
învăluie într-o firească tristețe.

Acest sentiment îl ai în fața 
munților rămași ca o perie veche, 
mîncată de molii. Moliile pădurilor 
Vrancei, cu bună știință, au ros co
pacii de la rădăcină, i-au doborit, 
i-au curățat de crengi și i-au dus in 
tîrg la Focșani. Și de acolo în con
voaie lungi, copacii își părăseau 
pădurea, veverițele, păsările. Se 
duceau să umple cu bani buzuna
rele fără fund ale capitaliștilor și 
moșierilor.

De cîțiva ani, în Vrancea s-a 
semănat prin crăpăturile stîncilor 
cătină, cătina a acoperit piatra cu 
un înveliși verde, cu vremea s-a 
format un strat de mușchi și frun- 

1 ze putrede, pe urmă stratul 
1 de pămînt în care mii de ti- 
j neri sădesc primăvara și toamna

puieți. In Vrancea, mH de tineri 
ou sădit în primăvara asta aproxi
mativ 8.000.000 de puieți. Vorbesc 
de ce au făcut numai tinerii. Vorbesc 
de ce au făcut tinerii din regiunea 
Galați. (Numai faptul că tinerii din 
satul Ivești au dăruit pădurii Va
lea Largă 70.000 puieți in doud 
zile, merită cu prisosință un 
poem).

In primăvara asta ne-am putut 
convinge mai mult ca oricind că 
săditul pomilor nu e numai o trea
bă pe care o fac cu predilecție bu
nicii pentru ca nepoții lor muș- 
cînd din fructele pomilor să-și 
aducă aminte de bunic ci, mai cu 
seamă acum, sădirea pomilor a 
devenit o operație pe care o fac 
cu îndîrjire tinerii. Pentru ca ei în
figi să se sature de fructele po
milor pe care-i sădesc, pentru ca 
mergînd, sâ zicem, pe șoseaua 
Brăila-Galați, să-i desfete prive
liștea nesfârșitului arc de triumf 
al coroanelor copacilor sădiți de ei 
de o parte și de alta a șoselei, pen
tru ca la construcțiile pe care le vor 
ridica ei să aibă lemn destul, pen
tru ca ureînd în munții Vrancei să 
nu-i ardă dogoarea stincilor încin
se de soare, ci să-i mingiie ră
coarea, să-i îneînte splendorile pă
durilor sădite de ei.

în sertarul tovarășului Zenovie 
Moldovan, prim secretar al Comi
tetului regional U.T.M. Galați, 
există un plan: în anul 1957. ti-

— Leagă-mă la un 
mă doare... o măsea I

Trebuie spus că și planul a fost 
făcut superficial, fără să se sta
bilească nici un fel de dată, chiar 
aproximativă, de îndeplinire a 
propunerilor și nici răspunderea 
nominală a executării lor.
Jată, de pildă, din propunerile 

făcute. Tov. Toth Alexandru a 
propus să se mecanizeze mane
vrarea unui transbordor prin do
tarea lui cu un motor electric 
Propunerea este trecută tn plan 
Felul în care va fi rezolvată nu 
se știe. Mecanicul șef de la 
I.F.I.L., tov. Tiba Carol, a fost 
chiar împotriva aplicării ideii, 
argumentînd că Departamentul 
Industriei Lemnului Va aduce 
aici un transbordor nou. Cind ll 
vor primi ? "*

nerii din regiune trebuie să să
dească pe cersanții munților 
18.850.000 puieți, pe marginea șo
selelor și în livezi 100.000 pomi 
fructiferi etc.
Odată stabilit, planul a început 

să fie pus in aplicare.
Astfel că, din cind în cind, la 

regiunea U.T.M. se poate îrjocmi 
o situație:

„Organizația U.T.M. Cudalbi 
S.M.T., plantat 150.000 puieți sal- 
cimi, 200 pomi fructiferi, 409 
brazi".

„Organizația U.T.M. GA.S. „Fi
limon Sîrbu", plantat 500 pomi 
fructiferi'.

„Organizația U.T.M comuna 
Mera sădit 100.000 puieți'.

Fără îndoială este aici și dorin
ța firească a tineretului nostru de 
a marca prin ceva marele eveni
ment tineresc care se apropie — 
Festivalul.

Dar primordială rămîne aceeași 
înfrățire a omului cu natura, ace
eași arzătoare dorință de a vedea 
că ai făcut cu mina ta să creas
că un pom, un pom care să în- 
verzească primăvara, să înfloreas
că, să se legene în vînt, să „po
zeze" unui pictor, iar după ce și-o 
trăi cu îndestulare traiul, să de
vină sanie pentru nepoți, căpriori 
la casă, vioară, condei...

MIHAI CARANFIL

căDacă muncitorii au înțeles 
nu se poate concepe experimenta* 
rea cu succes a sistemului de sa
larizare îmbunătățit fără o seri
oasă sporire a producției și pro
ductivității muncii, unii tovarăși 
din conducerea unității și chiar 
din conducerea centralei de care 
aparține in speță I.F.I.L.-ul local, 
au o poziție pe care noi o punem 
sub un semn de întrebare. La a- 
proape o lună și jumătate de cînd 
a fost întocmit planul de măsuri, 
nici una din ele nu fusese înfăp
tuită.

ANCHETA

Tot nu se știe. Să zi
cem că îl vor primi 
curînd. Dar pentru 
ca să fie învestite 
inutil sume însem
nate de bani, cînd 
utilajul respectiv 
poate funcționa bi
ne, dacă va fi me
canizat, cu cheltu
ieli minime. Pînă 
una alta podul este 
manevrat manual 
de 10 oameni!

Așa... să discu
tăm. să discutăm...

Inginerul Mircea 
Anastase — un tî- 
năr cu. idei va
loroase — a propus 
de asemenea la în
cărcarea vagoane
lor cu cherestea, 
un utilaj destul de 
simplu, un elevator 
care să înlocuiască 
munca manuală, 

calcule acest eleva- 
aduce întreprinderii circa 
lei economii anual. Propu- 
tnaintată cabinetului teh- 
l.FJ .L.-ului, acesta a ho-

După
tor ar
25.000
nerea,
nic al
tărît ca ea să fie experimentată
...in localitatea Tileagd. Parafra-

C. BUCUR
corespondentul „Scînteii tinere

tului" pentru regiunea Timișoara

(Continuare tn pag. 3-a)

Cum vă ajută
-waJrtf ziarul in desfa-.șur ar ea unei

vieți de organizație educative și 
atrăgătoare? Ce ați dori să se 
mai publice în legătură cu ac
tivitatea organelor și organiza-



și rezultatele 
bile majorități

culoâ-eie iaci
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EXAMEN 
LA ISTORIA 

MIȘCĂRII 
MUNCITO

REȘTI

Qad a simți* că pămîntu-i de 
sab pâooaie se clatină— nu s-a 
Mi pcezectat h examenul urmă- 
tK.

Urmările „baftei**—

„Tradiționalism*
%cf9uturiie literare 
t m, Gheorghe 

Emoția a 
Te impre- 
plăcui pa-

(ș.H

OR

ȘI TREI RĂSPUNSURI
A discuta despre un om în

seamnă a supune unui examen 
critic persoana sa, conduita sa, ac
tele sale, opiriiilfe sale, perspectiva 
sa. A discuta despre un examen 
este aproape același lucru. Iar dacă 
examenul unui student este bilan
țul activității unui singur om — o 
cît de succintă examinare a unui 
...examen înseamnă un bilanț al 
activității unor grupe și ani, al e- 
forturilor cadrelor didactice și or
ganizației U.T.M., al gradului de 
receptivitate față de o materie, al 
măsurii în care scopul unei munci 
de un semestru a fost atins.

Examenul pe care-1 avem în ve
dere în aceste rînduri este cel de 
materialism dialectic, iar sfera in
vestigațiilor noastre cuprinde nu
mai anii IV ai Facultăților de 
științe juridice și filozofie, (secția 
de ziaristică).

A evidențiat această sesiune o 
însușire mai profundă, mai cuprin
zătoare, mai creatoare a- principii
lor fundamentale ale filozofiei 
marxiste P

Ce lacune principale a reliefat 
actuala sesiune de examene ?

Ne putem declara satisfăcuți de 
gradul în care studenții din cei 
doi ani de studii și-au însușit în 
mod conștient o poziție filozofică 
consecvent științifică ? La aceste 
trei întrebări cuprinse în „biletul 
de examen", examenul de mate
rialism dialectic a răspuns în felul 
următor...

LA PRIMA ÎNTREBARE, răs
punsul este categoric : da 1 Ac
tuala sesiune de examene a mar
cat realmente, față de sesiunile 
precedente, o creștere. Progresele 
au fost consecința firească a unei 
munci mai serioase și mai con
știincioase în (pregătirea examene
lor — dublată în unele grupe (spre 
exemplu în cea cu tir. 209 zia
ristică, Sau a 2-a științe juridice) 
de o bună și constantă pregătire 
a seminariilor. Rezultatele la exa
men ale grupei 210 aii reprezentat 
chiar un progres remarcabil față 
de creșterile abia perceptibile în 
cursul anului de la seminar la se
minar. A crescut simțitor numă
rul de răspunsuri care, datorită 
nivelului lor științific au obținut 
calificativul maxim : „foarte bine-. 
Alături de Florescu E„ Constan
tin W.» Baltaziu, Velnicov, fi-, a- 
nov, Dumitrescu, Ureche, s-ar pu
tea cita numeroase sume de M» 
cenți ale căror răspunsuri aa ssa- 
nifestat viul interes și vas ele posi
bilități în direcția studierii apro
fundate, creatoare, a problemele» 
filozofiei marxiste. Și totuși...

Abia trecînd la A DOUA ÎN
TREBARE cele spuse pînă acum 
vor părea în adevărata lor lumina. 
Asupra acestei întrebări aș dori să 
insist.

Chiar sub aspect cantitativ, ci
fric, rezultatele examenului nu 
pot satisface pe deplin. Grupele 
cele mai bune ale anului IV zia
ristică au dobîndit 6 „f. bine**, 
6 „bine“, 8 „suficieiiți”, 2 „insu
ficiență, (gr. 210)j sau 7 „f. bine", 
6 „bine”, 3 „suficiență, 4 „insu
ficiență (gr. 209) iar în ambii ani 
numărul corigenților amenință să 
treacă procentajul de 20%.

Dacă pătrundem în îristiși lanțul 
de cauze care au generat aceste re
zultate — pe prirtiul plan se si
tuează superficialitatea. Intr-ade
văr, o bună parte din studenți — 
deși au muncit pentru pregătirea 
examenului — s-au mulțumit să 
plutească la suprafața faptelor, în- 
sușindu-și în mod formal unele 
teze ale filozofiei marxiste, fără a 
înțelege și aprofunda sensul lor, 
fără a putea mînui, sintetiza, aso
cia sau aplica cunoștințele dobîn- 
dite. Răspunsurile diletante n-au 
fost rare. După un semestru de 
cursuri și seminarii au fost studenți 
care n-au cunoscut tema „în legă
tură cu problema fundamentală a 
filozofiei" (tov. Cucu) „obiec
tul filozofiei", (tov. Maștei) sau 
„categoria filozofică a materiei", 
(tov. Pavlovici), ceea ce a făcut 
ca tot sistemul lor de cunoștințe 
să se clădească pe un teren șu
bred. Foarte mulți au încălcat re
gulile elementare ale logicii for
male, iar în alte cazuri s-a ajuns 
la răspunsuri care pot provoca rî- 
sul și unui elev din clasa a Vil-a.

Dar cu aceasta am ajuns de fapt 
la o alta lacună : bucherismul. 
Prin răspunsurile unor studenți s-a 
fofilat „profesiunea de credință" 
pe care o pune Voltaire în gura 
unor bucheri — „erudiți". „Noi a- 
vem obiceiul de a învăța de la un 
capăt la altul, punct cu punct tot

ceea ce s-a gîndit... dar noi nu 
putem să gîndim“. După părerea 
mea nu este mai puțin gravă de- 
cît lipsa de lectură, lectura în care 
scopul devine textul — și nu ideea 
cuprinsă în el, în care cunoaște
rea cărților nu mai mijlocește cu
noașterea și înțelegerea unor legi, 
fapte, idei, ci se substituie lor. în
sușirea mai mult sau mai puțin 
mecanică a unor teze, fără posi
bilitatea ca în lumina lor să ana
lizeze independent, creator, proble
me concrete puse de știință și

Despre însușirea bu- 
cher's’ă a filozofiei 

marxist-leniniste

practică — înseamnă, de fapt, o 
trădare a spiritului filozofiei marx
iste.

Intr-o oarecare măsură faptul că 
studenții n-au dat răspunsuri mai 
cuprinzătoare și mai coherence, 
se datorește lipsei unei culturi 
filozofice corespunzătoare. Ne
cunoașterea unor filozofi sau 
publiciști din trecut sau pre
zent, străini sau autohtoni — ale 
căror opere au o mare circulație 
a constituit un fapt de-a dreptul 
Surprinzător. Unii studenți n-au 
putut da o caracterizare cît de suc
cintă a poziției filozofice a lui 
Bălcescu, au confundat pe socia
liștii utopici cu filozofii endclo- 
pediști, au negat existența unui a- 
teism premarxist, au plasat teoria 
lui Kant-Laplaoe la mijlocul seco
lului XIX etc. Și dacă au existat 
studenți care n-au știut să dea mă
car numele unui curent al filozo
fiei burgheze contemporane — de 
ce să ne mire faptul că alții nu au 
adoptat o atitudine critică, funda
mentată științific, față de aceste 
curente ?

Dar, de fapt, abia acum am a- 
juns la acea lacună principală că
tre care converg toate cele spuse 
pînă acum. Am observat că unii 
studenți oscilează între tendințe 
vTilgarizatoare și încercarea de a 
purta în jurul problemelor de ma- 
terîalisxn dialectic discuții „pedan
te*. „de salon*, cn iz de acade- 
mign. transJrmind adevărurile m 
ale filozofiei axanist® te adr>>- 
nxri j» sae" decalate de wa*- 
tkâ. As abaerrat câ oaa tfnmc 
tmață fiSoeofia Manasi așa cam 
ar teaășa astecmM mb fr-aams.

De aceea treeftnd ia A TKLK 
ÎNTREBARE, te «r.ș ± 
â aprecia gradul te care stndeațs 
din cei doi ani de studii și-an în
sușit, în mod conștient, o poziție 
filozofică consecs-ent științifică, ma
terialist-dialectică, răspunsul meu. 
ref.ectînd un fenomen contradicto
riu, va fi el însuși contradictoria : 
da și nu Da... In raport cu tre-

cutul, oglindind interesul eres- 
cînd față de filozofia marxistă 

unei incontesta- 
a studenților. Nu, 

în raport cu exigențele sporite, 
cu natura acestor facultăți și mai 
ales, în raport cu lipsurile în însu
șirea unei atitudini metodologice 
corespunzătoare. în legarea teoriei 
de practică. Perspectivele vor fi 
dintre cele mai bune, dacă vom 
ști să analizam profund rezulta
tele acestei sesiuni și să luăm mă
surile cuvenite pentru ca semina- 
riile și cursurile de materialism dia
lectic sâ formeze în mai mare mă
sură acea atitudine ideologică ne
cesară unui intelectual de tip 
nou. Principalul e ca analiza a- 
cestor examene sâ sugereze atit 
sarcinile sporite ale studenților, 
cît și măsurile necesare pentru ca 
însăși cursurile și seminariile de 
materialism dialectic sâ fie adap
tate mai mult funcțiunii ce sînt 
chemate sâ îndeplinească.

Dar. despre acestea, voi vorbi 
cu alt prilej.

LUDWIG GRCNBEBG 
Asist, tmiv.

Scurtă cons-lîirle isainte de a trece pragul sălii de examene

Foto: D. F. DUMITRU

Haide

bloteri alăti 
Mijlocașa* ia 
fotbal .S—tz 
trj C?*-eit=.

un tip perimat:

studentul baftă
JEml* Mctra, este student în anul IV al Facultății de științe 

■■tenie a aairssiteții „Victor Babeș" din Cluj. II cheamă IancU

La hkat irâra: simpatic. Colegii l-au poreclit „studentul baftă”. 
Sen ie ce ' Iacă de pe vremea dnd era în anul II studentul cti 

a adopte* m prinripiu: dă examenele cum spune el „la 
bafte". J)e tevâțat învăț— cit mai puțin și vorba ceia... mă 

L Mai ca milogeală, cu amînare ori reexaminare”... 
k» âe-acasă nu se potrivește cu cea din tîrg...” Și 
i >a infundat—

Dapft ce a dat de 3 ori examenul, Iancu tot nu s-a învățat minte, 
a căzut la examenul de „Fitopatologie și ento-

foarte bine

Dacă în aprecie
rea prezentării unui 
student la un exa
men poți uneori 
greși deoarece în 
răspunsiil său el nu 
se va referi debit la 
o mică parte a 
cursului studiat, a- 
naliza examenului 
unei grupe îți poate 
însă da tabloul real 
al modului în care 
studenții unei anu
mite unități de 
studii și-au însu
șit problemele e- 
sențiale ale cursu
lui. modul în care 
problemele studiate 
au putut folosi drept 
coordonate în înțe
legerea unor feno
mene ce au o anu
mită tangență cu 
studiul respectiv, 
însușirea unui curs 
universitar și în 
special a uriui curs 
de științe sociale 
este mult diferen
țiată la nivelul gru
pelor, deoarece o 
reală aprofundare a 
materialului predat 
are loc în deosebi 
în pregătirea și dis
cutarea problemelor 
de seminar. Tocmai 
prin aceasta se poa
te explica existența 
în cadrul anului II 
al Facultății de Me
dicină generală a 
I.M.F. din Bucu
rești, pe lîngă unele 
grupe care au do
vedit în cadrul exa
menului de Istoria 
mișcării muncito
rești o însușire pro
fundă și creatoare a 
fjroblemeior cursu- 
ui și a unei grupe 

ca aceea care poartă 
numărul 28 care s-a 
prezentat la acest 
examen sub orice 
nivel. Gare sînt de
ficiențele generale 
ale răspunsurilor 
date de studenți la 
acest examen ?

în primul rînd 
se știe că o însușire 
profundă a marxism- 
leninismului nu poa-

te fi asigurată de- legătura 
cît pe baZa ilntii 
studiu temeinic â 
lucrărilor de bâză 
ale clasicilor mar- 
xism-leninismului, a 
documentelor parti
delor comuniste și 
muncitorești. Stu
diul istoriei mișcării 
muncitorești în fa
cultățile noastre are 
drept scop tocmai 
însușirea tezelor de 
bază ale marxism* 
leninismului, teze 
indispensabil nece
sare unui specialist.

Dar lectura super
ficială în preajma 
examenului a unor 
broșuri de popu
larizare nu pot a- 
sigura însușirea pro
fundă a tezaurului 
pe care-1 cuprinde 
experiența istoriei 
mișcării muncito
rești. Și acest ade
văr s-a văzut din 
plin în examenul sus 
amintit. Dacă stu
denții D. Rogalski, 
L. Dacian, E. Ne- 
gulescu ar fi ținut 
seama de acest lucru 
răspunsurile lot ar 
fi fost temeinice, ei 
ar fi putut demon
stra că și-au însușit 
esența problemelor 
respective.

In al doilea rînd 
lipsa de interes pe 
care au dovedit-o în 
cutsul anului stu
denții grupei fată 
de seminarii, nea- 
profundarea proble
melor cursului, a 
făcut ca mulți din
tre ei, chiar dacă 
au cunoscut oare* 
cum unele teze ge
nerale, să fie inca
pabili de a arăta

o___J exis toii tă
dintre tezde mâr- • 
xist-leniniste și o- 
pera Construcției so
ciale din țara rioa- S 
stră. Studentele E. j 
Bulcan și P. iiiescu, J 
de exemplu, au vor-‘ S 
bit prima despre 3 
transformarea socia- B 
listă a agriculturii 8 
iar a doua despre W 
revoluția culturală. « 
Expunerile lor au S 
plutit în generali- î 
tați, studentele res- U 
pective dovedindu- J 
se incapabile de a J 
arăta cum are loc S 
procesul transformă- H 
iii socialiste a agri- fl 
culturii, procesul re- 5 
voluției culturale 0 
în țara noastră. S 
în al treilea rînd, j 

un student care și-a 0 
însușit tezele de j 
baza alo marxism- [ 
leninismului trebuie fi 
să poată face anu- | 
mite generalizări cu j 
caracter filozofic, să j 
desprindă notele e- 8 
sențiale ale unor 
probleme. A vorbi 
despre aspectele ge
nerale și particu
lare ale revoluției 
socialiste numai pe | 
baza unor exempli* 
ficări (chiar foarte 
bine redate), așa 
cum a făcut-o stu^ S 
dentul D. Popescu, 0 
fără a reuși a tra
ge concluziile teo
retice necesare, nu 
dovedește o ibsușire 
creatoare a marx
ism -leninismului.

In concluzie, exa
menul acestor medi- 
ciniști a dovedit 
din plin că lipsa 
unei participări ac
tive în tot cursul 
anului la activita* ■ 
tea seminarului, ori 
cite străduințe ai 
depune în zilele I 
sesiunii, nu pot asi- | 
gura în fața comi
siei de examinare 
decît răspunsuri su* 
perficiale, nedemne 
pentru un viitor om 
de știință.

ăzspdrut. 
sionează 
si unea, siguranța cu 
care studenta răs
punde. Al II-lea su
biect : ..Concepțiile 
despre literatură ale 
lui I. Slavici**. Obra
jii Zamfirei se ‘îm
bujorează ușor. Ci- 
teva clipe — pauză. 
S-a zbuciumat par
că puțin spre a găsi 
un cuvint potrivit de 
început. L-a găsit. 
Vorbește entuziast, 
cuceritor Profesorul 
este pe deplin mul
țumit. Calificativul ? 
„Foarte bine** l Al 
34-lea de cînd Zam
firă e studentă.

ANCHETA

Am primit la redacție
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o 
scrisoare originate. Autorul 
ei, student și pasionat re- 
busist, împărtășea lapidar 
modul cum și-a petrecut 
timpul liber in decurs de o 
sâpiănină. Șf pentru că ni 
s-a părut interesant, repro- 
ducem programul acestui stu
dent multi-at erai care a găsit 
timp să citească și sâ vizio
neze spectacole, să se distre
ze și să-și satisfacă pasiu
nea pentru muzică si sport.

nut pînă acum 33 
de examene de cind 
este în facultate și 
33 de ,joarte bine", 
s-au înscris In car
netul ei de studentă. 
Azi, ea susține al 
34-lea examen... La 
istoria literaturii ro- 
mine. Vorbește despre

Ce părere aveți 
despre Pa8inile 

' noastre peri' noastre periodice
(„Literatură-artă“, „Din viața uni 
versitară“, „Știință și tehnică" 
„Sport" și „Magazin")? Considerați 
satisfăcător acest mod de grupare 
a materialelor sau aveți alte sugestii

5TUDHJ INDIVIDUAL

Nu pot uza de formula clasică de interviu. Re
gret. Pe interlocutorul meu nu „l-am găsit la 
roasa de lucru" ci în buzunarul urtei jachete 
de lină. Cu toată febra de care — firesc — 
era cuprins în plină sesiune de examene, 
carnetul de student mi-a acordat amabil 
destule minute. Socotindu-1 un personaj de 
foiieton am insistat pentru succinte amănunte 
biografice.

„Dragă tovarășe reporter, simt nevoia să te 
previn că m-am născut întîmplător Să nu te 
miri Port numele de Coman G. Adriana — 
n-am fost zămislit, precum confrafli din gene
rația mea, de o autentică pasiune. Port inscrip
ția „anul I al Facultății de științe juridice Bucu
rești", numai pentru că, posesoarea mea, destul 
de indiferentă, a urmat tradiția, .
complectînd cu încă unul numă- 
rul juriștilor din familie.

— Tovarășe carnet de student, 
mă surprinde un lucru: vîrsta 
dumneavoastră este un an și 
manifestați totuși o maturitate z^Lljl 
uimitoare. g 11 r

— Explicația e nespus de U B
simplă. Un carnet de student, II
normal, trăiește cinci șase ani.
In lumea noastră asta îndeamnă NkJI!

o viață obișnuită. Numai carnete- \
le care suferă accidente trăiesc
mai mulți ani spre marea lor durere șl rușine. 
Am suferit mult în anul meu de existență Am 
să fiu concret. Privește-mă 1 Iat-o. cunoaște-o 
pe posesoarea mea : Adriana. îfi «îmbește din 
fotografie. Pieptănată școlărește... ochi nevino
văția Ce mult s-a schimbat de-atunci! La în
ceput a fost destul de amabilă cu mine. Mer
geam împreună la reuniuni, eram arătat tova
rășilor de la intrare (Fără mine nici nu putea 
intra). .. Numai după citeva săptămini pose
soarea mea — îngrijorător — se plictisea la 
cursuri. La seminarii răspundea superficial și, 
ca să fiu sincer, a mai și lipsit de cîteva ori 
de la facultate.

In societatea noastră, a carnetelor, eram 
foarte prost cotat. Speram la o situație mai 
bună Se apropiau examenele întîiului semes
tru. O neliniște chinuitoare îmi pătrunsese în 
suflet. De ce să n-o recunosc ? Sînt un carnet 
mîndru, am și eu vanitate... Intr-adevăr, exa
menele nu m-au bucurat prea mult. Filele mi 
imaculate au primit de la stilouri care scriau 

destulă îndoială două calificative, 
m deziluzionat. Ca să știu cum arată 
,*f. b." a trebuit să trag cu ochiul la 

tilele unui confrate. Nespus de dureros. Am 
încercat o discuție cu posesoarea mea. A? fi 
vrut s-o rog să mă scape de apa, nici caldă, 
nici rece a superficialității. Zadarnic Eu am 
vorbit, eu am auzit. M-a bruscat, m-a jignit.

Intr-o bună zi. Adriana este văzută la facul
tate de un regizor de film» Chemată să dea o 
probă reușește. Aveam prima ocazie să fiu 
mîndru, primul motiv să mă impun în lumea 
noastră4 a carnetelor

Ce naiv am fost! Și ce pripit. N-am prevăzut 
urmările. Adriana, solicitată de o lume nouă, cu 
farmecul, cu ineditul eL părea exasperată de facul
tate. Aștepta încordată terminarea orelor. O „Po- 
bedă" după ore, „graseia" din frîne la intrarea 
institutului^ pentru ca apoi să plece cu noi în 
viteză la platoul de filmare. Aveam o situație 
privilegiată Plecam cu mașina. Dar, căci exista 
un dar, la seminarii confrații iși bateau joc 
de mine („boierul din mașină") cînd auzeau 
răspunsurile posesoarei mele. N-aveam cui să

și rușine.

mă pling, n-aveam cui să mă destăinui. Pă
rinții Adrianei nici nu știau că ea filmează. Au 
aflat tlrziu, cînd totul devenise tardiv... Pla
toul de filmare, actorii, spirituali șl amabili, 
lumini și aparate, machiajul, coafura, pritn- 
planurile expresive, o captivaseră, o copleși
seră . A, uitasem și onorariul! Da, onorariul 
destul de consistent. S-au ivit, implicit, pre* 
ocupări vestimentare, excesive.

Am încercat s-o readuc la realitate mai ales 
că nu promitea a fi un prea mare talent. Pe
depsit pentru îndrăzneala mea. am tost aruncat 
îhtr-un sertar cu hirțoage. Ea a plecat să fil
meze in provincie. Eu am răinas acasă pedep
sit Mi se făcuse dor de facultate.

lată-mă acum, ajuns din nou, pe coridoarele 
ei, în plină sesiune Tremur de 
emoție, mă fac mic de teamă.. 
Adriana este atît de convinsă că 
materia la ,,Teoria statului și 
dreptului- este stupidă sau, ca să 

nu exagerez, anostă... O irita 
perspectiva examenului, a unui 

" stilou care curge incit se min- 
jește cu cerneală pe degete pe 
unghiile sidefate cu lac de im
port, pe nas, pe gură... E blazată! 
Să fie strigată la catalog și ea, 
să răspundă ca la școala prima
ră „prezent" ?! lat-o, vine. Vine 

să-șl la Jacheta de pe bancă. Intră la examen. 
Poate pojl și dumneata tovarășe reporter să 
intri in sala de examen. Te vei convinge că 
n-am exagerat. La revedere, ml-a făcut plă
cere".

...Adriana 
expresiv, că 
„cleiul”.

Un picior
Buzele și le _ . .
culoare.. Privirea absentă colinda băncile, ta
vanul șl dincolo de ferestre...

Colegelor, care răspund înaintea el. le suflă 
ostentant spre a aviza catedra de erudiție. Sub 
bancă și-a întors inelul, prefăcindu-l verighetă. 
Așa pare mai interesantă, justificat blazată.

„Tovarășa Coman !“
E rindul ei Se ridică in bancă. Respiră 

adine simulind emoția. Iși umezește buzele. Un 
ult'm corectiv — bretonului..

Se repede in subiect cu o avalanșe de cu
vinte, in rafale. Nu spune nimic, sau aproape 
nimic, deși graseiază... Din cind In <Tnd Iși 
subliniază prin repetiție haosul Ideilor ... A- 
cest lucru., acest lucru., aparate... ăă... apa
rate de COnsttingere... consfințește, consfin. 
tește.. “

..Treci la subiectul următor!" șl încă o dată 
aceeași rugăminte.

Răspunsurile — la toate trei subiectele — 
sini in notă: imprecise, confuze, expediate. A 
insătat mecanic.

..Afară, colegii 
,,Cum a fost ?“

— Mă. fetelor
Azi ooapte am dus-o numai cu cafele și n-am 

închis un ochi. Ăștia dău calificative aiurea. 
Nu (in seama de inovație, de sacrificii, Cred că 
an> picat. Vă sfătuiesc nici să nu mui intrafi. 
Venim împreună la toamnă. Mal simpatic. In 
grup. Ne găsim și.un nume, o titulatură : „Pi
catele vesele".

— Acest titlu preferăm să-l adopți ta sin
gular...

VAIERIU UAZAROV

a tras un bilet. Arată colegelor, 
nu știe, simulînd cu două degete

și bretonul îi tremură nervoase, 
mușcă la Intervale egale, pentru

insuficient.
o asaltează : „Ce-a| făcut

voi știți ce materie văd eu.
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Patosul

top tinerii dîi

solidarității umane
In viață tfăgicul e mult mai 

puternic decît și-l închipuie 
autorii uhor melodrame, mai 
discret, iar nobleță umană este 
cu mult hai frumbasă decît pot 
s-o conceapă ei, mai modestă. 
Tn zilele noastre arta excesiv 
monumentală, declamativă, la
crimogenă și sentimentalistă 
este inevitabil condamnată la 
sterilitate iar succese mari do- 
blndește arta realistă, mulată 
pe adevărul profund ai vieții 
dar și pe modul cotidian de 
manifestare al acestui adevăr, 
lucru dovedit cu prisosință de 
cele ntal bune realizări ale ci
nematografiei sovietice, ale neo
realismului italian precum și 
ale altor țări. Fiecare din aceste 
filme dă o lovitură de moarte 
melodramei și datoria noastră 
este de a explica acest lucru, 
de a educa gustul publicului 
ferindu-l de pervertire, de pu
terea de atracție pe care pro
ducțiile de slăbă calitate o mai 
pot exercita.

Filme că „Dacă toți tinerii 
din lume" fac imposibil, prin 

paloarea lor, succesul melodra
mei, o gonesc din sufletele tn 
care s-a strecurat prin 
reabilitează Cu puteri 
bunul gust.

Tn „Dacă toți tinerii din lu
me" echipajul unui vas francez 
de pescuit este amenințat în 
urma unei grave intoxicații, de 
o groaznică moarte, precedată 
de niște suferințe monstruoase, 
de surzenie și orbire. Asistăm 
la o uimitoare discreție a apa
ratului de filmat care înregi
strează cu o extremă zgtrcenie 
numai cîteva simptome, și nu 
cele mai teribile alb bolii, aitt 
cit era necesar pentru a ne a- 
răta cine sint cei care s-au îm
bolnăvit, sîntem martorii unui 
dialog redus, care se ferește de 
a comenta abuziv semnificația

fraudă, 
sporite

faptelor, lăstndu-le pe ele si 
vorbească, neanticiptnd efectele 
tragice.

tn acest film alunecarea pe 
panta melodramei ar fi creai o 
dublă primejdie: nu s-ar fi 
stricat numai ceea ce e de bun 
gust, artistic In film, ci orice 
exagerare ar fi estompat grav 
valorile simbolice ale lui. Căci 
in fond aci nu e vorba de o 
mină de pescari ci de soarta 
omenirii în fața pericolului ato
mic, iar faptul că salvarea vine 
nu prin posturile oficiale de 
radio din occident ci prin cola
borarea radid-amătărilor semni
fică datoria pe care o at oa
menii simpli de a lua tn mimile 
lor cauza viitorului omenirii ți 
ă păcii tn ciuda nepăsării tat 
chiar ostilităfii unor guverne 
străine de aspirațiile poporului.

Regtzrx 
S-a deze 
știrea
maes: 
prifi 
preside, t folosit și L 
fațd o begată pa etă 
consistentă

Iată cîteva aspecte 
te. Primit radio-nmatori 
vin In contact oe calea u 
cu nava asediată
boala necruțătoare, sîn 
albi locuind in Togo. P 
putea comunica i 
cașul ei montează 
puternică. Din mi 
care se aoucd de licru gesturile 
tor capătă un ritm puțin cara
ghios, puțin copilăros. preczpL. 
tai. Este aci o mare poezie « 
miine^î^fi sufletelor acestor atbi 
măcinați de plictiseală și isto
viți de căldură trf fendu unei 
colonii lăsată pradă sSbăîiâei:

ANCHETA Ce pârere aveți 
despre modul in careionciM/ despre modul in care)
«înt tratate în ziar t
problemele de mo- I i 

timpului liber al tineretuluif z.iarui va ajura* 
suficient in informarea *i îndrumarea voastră* 
în legătură cu manifestările culturale ți, 
artistice î

raia, educație, cele în legătură cu folosirea 
timpului liber al tineretului! Ziarul vă ajută

meu... electric
(Urmare 

din pag. l-a)

ci-nultă frămlntare 
leva Irtti Hei: dacă 
iu e 3 pune-o pe 2. 
)r fi făcut construe- 
orii economie. Ața 
i fi, glndesc, desigur 
rrospectul e mai ve- 
M, să-l pun deci 
ie 2. N-am reușit.

mba comutatorului 
B fixa pe orișice 
turnai pe zero, 1 sau 
l nu. Pe o poziție 
nă găseam; Insă, 
te care anume? Nu 
ițiți ? Nici eu I Așa 
:ă am lăsat comuta- 
orul la voia intim- 
îlărll, am umplut 
rumușel tăvițele cu 
ipă, am băgat ște- 
herul tn priză, apoi 
m luat o carte de 
■avestiri științifico- 
antastice și m-am 
ufundat tn citirea 
i tn așteptarea mt- 
acolului tehnicii și 
; cuburltor de ghea- 
i. După două ore, 
ub privirile pline de 
espect ale celor din 
asă, am deschis ușa 
ăcitorului. Nu se

produsese nici o 
schimbare de tempe
ratură.

— Desigur, s-a de
cent, cu trans- 
— mi.am

fectat 
portul 
eu.

Am 
fiiultâ

zis

(cu 
. . 0- 

colo unde prospectul 
spunea că trebuie si 
se încălzească ți in
tr-adevăr era cald, 
sau ața mi s-a pă
rut (eram foarte e- 
moțlonat). Am citit 
capitolul „defecțiuni 
tri funcționare**, apoi, 
fără să dau nici • 
explicație celor din 
jur, cu un aer sa
vant, am culcat răci, 
torul pe partea stin
gă un sfert de ceas, 
apoi pe partea dreap
tă ud sfert de ceas, 
l-am sculat din nou 
in picioare ți l-am 
băgat in priză.

Totuși.. nimic. Ci
tisem undeva lnir-o 
revistă de umor că 
cineva inventase un 
bulon pe care atunci 
Cind a pisai nu se 
intimpla nimic. Pe

pus mina 
prudență)

atunci făcusem mult 
haz de tntimplarea 
asta. Acum insă cre
deam pă de răcîtorul 
meu fusese ooroa!

Nu am dormit 
toată noaptea. Spre 
ziuă am ațipit și 
am avut niște coș
maruri. Se făcea că 
eram pe moreie va
por ^TITANIC- cind 
s-a ciocnit cu mun
tele de gheață.

*
Am chemat un e- 

lectrician de l-a ve
rificat minuțios cu 
un instrument.

— Nu are nimic 
tovarășe! E in per
fectă ordine — rru-a 
spus el — numai :ă 
din cauza comutato
rului care cade ana
poda era pe do zi fia 
zero. $i mi-a făcut 
noi puncte de reper.

*
Alte ceasuri de aș

teptare 
Dar ce 
giderul 
ghețat 
de emoție sint 
de sudoare.

ți îndoieli. 
succes I Fri-
meu a 

tun, iar
în- 
eu 

iac

Propunerile tinerilor aplicate...
...100 la sută

(Urmare din pag. l-a)
orbi și despre succesele muncl- 
jrilor din celelalte secții. La sec- 
ia mecanică aparatele de sudură 
lectrică au fost puse pe roți mai 
lari, ceea ce asigură un transport 
îai rapid dintr-un loc in altul, 
tducindu-se timpii morțl. Lucra- 
ea a fost executată de Înșiși cei 
e-au propus-o, șl anume echipa 
e tineret condusă de Ion Șarpe, 
n prezent sint în curs de apli- 
are și alte propuneri valoroase: 
unerea în funcțiune a unor mâ
ini neutilizate și construirea unei

Iată deci că o consultate chib- 
lită a muncitorilor privind mă- 
irîle de îmbunătățite a shtemu- 
ii de salarizare și aplicarea cît

mai repede cu putință a propune
rilor lor, duc la valorificarea re. 
zervelor interne ale întreprinderii, 
la o creștere simțitoare a produc
ției și productivității muncii. Toc
mai datorită acestui fapt, în între
prinderea de construcții metalice 
căi ferate din Pitești muncitorii 
continuă să facă propuneri noi. 
In acest scop au fost instalate 
cutii de corespondență unde se 
primesc noi propuneri în scris și 
se pun și întrebări cu privire la 
îmbunătățirea sistemului de sala, 
rizăre.

Pe ba2a întrebărilor, conducerea 
întreprinderii și comisia de coor
donare a lucrărilor urmează 
întocmească conferințe și să 
corde consultațiile necesare.

să
a-

Din lumea
atletismului

de
ha aorse

suf'etele lor redobindesc 9>at- 
ciunea timrețiL dezinteresarea 
generoasă a copilăriei la chema
rea unui ideal umanilor 
este salvarea unor oameni. Si 
apoi, reciproca: Jean-Louii, un 
licean din Pans este cei care 
recepționează apelul £n Togo 
pentru procurarea serului soi- 
câtor. Mișcări. e dega zle, in.*d- 
țișorea veselă, țnmilă, Lpsctd 
dz preocupă'- și griji a acestui 
adolescent, chiar o șnumili dră
gălășenie o lui se topesc, făcind 
loc unui dup maturizat subit* 
cu un ahur de oboseală. Pe fața 
lui Jean-Louis au apărut sem
nele unei nobile răspunderi, ei 
nu mai este un puști oarecare 
al Parisului ci un major cu de
pline drepturi și datorii, de 
destoinicia căruia atimd viola 
unor oameni aflăți în primejdie.

Un alt aspect. O'ițerul ame
rican Milch este adus la co- 
manda meniul sovietic deoarece 
a pălruus Hegel iu zr.ns răsă
riteană a Ber'.inului. Cc~staEn- 
du-se neviaoodtia ta*, i se dă 
liber. PletSnd Mitch prea sd ia 
fîolde cu ser pentru a le es> 
pedia cu un avion american. 
Ofițerul sovietic U oprește zim- 
bind: .J)t ce, există numai 
avioane americane ?• și trimite 
medicamentul cu un avion so
vietic. lată numai un amănunt 
vorbind despre sdritul de emu
lație, despre o adevărată concu
rență ce s-a născut In focul 
luptei de salvare a pescarilor. 
A fost depășiri faza răsc-nderU 
peatru piața kr și s-a ajuns la 
aceea a întrecerii In care se 
consideră nu numai necesar dar 
chiar frumos parEdnarea la 
vasta acțiune internațională de 
ajutor; posibilitatea de a-i 
sprijini pe cei in primejdie a 
droer.it o onoa'e care se 
dispută.

Amintiți-vă apoi de momentul 
primei legături pe calea unde
lor Intre cei de pe „Luteția* și 
cei din Togo, după ce căpitanul 
vasului Le Guellec încercase 
zadarnic ore întregi să se facă 
auzit tn eter. Le Guellec tace 
un moment, apoi, lățimi nd 
vag. cu vocea ușo- voalată ex
plică interlocutorilor săi de 
care.l desparte un continent și 
nu știu cîte mări: „Sîntem emo
ționați" Este emoția firească 
ce ia naștere atunci cind te afli 
tn fața unor exemple pregnante 
ale caldei solidarități omenești.

Și așa mai departe; cele mai 
profunde și mai înălțătoare idei 
sint exprimate fără ostentația 
și speculă sentimentală, prin 
mijloace simple. Și tocmai de 
aceea filmul este într-adevăr 
bogat tn semnificații deși nu 
servește mură în gură specta
torului motive pentru lăcrimat 
Șl oftat șî-l pline pe gîhdUH,

especâdbd ftz:.- etre am
spâne, un zl vfetfi". A-
sions! norvegian ua parașuta 
doar seral sx^zotoe. Ce bine ar 
fi dacâ toate avioa
nele din btw vor cohort in 
pâaj doar pentru o arunca pa
chete sducind salvare, și nu

£>«'. g vorba de artă
adevărată, d^crtțiz creatorilor 
Mi JDacd toți tinerii din lame" 

este sn deziderat pe ca^e 
și l-cu impas bt mod arf'firîal 
ci m *od de a gtndi și crea 
artistic, raalist. Reaaectlnd v.ața 
și cdevăml. ei na pot rădea 
uselodraută. Așa Sz explică ^du- 

epLsrod^e comice, 
pe care le aplică Christian 
lăpue bi cliaele de imensitate 
per. ir a a itapieiSca dramatism! 
firesc să-și depășească măsura. 
(Lupta hazlie a ofițeralid ame
rican cu cEnete. cparițizle las
civei set ii « lai Alberio spoatro- 
farea orbului Knrl bănu-t că a 
privit impertinent picioarele 
unei doamne etc.).

Realismul filmului este deo
sebit de bine tdarimet în InMe- 
pretare, de la folosirea mai 
multor h ribi pediru a dn no
țiunea faptului că salvarea 
pescarilor a devenit o chest une 
de interes inte-mcțioaal, oină la 
jocul nlfieintni actor. Na vem 
mărgini în această din urmă 
probleăd U an tir.gur exem
plu: cum este realizat pescvrul 
Jos de către octo'u! Jean Gcvru 
Tn emoționanta întrecere pentru 
caritate, pentru umanism. Jos 
este o figură aparte Ei se do
vedește a fi an tip înapoiat, 
purtător al unor dezonorante 
prejudecăți rasiale. Jai Gaven 
știe sd ne arate, pe deoparte, 
cauzele acestei stări de lucruri 
dir.trg care nu ultima este măr
ginirea intelectuală a lui Jos 
pe care o demonst' -ază at'.t de 
bine și amuzant Incit smulge 
numeroase hohote derrts d» la 
s&ectctori, iar oe de altă wsrte, 
ajutat și de scenariu, nu abso
lutizează retrogradata lui mo
rală, d:ndu~i tn clipele de mare 
primejdie o înțelegere din stră
fundurile sufletului a adevăru
lui, a cauzei solidarității uma
ne, care nu-i închide drumul 
spre reabilitare.

Tn încheiere, restabilind legă
tura cu ceea ce spuneam Io în
ceput, am vrea să vă amintim 
cuvintele cunoscutului cronicar 
cinematografic francez, Georges 
Sadoui care, polemizind de cu- 
rtnd cu un coleg al său ce 
imputa unui film prezentat la 
festivalul de la Cannes omisiu
nea unor serii de scene tari 
(torturi, execuții), arată că rea
lizatorul filmului respectiv a 
spus tot ce se putea spune, 
„mai puțin pentru a exprima 
mai mult". Aceasta este, mi se 
pare, o condiție a adevăratei 
arte de la care ,-Dacă toți ti
nerii din lumelt nu s-a abătut. 
Lucru confirmat de succesul său 
de public, de Marele Premiu al 
Festivalului Cinematografic de 
la Karlovy Vary.

B. DUMITRESCU
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Ștafeta Festivalului
Atleții noștri au un program în

cărcat In zilele de 14 și 15 iu
nie a.c. se va desfășura cea de a 
IlI-a etepă a campionatului repu
blican pe echipe. Primele două 
etape au permis o verificare a for
mei atleților fruntași și au prile
juit frumoasa performanță a lui 
Rișcânesca.

Atletismul fetnenin din 
noastră va avea de dat un examen 
în compania atletelor cehoslovace 
și italiene cu ocazia întâlnirii triun
ghiulare ce va avea loc la Bucu
rești, la 22 iuaie»

Prrstâ^iul adedsmohri romînesc 
este apărat peste hotare de nume
roși atâeți fruntași- La sfîrșitul a- 
cestei luni, la 29 și 30 iunie, în 
aprop'tre de Dresda va avea Ioc 
Lntâțzirea atletică a reprezentative
lor masculine și feminine 
R.P.R. șî R.D. Germane.

G

Hdndbaliștii romîni învingători 
din nou in Iugoslavia

p

țara

e s c u r

Cum
(Urmare din pag. l-a)

de 26—11 (14—7)
după un joc de ex
celentă factură teh
nică.

t
* Miercuri la amiază s-a înapoiat in Capitală echipa rep ezen- 

tativă ’• fotbal ■ R.P. Romi ne care, după cum se știe, a susținui 
două Wrtfiniri la compania reprezentativelor Belgiei și Umanii 
Sovietice Pe aeroportul Bănea sa fotbaliștii romîni au fost In- 
tifBpraafi de membri ai comisiei ceotrale de fotbal, numeroș. 
amatori de sport și ziariști din Capitala.

a Ta zLele de 21, 22 și 23 iunie se va des-âșura oe stadionul 
Tineretului întrecerea de voiei ^Cnpa FestiealuluT, rezervată școli
lor ateâu și proiesiomue.

insenerile iruep la 10 iunie la sediul C-C-F-S-București din 
tirada V. Al».; miJk ne. 5 și se închid la 17 iauie. înscnerBe se 
fac direct de către profesorii de educație fizică m școtUor respec
tive. Ședința tehnică avea kx țoi iunie orele 20.

C-jnrgrru: jCupa Festhxdula^ la vrlet este detaț tu frumoase 
premii asigu'a^ de către organizaipri — C.CJ3.-BucureștL

♦ Simbătă 5 iunie se va desfășvra pe stadionul Republicii, in- 
cepind de la orele 16 fata pe oraș a campionatului școlar de 
atletism.

La fiecare proM vor participa os număr de 16 Uleți, dte î fi- 
naiiști dia fiecare raioa.

h Duminică ta orele zece dimineața, de ia km. 8 — 
»P”e Qăești, se dă plecarea tn finala 
scau-joad. Probele vor fi pentru băieți:

Pentru obținerea titlului de campion este necesar ca ddisțul 
raspediv să ^coaSă uornui de categoria T-a. Astfel, pentru băieți 
timpul dt 'zh.KFOO (medie o^ară 37pOO km) iar centru fete 56 
ai. l2S^C>j ăau rneăae ocară). •

Și r*

ce țoutuui 
campiautuiai RP.P de 
100 km. ți fete 30 km.

iar pentru fete 56

X sosea-a Tfc. Si- 
ȘWflWP SW’-tve de 

-câtret Anul acesta acest concurs de pcîisai s« v» alerga in 3 
Maț*. va pfimi Cupa Cootursirflor Lor Sportive
de Uaeret.

* Tn continuarea turneuhă pe core-l întreprinde tn R.P. Bul
gara echipa ae volei C.C^A. țuctaeșE a jeoai ja 4 iunie in 
locaiitatea Ditrvt^ozo au echipa locala Minior. Vvleibahștu 
baigan au obțiruâ autor ia tu rguutatul de 3—/«t

* Asodația „TUir-J dinamovisf organizeazi Vineri 14 și sim-
bâtâ 15 iunie, un concurs de tenis de cimp la care vor participa 
copii, împărți ți ia patru categorii. Concurenții aparțin secțiilor de 
tenis de <;n» de la „Traârul dinamovist**, centrul de antrenament 
nr. 1. centrul de antrenament „Progresul-în  vă tămînt“ și centrul 
de* aatrenameat Progresul Finanțe-Bănci-. Concursul respectiv 
□ota: cu cupa wT:nl amorisf* se va desfășura pe terenul
de tenie di» ;avcui , W

♦ In ziua de 23 Usk la orele 9 dinfeeiti. 
căiesc va are» loc ••»{>» l-a a «SXfSlfilar

i“. Cpngmsul respectiv 
va desfășura pe terenul

' Crmitet»! per.tra colturi fizici 
• sport de pe lingi Consiliul de 
( Miniștri al U.R.S.S. a oferit in 
seara zilei de 4 iunie o recepție 
in cinstea echipei reprezentative 
de fotbal a R.P. Rwr.ine. La re
cepție au participat fotbaliștii ro- 
mini și sovietici, condu cât ori ai 
Comitetului unional pentru cul
turi fizici și sport și membri ai 
Secției unionale de fotbal.

A fost de fațl Ambasadorul 
R.P. Romine In U.R.S.S„ Mihail 
Dale a.

La prima zi s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate: R.P.F. Iugo
slavia—R.P. Ungară 53—25
(33—16); R. Cehoslovacă—R.P. 
Bulgaria 64—57 (28—32); 
Polonă—Franța 70—41,

R.P.

♦
Mărfi s-a disputat la Olomouc 

intilnirea internațională de hand
bal redus dintre echipele repre
zentative feminine ale R. Ceho
slovace și R.PT. Iugoslavia. Vic
toria a—revenit handbalistelor 
cehoslovace cu scorul de 6—1 
(3-2).

ir
Marți a început la Belgrad un 

turneu international feminin de 
baschet dotat cu „Cupa R.P.F. 
Iugoslavia** la care participă echi
pele reprezentative ale R.P. Bul
garia, R.P. Ungară, R.P. Polonă, 
Franța, R. Cehoslovacă, ți R.P.F. 
Iugoslavia. Meciurile disputate

fizică
____  . , acor

dat titlul de maestru emerit al 
sportului noului campion euro
pean la box la categoria pană, 
Dimităr Velinov.

Scrimerii francezi 
la București

In Capitală a sosit echipa 
scrimă a organizației sportive 
muncitorești de gimnastică și 
sport F.S.G.T.—Franța. Sportivii 
francezi vor susține două întil- 
niri la 6 iunie, la Ploești, cu echi
pa Energia și la 9 iunie, la Bucu
rești, cu selecționata Progresul.

z Comitetul pentru culturi 
ți sport el R.P. Bulgaria a

(CIMBMATOUHtAH!)

de

ne îmbrăcăm?

(Urmare <Un pag. l-a) 

nd hblărtrea, ar veni ca tri ta- 
ca-tura noastră.
Ne întrebăm curii va asigura 
treprinderea ca la sfîrșitul lunii 
nie salariul mediu să sporească 
! 710 lei față de 554 lei cil a î&st 
i aprilie a.c.. dacă nu se dă a- 
•nfie propunerilor 
ite, care Sint tn 
ibuie la sporirea 
.uncii ?
Nu e de mirare
i propuneri făcute de către mun- 
tori s-a ridicat — pentru a 
ta oară ? — ți o asemenea pro- 
lemă: să existe la poartă ceas 
e pontaj 1 Cea, de ponta) exis-

valoroase lă
stare să con- 
productivității

că pe notițele

tă, ți incă in perfectă stare, dar 
de clțiva ani este ținui intr-un 
birou.

Organizația de bază U.T.M., nu 
s-a sezisât de o asemenea — 
blemă.

In adunările generale n-a 
pusă In discuție atitudinea 
indisciplină a unor uiemițti 
tineri, ți nici la gazeta de perete, 
cei vinovați nu au fost criticați.

Conducătorii întreprinderii îm
preună cu cel ai I.F.I.L.-ulul—di
rector tov. Rudolf Volupetz—slnt 
datori să depună toate eforturi
le pentru ca experimentarea nou
lui sistem de salarizare im- 
bunătățit jd se facă in bune con- 
dițiuni.

pro-

fost 
de 

sau

îfi 
de 
in-

îmbrăcămintea ta „te prinde" 
dă încredere în tine și un fel 
libertate interioară. Asta nu 
seamnă că „haina îl face pe om" 
dar haina îl poate arăta pe om.

Lucrurile pot fi împinse și mai 
departe fără să fie nici o clipă 
vorba despre haine costisitoare pe 
bare nu și le poate îngădui un om 
tînăr, în perioada în care studiază 
sau începe numai munca. „Haina" 
nu înseamnă bineînțeles doar ve
stonul sau rochia, înseamnă întreg 
ansamblul pe care-î formează toate 
celelalte elemente ale îmbrăcă
mintei noastre — pantofi, mănuși, 
geantă etc. — împreună.

Ești îmbrăcat bine cînd ai știut 
să urmărești cu inteligență și dis- 
cernămînt o armonie, un echilibru 
de forme și culori a tot ce porți 
pe tine. De aceea, lucrul pe care 
ți-l cumperi trebuie să aibă rostul 
lui, să nu fie luat la întîmplare 
pentru că are o culoare ademeni-

toare, e modern, pentru că l-ai 
întîlnit în clipa în care îl puteai 
cumpăra sau l-ai văzut la o prie
tenă căreia îi stătea minunat dar 
care 1 s-ar putea să fie cu totul 
nepotrivit celei care l-a rîvnit.

Așa dar, elementele din care se 
compune îmbrăcămintea noastră 
trebuie să aibă o legătură între 
ele, să se poată combina unele cu 
altele, să fie realmente utile, dar 
să fie în același timp acordate cu 
persoana noastră și afară de asta 
poiribite împrejurărilor vieții noa
stre. Cine nu știe că atunci cînd 
ești pe stradă,! de pildă, intr-o 
rochie albă de vară pe o zi ploioa
să, nu te supără numai faptul că 
ți-e frig, ești udă și te temi de 
răceală, dar te simți prost mai 
ales din pricina unei senzații de 
contrast supărător între ceea ce 
ar fi trebuit să porți și ceea ce 
porți pe tine în realitate, de con
trast puțin ridicol între toți ceilalți 
trecători șt tine.

Avem dreptul, aș spune chiar

îndatorirea, să putem și să știm 
să fim frumoși ca înfățișare. E o 
bucurie care se cuvine să nu lip
sească nimănui și cînd ea lipsește 
din năzuințele cuiva ar trebui 
deșteptată.

Acum, primăvara, oamenii parcă 
se Văd mai bine unii pe alții, 
încerci împreună cu copacii un 
sentiment de reînnoire. Dorința 
unei înfățișări mai frumoase, a 
unor haine noi, proaspete, devine 
imperioasă și celui ce studiază 
încă și celui mai vîrstnic. începi 
să te întrebi cu o oarecare îngri
jorare : ce se poartă anul ăsta, te 
oprești mai atent în fața vitrine
lor.

Credem că această nevoie de 
frumos și nou în înfățișarea noa
stră ar putea fi orientată și voi 
încerca, în articolele viitoare, să 
vorbesc pe rînd și în amănunt de 
toate lucrurile de care trebuie să 
ții seamă, în alegerea ta, ca să 
reușești să fii îmbrăcat potrivit 
împrejurărilor, frumos și personal.

DACA TOȚI TINERII DIN LU
ME — Patria, înfrățirea între 
popoare, T. Vladimirescu (gră
dină), G. Coșbuc (sală șl grădi
nă); ROMEO $1 JULIETTA - Repu
blica, București, Grădina Progresul, 
Gh. Doja; FIICA MEA TRĂIEȘTE LA 
VIENA — Magheru, Elena Pavel (sală 
și grădină). Vasile Roaită, N. Băl- 
cescu (sală și grădină) FLOAREA DE 
PIATRA =“ I. G. Ftitnli, V. Alecsandri; 
PRIMUL PUNCT - Lumina; CRONICA 
AMANȚILOR SARAC1 Alex. Sahla 
(sală și grădină), 1 Mai (sală 
și grădină); AVENTURILE LUI 
ARTIOMKA — Central, Maxim Gorki, 
Libertății; DRAGOSTE DE MAMA - 
Doina, Miorița, 23 August (sală și 
grădină); ORA H, complectare „Pe 
muntele Retezat’’ — Tineretului, Gri- 
vița Volga; DISPĂRUT FARA URMĂ
— Alex. Popov, Donca Simo (sală șl 
grădină); URAGANUL - Cultural; IN 
TOIUL LUPTEI - Unirea (sală și 
grădină); CITADELA SFAR1MATA, 
complectare .Farmecul adîncurilor" — 
Const David; TRANDAFIRII LUI AL
LAH - Flacăra; DREPTUL DE A TE 
NAȘTE — T. Vladimirescu (sală); CĂS
NICIA DR. DANWITZ - Artă (sală 
și. grădină), M. Emihescu; INIMA 
CÎNTA - Munca; CIO CIO-SAN - 
Moșilor (sală și grădină); AL 41-LEA
— Ilie Pintilie (sală și grădină); MAC- 
LOVIA - Popular.

Din două părți ale globului pă- 
mîntesc a pornit de-acum „Ștafeta 
Festivalului-. Pe căi diferite, tre- 
cînd peste mări și oceane, peste 
șiruri de munți și depășind grani
țele, ștafeta va ajunge la Moscova, 
orașul marei sărbători a tinereții 
iubitoare de pace. Ștafeta aceasta 
a devenit o tradițională expresie 
a sentimentelor tinerei generații și 
purtătorii ei se simt exponenti nu 
numai a ceea ce gîndesc și simt 
personal, d purtători de cuvînt ai 
milioane și milioane de tineri.

„Ștafeta Festivalului-, așa cum 
se poate obserx a din harta pe care 
o publicăm, are șase itinerarii : 
1. — Danemarca. Nonegia, Sue
dia, Finlanda; 2. «-* Olanda, Bel
gia, Luxemburg, Franța, Elveția, 
Austria, Cehoslovacia. 3. — Ita
lia. Austria, Ungaria ; 4. — Repu
blica Democrată Germană, Polo
nia ; 5. — Bulgaria, ROMINIA ; 
8. — Republica Populară Demo 
erată Coreeană, Republica Popu-

Iară Chineză, Republica Populară 
Mongolă, Uniunea Sovietică.

Amploarea acestei ștafete reiese 
chiar din simpla menționare a 
faptului că ea va străbate 21 țări 
din Europa și Asia cu sute și sute 
de localități. Pretutindeni trecerea 
ștafetei va prilejui sărbători ale 
tineretului în cinstea Festivalului 
de la Moscova.

Primii care au dat semnalul șta
fetei au fost tinerii sportivi din 
orășelul finlandez Ivalo. Ștafeta 
pornită din Ivalo va străbate 4.000 
km. pe teritoriul finlandez după 
care va fi predată tinerilor sue
dezi. In același timp, tinerii co
reeni pornind de la Panmunjon. 
acolo unde s-a încheiat armisti
țiul, au purtat pe pămîntul patriei 
lor ștafeta, iar o vfeste recentă a- 
nunta sosirea ei la Phenian.

Toate drumurile ștafetei duo 
către Moscova, locul de întîlnire 
în această vară a zeci de mii de 
tineri din lumea întreagă.

S. SPIREA

■

DOUA SAPTA-— DACA NU-L PLACHEZ, RIDE DE MINE 
MINI.

DACA-L PLACHEZ, NUMAI POATE SA RIDA TOATĂ 
VIAȚA !...

0 aniversare și
o aducere aminte

•••

La 19 iunie 1957 se împlinesc
25 de ani de la înființarea 
Federației internaționale de 

baschet (F.I.B.A.). Acest eveni
ment se va sărbători prin gran
diosul turneu de baschet ce va 
avea loc în cadrul Jocurilor spor
tive internaționale de la Moscova, 
din luna august, care a fost de
clarat de F.l.B.A. ca turneul său 
jubiliar.

Este interesant de aflat că în 
1932, cu ocazia constituirii acestei 
federații internaționale care nu
mără azi 74 de țări membre afi
liate, au participat delegații din 
8 țări printre care figurează și 
Romtnia. în acest fel, tara noastră 
este una din țările fondatoare ale 
acestei mari organizații sportive 
internaționale.

Caracteristic însă pentru consi-

derațiunea de care se bucura peste 
granițe sportul de pe vremea re- ' 
gimului burghezo-moșieresc din 
Romînia, este faptul că intre cei 
7 membri din conducerea noului 
for ales la 19 iunie 19-32 figurează 
reprezentanți a mai tuturor țărilor 
reprezentate acolo cu excepția Ro- 
mtniei. Situația aceasta s-a schim
bat însă radical in anii din urmă, 
cînd reprezentanții organizațiilor 
sportive romînești ocupă locuri de 
frunte în comisiile de conducere 
ale diferitelor organizații sportive 
internaționale cum este cazul de 
exemplu la volei, tenis de masă, 
tir, rugbi și altele.

( BLABBB» )
JOI 6 IUNIE 1957

PROGRAMUL I : R.30 Muzică;
Valsuri; 10.40 Muzică ușoară;
„Radio Prichindel ’; 12.46 Cîntece; ___
Muzică ușoară; 13.30 Piese vocale de 
compozitori francezi; 14.00 Program 
de melodii populare; 14.45 Cîntece; 
15.05 Muzică ușoară tomtneascâ; 15.30 
Concert simfonic; 16.15 Vorbește Mos
cova ! 16-45 Cîntece despre trecutul de 
luptă al poporului nostru; 17.19 Jocuri 
populare romînești; 19.00 Buletin de 
știri; 19.35 Jocuri populare rominești; 
20.10 Muzică de dans; 22.00 Buletin 
de știri, buletin meteorologic și sport; 
22.30 „Pagini din muzica contempo
rană 23.20 Muzică ușoară; 23.52—23.55 
Buletin de știri.

PROGRAMUL IL. 14.03 Muzică 
ușoară Fomînească; 14.40 Cîntece popu
lare din Ardeal: 15.00 Pagini alese din 
operele Iții Verdi; 15.30 Muzică ușoară; 
17.35 Cîntece Vesele; 18.00 Buletin de 1 
știri; 18 13 Din viața de concert a Ca 
pitalei; 19 00 Arii și duete din operele: 
19.45 Transmisiune din sala Ateneului 
a Concertului orchestrei -ftnlonice Ra
dio. Dirijor; loslf Conta; 22.00 înre
gistrări de muzică populară primite din 
partea Radiodifuziunii egiptene: 23.00 
Buletin de știri, buletin meteorologic 
și sport.

9.00
11.45
13.05

Lotul de fotbal 
ai R. P. Ungare
Selecționerul federal de fotbal 

Marton Bukooi și antrenorul Karol 
Soos au alcătuit un lot de 17 ju
cători în vederea meciurilor pe 
care echipa reprezentativă a R.P. n 
Ungare urmează să le dispute cu 
reprezentativele Norvegiei (12 
iunie la Oslo), în cadrul prelimi- '' 
nariilor campionatului mondial și 
Suediei (16 iunie la Stockholm, 
mpci amical). Din lot fac parte 
următorii fotbaliști: Ilku, Farago. 
Karpati, Matrai, Kotasz, Varhidi, 
Bundzsak, Berendi, Bozsik, Sandor, 
Toth II, Machos, Tichv, Gilicz, 
Fenyvesi, Hidegkuti, Bencsics.

ANCHETA,

(TIMPUL l»IM>UA8ÎiE)

PENTRU URMĂTOARELE TREI 
ZILE IN ȚARA : vreme ploioasă, cu 
deosebire in jumătatea de nord a 
țării, unde cerul va fi mai mult no- 
ros în sudul țării, cer variabil. Vînt 
Slab, pînă la potrivit din vest șl nord-

vest. Temperatura staționară mai tntîi, 
apo’ în scădere treptată vremea de 
vini răcoroasă ia sfîrșitul inte<valului,
cind m.xitnele nu vor depâți 25 gra
de. Iar minimele vor nsella Intre 7 
Și 14 grade. *

Ce pârere aveți 
despre rubrica de 
sport și cum ar 
răspunde ea mai 
'bine cerințelor 
i voastre ?

droer.it


Vocea rațiunii:
Să înceteze imediat

experiențele nucleare!
PRAGA 5 (Agerpres). — Agen

ția Ceteka transmite ultima parte 
a răspunsurilor primite din par
tea oamenilor de știință cu renu
me mondial la ancheta privind 
efectele experiențelor nucleare.

Marcel Prenant, cunoscut bio
log francez, profesor la Sorbona, 
a declarat că guvernele care au 
refuzat să înceteze exploziile ex
perimentale sint guverne crimi
nale.

Toți oamenii care privesc cu în
grijorare în viitor trebuie să spri
jine apelul savanelor și oamenilor 
de stat lucizi, 
nerile Uniunii 
oprim cu toții 
cleare".

Profesorul Li ____ _ ___ „
din R.P. Chineză, vicepreședinte 
al Academiei de Științe a R.P. 
Chineză, s-a referit la efectele 
dăunătoare al stron(iumuiui ra
dioactiv asupra organismului tr
oienesc. El a subliniat că nici o 
parte a lumii nu este apărată de 
acest pericol și a cerut tuturor sa- 
vanților influenți și maselor largi 
ale populației sa lupte in mod ac
tiv pentru imediata încetare a ex
periențelor termonucleare.

Fizicieni de seamă din Ceho
slovacia, printre care se numără 
academician Jiri Divis, acad. Jo
sef Charvat, Milos Netusek și 
Otakal Hnevkovsky, au arătat în- 
tr-o declarație comună că efectele 
radioactivității asupra ființelor 
sint dăunătoare fără excepție și 
că rezultatele pot fi prevăzute. 
Este ciudat, au declarat ei că la
boratoarele științifice și institut..ie 
medicale examinează cu grijă 
toate substanțele radioactive pre
scrise pacienților și iau toate mă-

șurile de siguranță necesare, tn 
timp ce lumea este invadată de o 
cantitate necontrolată de sub
stanțe radioactive otrăvitoare. 
Apelul Uniunii Sovietice — „SA 
ÎNCETEZE IMEDIAT EXPE
RIENȚELE NUCLEARE" — este 
vocea rațiunii care arată în mod 
clar calea pe care trebuie să mear
gă toți acei care nu vor să fie 
veșnic blestemați, se spune tn în
cheiere in declarația savanțiîor 
cehoslovaci.

arma nucleară, aritind ci aceasta 
ar contribui la încheierea unui 
acord internațional cu privire la 
încetarea experiențelor nucleare. 
Faptul că primul ministru Mac 
Millan a respins această cerere a 
provocat indignarea profundă a 
deputaților laburiști, care au ma
nifestat zgomotos împotriva pozi
ției adoptate de guvern.

Seară literară 
la Praga consacrată 

lui Ion Creangă 
[ PRAGA 5 (Agerpres).—La 4 

| ianie, la Clubul scriitorilor din 
i Praga a avut loc o seară con
sacrată celei de-a 120-a aniver- 
sări a nașterii scriitorului ro- 

i'mîn Ion Creangă. După cuvin- 
i tul de deschidere, rostit de poe- 
J i tul Vilem Zavada, au fost citite 

fragmente din opera marelui 
I, scriitor romîn.

Au asistat membri ai amba
sadei romîne la Praga și nu
meroși reprezentanți ai cercu
rilor literare cehoslovace.

S.U.A. „au pierdut lupta în care au vrut
să înăbușe comerțul" cu R. P. Chineză

precum și propu- 
Sovietice: „Să 

experiențele nu-

Su-Kwin, geo’og

Eșecul misiunii lui Pflimlin în formarea 
guvernului francez

1Nervozitate explicabilă
dar ineficace...

La ora aceasta, mulți dintre politicienii .minuni m vădeee pree 
puțin îneîntați de faptei că N. S. Hrușciov a avut posibilitatea M 
se adreseze direct americanului simplu. „Propaganda standardizata 
a fost subminată" — mărturisea cu sinceritate „New York Post". 
Iar „New York Times" consideră că interviul televizat a prilejuit 
americanului de rind „un moment de revelații impresionante".

Confrații noștri americani se pare că, de astâdată, au sezisat p telul 
opiniei publice. La această concluzie ne conduce faptul că iaae- 
diat după ce interviul a devenit cunoscut,‘purtătorul de cuvânt al 
Casei Albe, cu o grabă ce contrastează evident cu prudența carao 
IraMtieă funcției pe care o deține, a încercat o di verși ane dasicâ. 
Mat iutii a afirmat că n-are nimic de comentat După aceea te tec 
iri tacă sau să-și găsească alte teme de discuție, a categorisit decte- 
aațiîle lui N. S. Hrușciov drept propagandă. Și apoi iar a spas d 
n-are nimic de comentat. Dar niri după aceasta n-a pus punct <4 
n încercat să dea circulație citorva fraze din arsenalul curent te 
d-lni Dulles.

Avem de aface cu o grabă neinspirată nu cu altceva— ’ Purtă
torul de cuvînt al Casei Albe nn-și permite texul unor opeafi per
sonale. Declarația lui reflectă încurcătura și nervozitatea cercuriloe 
conducătoare americane. Comentatorul diplomatic din Washington 
al ziarului „Christian Science Monitor" afirma că interviul acordat 
de tovarășul Hrușciov produs impresie și într-o anumită măsură 
a îngrijorat personalitățile americane sus puse".

Ce anume îngrijorează anumite cercuri în miinile cărora sa află 
frinele politicii americane ?

In primul rind faptul că asupra americanului simplu a produs • 
impresie deosebit de puternică relatarea politicii de pace a L'ntenii 
Sovietice. Faptul are o mare importantă. In general presa ameri
cană creează o adevărată cortină de fier care împiedică publicul a- 
merican că audă și să vadă ceea ce nu convine conducătorilor poli
ticii S.U.A.

In al doilea rind faptul că Uniunea Sovietică păstrează inițiativa 
în lupta pentru pacea mondială, că omenirea verifică te perma- 
nsntă consecventa politicii exleme sovietice. Acesta-i insă numai 
un singur aspect al problemei. Statele Unite și partenerii săi intre- 
țin o discuție despre dezarmare, dar pînă acum au evitat pe toate 
căile să treacă de la stadiul steril al tratativelor Ia înfăptuirea ia 
practică a unor măsuri.

„Cercuri oficiale din Washington — scrie ziarul „Christian 
Science Monitor" — sint îngrijorate de asemenea de insenmătatea 
observațiilor lui Hrușciov cn privire la un mic pas spre dezarmare". 
Simplu, fără echivoc. Concluziile sint la indemina oricui. Pentru ca 
insă lucrurile să fie și mai limpezi vom face apel și b părerea tutui 
corespondent al ziarului „New York Post”. El a declarat că „De
partamentul de Stat a încercat să preintimpinc discutarea ia public 
a problemei evacuării simultane a forțelor armate cel puțin pînă In 
septembrie cînd vor avea Ioc alegerile in Germania occidentală". 
Momentele de derută permit adevărului să iasă mai lesne b iveală. 
Așa se intimplă și in cazul de față.

Ecoul unui interviu de însemnătatea celui acordat do N. S. Hrue- 
ciov nu poate fi limitat de mîzgălelile unor scribi obișnniți să 
mintă. N. S. Hrușciov s-a adresat americanului simplu exprimindn-i 
dorinfa de pace a omului sovietic. Ceea ce a spus N. S. Hrușciov 
trebuie considerat drept un apel la rațiune, b sinceritate, b înțelep
ciune în problemele hotăritoare ale păciL Declarațiile mie sint ca
racterizate printr-un ton calm, rezonabil, însuflețit de dorința de a 
duce în relațiile sovieto-americane — bineînțeles în măsura ia căra 
viața permite — suflul nou al încrederii. Pe bună dreptate G. Ken
nan, personalitate marcantă a vieții politice americane, fost amba
sador al S.U.A. în U.R.S.S„ scria în „New York Herald Tribune" : 
„Cred că trebuie să studiem declarațiile lui N. S. Hrușciov in mod 
lucid, aprofundat, fără iluzii dar și fără idei preconcepute și timi
ditate. Nu trebuie să îngăduim ca ceea ce ne irită în concepțiile 
lui N. S. Hrușciov să ne împiedice să vedem celeblte elemente ale 
acestor concepții care poate că conțin posibilitatea efectivă de a 
îmbunătăți șansele păcii în lumea întreagă". O declarație ca acea 
a lui Kennan trebuie desigur salutată.

Interviul lui N. S. Hrușciov se bucură de un mare interes tn în
treaga lume capitalistă. Excepție face bineînțeles cancelarul Ade
nauer care nu pierde nici o ocazie pentru a-și dovedi fidelitatea față 
de politica „războiului rece". Agenția americană „United Press” 
relata din Londra că după declarațiile lui N. S. Hrușciov s-au în
tărit considerabil speranțele în realizarea unui acord în problema 
dezarmării. Este semnificativ că întreprinderea de televiziune ame
ricană C.B.Ș, a fost solicitată sa prezinte filmul interviului în Sue
dia, Cuba, Mexic etc. și a încheiat tranzacții în acest sens.

După ce chipul surîzător al lui N. S. Hrușciov a apărut pe ecra
nul televiziunii americane, iar glasul său I-au auzit milioane de a- 
mericani, mulți dintre politicienii din Washington, se găsesc înteo 
stare de nervozitate deloc voalată. Acestor politicieni americani me
rită să le recomandăm spre lectură cuvintele ziarului parizian „Le 
Monde" : „Dacă cercurile oficiale ale S.U.A. manifestă dezamăgire, 
ara tind că convorbirea nu ar cuprinde nimic nou, milioanele de 
telespectatori americani care au urmărit acest interviu istoric vor 
gindi poate altfel".

„Le Monde” are dreptate...
E. OBREA

N. A. Bulganin 
și N. S. Hnișcioi 

iu plecat in Finlanda
MOSCOVA 5 (Agerpres L -

T ASS tranșante : La S iunie, ora 
2. N A. Bolganin. președintele 
Coanilialte de Miniștri al L.R.S.S. 
șă N. S. Hrușciov. membru al Pre- 
x idiș So vicțw I ai
l tss, au plecat din gara Le- 

ca un tren special In Fîn-

PARIS 5 (Agerpres).—Mrercari 
seara Pf.im’in, care fusese desen 
nat de către preșeornteie Fran
ței. să formeze noul guvern fran
cez a anunțat, după o intreveder. 
cu președintele Cotjr, eșecul mi
siunii sale. In declarația făcuta 
presei Pflitpîm a arata’., p.-.i’uv 
altele că a lost nevoit să recante 
la formarea no ulm catenet deoa
rece principalele partide și gru
pări politice au refuzat sa par
ticipe ia un guvern condus de eL | 
După cum remarcă observatori’ I 
politici din capitala Franței una i 
din cauzele eșeentei Itri Pflimite t 
este faptul că grupul parlamentar 
și comitetul de conducere al Par 
tiduîui Socialist (S F.LO.) a vo- • 
tat cu 74 voturi contra 22 Impo- 

i triva participării socialiștilor i. i 
un guvern format sau condus de 
Pflimlin.

Eșecul iu! Pfiimlin de a ferma 
guvernul atestă existenta unor 
profunde divergențe și contradic
ții între partidele și grupările po 
litice din Franța în prebiemeie 
fundamentale ale politicii interne 
și externe.

După ce Pflimlin a anunțat ci 
a renunțat la încercarea de a for
ma guvernul fostei prem.er Gsy 
Mollet a declarat, potrivit agen
ției France Press*, că a rts-puss 
propunerea președintelui Coty de 
a constitui noul cateneL După a- 
ceasta a fost caesat pemrc con
sultări Rene Biiberes, iider ai < 
partidului radical sociahsL fost 
ministru al Educației Napooaie 
in guverna; MoBeL El a refuzat 
insă să-șa asume sarena akătiriri: 
mrai noo guvern. Dspâ refuzai 
lai Biiberes, Bourges Maaaoary.

i

i
i

i 
i 
i 
i

i

ai

Cum înțeleg unii din S.U.A 
colaborarea internațională

Ce părere aveți despre felul cumANCHETA/* . ’ i .oglindește ziarul situația inter
— ■ naționali ?

Ce ați vrea să cunoașteți din viața tineretului 
din alte țări? Va interesează articolele documentare 
despre diferite țari din lume?

Ce citiți în primul rind in pagina externă? 
Doriți mai multe știri? Doriți mai multe comentarii?

ȘTIRI • INS

1
2
I

NEW YORK 5 (Agerpres). — 
Cunoscutul editor John Cowie, a 
rostit in orașul Indianola (statul 
Iova) un discurs in care a cerut 
schimbarea politicii S.U.A fată 
de China „Ne aflăm intr-o situa
ție fără perspective, care va duce 
la am eșec diplomatic umilitor" 

la spas Cowie. Este puțin proba- 
bil. a spus el. ca S.U.A. să poată 
să împiedice participarea repre
zentanților Chinei la O.N.U. mai 
mult decit încă o sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U. S.U.A.
M pot să treacă cu vederea fap
tul că Republica Populară Chine
ză obține succese economice care 
produc o mare impresie in Asia. 

, Vorbitorul a ridiculizat ideea 
| absurdă că ciankaișiștii vor pu

tea vreodată să se întoarcă vic
torioși tn China.

Corespondentul din Washington 
al ziarului „Christian-Science Mo-

nitor" recunoaște că „politica a- 
mericană față de Pekin este a- 
tacată, slăbește și probabil 
trebui revizuită".

Subliniind că aliații S.U.A. re
nunță la embargoul asupra co
merțului cit China corespondentul 
arată că Statele Unite „au și 
pierdut lupta in care au vrut să 
inăbușe comerțul" cu China. Mai 
mult decit atit, cererile de a se 
admite Pekinul in O.N.U. vor ii 
probabil atit de puternice incit 
Washingtonul nu va putea să li 
se opună. In ceea ce privește dis
trugerea Chinei comuniste prin 
război, această politică a eșuat 
de mult.

va

★
DJAKARTA 5 (Agerpres). — 

Ziarul „Indonesian Observer", 
care apare în limba engleză, scrie 
tntr-un editorial apărut la 4 
iunie că „relaxarea de către Ma
rea Britanie a restricțiilor impuse

Desen de A. RIK 
comerțului cu China, tn ciuda 
protestelor Statelor Unite, poate 
fi interpretată ca o sfidare fățișă 
a politicii americane in Extremul 
Orient".

„Se poate preciza, scrie ziarul, 
că politica dusă de Statele Unite 
fată de China se va prăbuși ra
pid și că această prăbușire nu 
poate fi oprită decit prin adopta
rea unei politici mai raționale".

★
TAIPE 5 (Agerpres). — Flota 

clankaișistă a primit ordinul sd, 
împiedice accesul In corturile' 
R.P. Chineze pentru vasele stră
ine care transportă mărfuri des
tinate Chinei populare.

Această măsură abuzivă a cli
cii ciankaișiste urmărește să îm
piedice traducerea tn practică a 
hotărlrii Angliei și Norvegiei de 
a slăbi restricțiile la comerțul cu
R. P. Chineză in ciuda opozifiei
S. U.A.

Revizuirea Cartei 0. N. U. nu poate contribui
la întărirea încrederii în relațiile dintre state

NEW YORK 5 (Agerpres). — vlntul G. P. Arkadiev, reprezen- 
TASS transmite: La 3 iunie a -
avut loc prima ședință a Corni; 

i tetului de pregătire a conferinței 
generale pentru revizuirea Car- 

: tei O.N.U. După cum se știe, a- 
i cest comitet a fost creat in ca- 

drul celei de-a X-a sesiuni a A- 
dunării Generale a O.N.U. in 

' noiembrie 1955. Împotriva creării 
! acestui comitet s-au prvnunțat 
delegațiile R.S.S. Bieloruse, Po- 

. loniei, R.S.S. Ucrainene, U.R.S.S., 
Siriei, Cehoslovaciei. Potrivit re
zoluției adoptate atunci, acest 

' comitet trebuie să prezinte celei 
j de a XII-a sesiuni a Adunării Ge- 
' nerale recomandările sale cu pri- 

vire la data convocării și locul 
i conferinței generale pentru levi- 
1 zuirea Cartei O.N.U.

La ședința din 3 iunie a Comi
tetului a fost prezentat proiec
tul de rezoluție a 10 țări — Bra
zilia. Egipt. India. Indonezia, Ir
landa, Iran, Canada, Liberia. 
Panama, Salvador in care se 
propune „să se recomande celei 

' de-a XII-a sesiuni a Adunării 
Generale menținerea comitetului 
ca atare in scopul ca el să ooa- 

1 tă prezenta cel mai tirziu la cea 
■ de-a XlV-a sesiune a Adunării 
( Generale recomandările sale pri

vind data și locul convocării con- 
. ierinței pentru revizuirea Cartei 
! O.N.U *.
I In cadrul ședinței a luat cu-

tantul U1R.S.S. După aceea a 
luat cuvîntul delegatul Indiei, 
Krishna Menon, care a arătat că 
în prezent nu este „timpul potri
vit" pentru a face recomandări 
în privința datei și locului con
vocării conferinței pentru revi
zuirea Cartei O.N.U.

Reprezentantul Indoneziei, Sud- 
jarvo, a subliniat de asemenea 
inoportunitatea revizuirii Cartei

Reprezentanții Angliei și S U A. 
a-au pronunțat în favoarea revi
zuirii Cartei și a convocării con
ferinței.

Reprezentanții Cehoslovaciei și 
Poloniei s-au pronunțat împotriva 
revizuirii Cartei O.N.U.

Uniunea Sovietică, a spus re
prezentantul U R.S.S., Arkadiev, 
este ferm convinsă că revizuirea

Cartei O.N U nu poate contribui 
la întărirea încrederii tn relațiile 
dintre state, nu corespunde inte
reselor destinderii încordării in
ternaționale, și nu va contribui la 
o activitate eficace a O.N.U. De
legația sovietică nu consideră ne
cesară convocarea conferinței pen-1 
tru revizuirea Cartei O.N.U. Pe 
marginea proiectului de rezoluție 
au mai luat cuvîntul alți 24 de 
delegați printre care delegații 
Franței, Bulgariei, Olandei, Ro- 
miniei. Japoniei, Bielorusiei; Alba
niei, Ucrainei, Iugoslaviei etc. 
După aceea proiectul de rezoluție- 
a fost pus la vot și adoptat cu 
67 de voturi Nouă delegații (Al
bania, Bulgaria, Bielorusia. Un
garia, Polonia, Rominia. U R.S.S., 
Ucraina, Cehoslovacia) s-au abți
nui de ia vot.

A. JOJA: Carta O.N.U. corespunde pe deplin 
noțiunii de pace ți de justiție internaționa'ă

NEW YORK 5 (Agerpres). — 
Lutnd cuvîntul In numele delega
ției R.P.R,, reprezentantul per
manent al Republicii Populare 
Romine la O.N.U., Athanase Joja, 
a spus printre alte-le: , Carta co
respunde pe deplin noțiunii de 
pace și de justiție internațională, 
deși din motive extrinseci, activi
tatea O.N.U, nu corespunde intot*
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Un nou film al lui
Din presa străină ța» sa el pleacă la 

aflăm că Charlie 
Chaplin a terminat 
turnarea noului său 
film „Un rege la 
New-York".

Lutnd corintul la 
o conferință de pre
să organizată la 
Londra. Chaplin a 
afirmat că „acesta 
va fi cel mai comic 
film*.

Expunlnd pe scurt 
conținutul “ 
ziarul 
„Tribune* 
„Un rege 
(Chaplin) — un re
ge mic, bun la ini
mă, naiv, animat de 
cele mai bune por
niri, este detronat 
deoarece caută să 
dovedească necesita
tea folosirii energiei 
atomice In scopuri 
pașnice. Alungat din

filmului, 
canadian 

scrie: 
Imaginar

Nrw-York, trade ce
de Cn tec tn puț. 
căci este acuzat ci 
ar întreține legături 
cu comuniștii Prin
tre cunoștințele „sus
pecte" ale regelui se 
numiri și un băiețaș 
de zece ani, a cirul 
crimă constă tn fap
tul că părinții sil 
sint comuniști. Bă
iețașul seamănă 
foarte bine cu micii 
eroi din primele fil
me ale lui Chapljn: 
are aceiași ochi mari, 
înduioșători, dar, 
spre deosebire de 
Înaintașă săi, el se 
ciocnește de o serie 
de probleme politice 
complicate. In urma 
cărui fapt este citat 
tn fata comisiei Con
gresului alcătuită 
din „vfnătorii de 
vrăjitoare".

Pentru al
In timpul dominației hltieris- 

te detașamentele de S.S.-iști fre
donau un cîntec care avea urmă
torul refren : „Azi ne aparține 

Germania, iar mîine ne va apar
ține întreaga lume". După cum

Conferința de presă a lui Eisenhower
WASHINGTON 5 (Agerpres). 

— La 5 iunie la conferința de 
presă a președintelui Eisenhower 
i-au fost puse numeroase între
bări, referitoare la convorbirea 
lui N. S. Hrușciov cu cores
pondenții societății „Columbia 
Broadcasting System".

Fiind solicitat să expună pozi
ția S.U.A. tn legătură cu propu
nerea lui N. S. Hrușciov cu pri
vire la retragerea reciprocă a 
trupelor S.U.A. și U.R.S.S din 
regiunile Europei, Eisenhower nu

a dat un răspuns direct. El a a- va fi înfăptuită reunificarea Ger- 
firmat In legătură cu aceasta că 
N. S. Hrușciov nu a abordat de
cit o parte a problemei, care se 
referă in primul rlnd nu la S.U.A. 
ci la aliații lor. Orice examinare 
a acestei probleme, a declarat 
Eisenhower, trebuie să presupu
nă consultări între S.U.A. și a- 
liații lor în cadrul NATO1. Pre
ședintele s-a referit de asemenea 
la faptul că în propunerea sa N. 
S. Hrușciov nu a amintit dacă 
in cazul că trupele vor fi retrase

maniei.
tn legătură cu problema dezar

mării, Eisenhower a repetat 
declarația sa anterioară cu ca
racter general că tratativele de 
la Londra sint cele mai serioase 
din ctte au avut loc ptnă în 
prezint cu privire la dezarmare 
și denotă eforturile hotărite ale 
tuturor participanfilor de a se a- 
junge la un acord. «..*».

Chaplin La ce lucrează Luchino Visconti
Artista Don. Ad- 

dams din Hollywood 
interpretează In film 
rolul unei ziariste 
din New-York de 
care se îndrăgosteș
te regele.

Intr-un interviu a- 
cordat coresponden
tului unui ziar lon
donez, miss Ad- 
dams a arătat că un 
ziarist din Holly
wood a prevenit-o 
că pentru orice ar
tistă a Interpreta un 
rol 
tel 
nă
Se 
miss Addams, că nu 
voi mai primi nici un 
angajament la Hol
lywood.

Nu-I 
Carthy și-a 
urmași demni.

Cunoscutul regizor 
de teatru fl de tUme 
iMChino Visconti ■ în
ceput sd lucreze la tur
narea filmului „Nopți 
albe’, după nuvela cu 
același nume a -ui Dos- 
toiezski. Filmai va fi

turnat ta Livorno, unde 
unele cartiere din port 
cu canalele, podurile și 
casele lor întunecoase 
din secolul trecut co
respund. după părerea 
regizorului, atmosferei 
nuvelei lui Dosto- 
inshi, ,

Rolul Nastenkăi va fi 
interpretat de actrița 
elvețiană Maria Schell.

Vorbind despre pla
nurile sale de viitor. 
Visconti a făcut cunos
cut ci Intenționează să 
transpună pe ecran

piesa „Suflete moarte" 
de Gogol sau o come
die a lui Cehov. care 
acum se joacă la Tea
trul Național Popular 
din Paris sub* numele 
de .Acest nebun de 
Platonov",

deauna spiritului Cartei. Carta 
exprimă năzuințele a sute și sute 
de milioane de oameni către o 
viață mai bună in pace, securitate 
și demnitate. Din acest punct de g 
vedere este evident că nu esfei 
cazul să se propună revizuirea 
Cartei. In ceea ce privește struc
tura funcțională a Cartei, noi sin- 
teni de părere că In condițiile ac
tuale ea permite realizarea țelu
rilor Organizației noastre".

Referindu-se la principiul una
nimității membrilor permanenți 
ai Consiliului de Securitate, care 
formează ținta principală a par
tizanilor revizuirii Cartei, Atha- 
nase Joja a subliniat că ,tacesi 
principiu exprimă necesitatea co
laborării active a celor cinci mem
bri permanenți ca și responsabi
litatea lor particulară pentru men
ținerea păcii. Noi credem, a spus 
A. Joja, că această orientare este 
in mod strict realistă și de natu
ră să promoveze interesele păcii 
generale. în consecință, nu este 
necesar să se revizuiască struc
tura funcțională a Cartei".

•-----

Till Eulenspiegel fată în fată cu cenzura
în apărarea memoriei 

lui Camil Petrescu

lntr.un 
Chaplin 
„sărutul 
aude, a

film al 
Inseam- 
morții". 
adăugat

exclus. Mae- 
lăsat

cui hatîr?
relatează revista „Wochenpost", 
tn 1956 lui Hans Baumann, au
torul acestui cunoscut cîntec ru
șinos, i s-a decernat în Germania 
Occidentală premiul de literatură 
al orașului Braunschweig.

S-a declarat în mod solemn că 
poezia lui Hans Baumann ar con
stitui „o făclie luminoasă pentru 
tineretul german". Printre altele 
Hans Baumann a anunțat că re
frenul nationalist războinic nu 
a fost compus din propria lui 
convingere, ci pentru a-i „face 
plăcere lui'Hitler care atunci era 
aproape un obsedat". Pentru al 
cili hatîr i s a acordat lui Hans 
Baumann premiul de literatură 
în zilele noastre? se întreabă pe 
bună dreptate revista „Woclren- 
post".

Nu încape nici o îndoială că 
pentru hatirul urmașilor lui Hit
ler : revanșarzii de azi vest- 
germani.

După cum se știe. Till Eulen- 
spiegel. eroul renumitului roman 
al tei Charles de Coster, băga 
spaima In feudala din Olanda se
colului al XlV-lea. Filmul artistic 
..Aventurile tei Till Eahespieger 
turnat de curînd, a stimit din 
nou atacuri din partea vechilor 
dușmani ai eroului romanului lui 
de Coster.

Cenzura olandeză a caracteri
zat acest film turnat de actorul 
francez Gerard Philipe ca fiind 
un film care îndeamnă la „răs
coală*. care jignește sentimentele 
populației catolice -și a inter
zis prezentarea Im*.

Nu este tntimplător, scrie zia
rul „Neoes Deutschland" din 
R. D. Germană, cu prilejul pre-

mierei filmului că In întreaga Is
torie a cinematografiei regizorii 
au ocolit această genială lucrare 
a lui de Coster. Realizarea unui 
film după acest roman li se pă
rea ceva asemănător cu „spriji
nirea absolută a omului muncitor 
Împotriva exploatatorilor lui".

Motivare nemotivată
Cunoscutul actor 

german Eduard von 
Winterstein, care lo
cuiește tn R. F. 
Germani și-a În
ceput activitatea 
creatoare tn locali
tatea Gottingen. Co
lectivul teatrului din 
acest oraș l-a ales 
recent membru de
onoare. Autoritățile 
au cerut insă ca
festivitatea organi
zată cu prilejul a- 
cestei sărbătoriri si 

' fie contramandată. 
Pentru a-și .moti
va- ordinul dat. ele 
au invocai, pretextul 
că Eduard von Win
terstein creează pe intențiile 
scenă „tipuri comu
niste".

Conducătorul ar
tistic al teatrului din 
Gottingen, Heine

Hilpert. a declarat 
In legătură cu a- 
ceasta: „Prin meni
rea noăstră slntem 
datori să creăm po
duri Intre 
Vest. Dacă 
ne intr-o 
creanga de 
păcii și în 
ancheta politică, ori
ce încercare de îm
păcare va fi după 
părerea mea sortită 
eșecului*,

Sub presiunea ele
mentelor reacționa
re, Mil pert a fost si
lit să telegrafieze 
în R. D. Germană, 
unde se aflase de 

teatrului, 
că sărbătorirea pu
blică se contraman
dează, întrucît nu 
există posibilitatea 
de a se garanta ac
torului, în virstă de

Est fi 
pom ți- 

mină. 
lauri ai 
cealaltă

85 de ani. securita
tea personali.

In aceeași telegra
mă. Hilpert a declarat 
tnsi ci teatrul din 
Gottingen confirmă 
alegerea '.ui Eduard 
voa Winterstein ca 
membra de onoare 
al colectivului său.

Co-nentind acest 
eveniment, ziarul 
..Berliner Zeitung" 
scrie: „Zilele aces
tea consiliul muni
cipal din Gottingen 
a primit propunerea 
de a se limita com
petența conducători
lor artistici ai tea
trelor tn probleme
le de însemnătate 
politici și genera
lă".

Cu alte cuvinte 
oamenilor de artă 
trebuie si li se pună 
călușul In gu-i.

Film englez cu toate 
rolurile interpretate 

de artiști amatori
Intr-o cețoasă dimineață 

londoneză, centrul capitalei 
Angliei a fost ocupat de deta
șamente de SS-iști și ale 
Wehrmachtului hitierist. De-a- 
supra monumentului iui Nel
son din piața Trafalgar flu
tură steagul cu zvastica nea
gră..

Toate acestea se tntîmplă 
în filmul „Dacă s-ar fi ajuns 
la aceasta...". Regizorul, ti- 

1 nărui Kayvin Brownlow în 
virstă de 18 ani. s-a străduit 
să înfățișeze spectatorilor o 
imagine a ceea ce s-ar fi pe
trecut in Anglia dacă Hitler 
ar fi reușit să o invadeze.

Toate rolurile sint inlerpre ’ 
tate de membrii unui club ci-! 
nematografic de amatori. Ro
lul gauleiterului Angliei este 
interpretat de un fost deținut 
al lagărului hitierist ai mor- 
ții de la Dachau.

Subsec(ia de știinfă a limbii și 
literatură a Academiei R.P.R. a 
omagiat, tn ședință specială, me
moria academicianului Camil Pe
trescu.

Au luat cuvîntul acad. Victor 
Eftimiu acad. Tudor Vianu, acad. 
D. Panaitescu-Perpessicius și a- 
cad. Geo Bogza, prezentind dife
rite aspecte ale operei și perso
nalității scriitorului Camil Pe
trescu.

Cu acest prilej, lutnd cunoștin
ță de infamiile proferate la Ra
dio Roma. în emisiunea in limba 
romină, la adresa scriitorului dis
părut, membrii Subsectiei tși ex
primă indignarea și profundul 
dispreț fată de această incalifi
cabilă josnicie.

Este întristător că postul de 
radio Roma dă acces unor mani
festări care contravin celor mai 
elementare reguli de conduită 
morală.

Membrii Subsecției de Știință 
a limbii și literatură 

acad. Ion Agîrbiceanu, acad. 
Tudor Arghezi, acad. Mihai Be- 
niuc, acad. Geo Bogza, acad. 
George Călinescu, acad. Victor 
Eftimiu, acad. Gala Galaction, 
acad. Alexandru Graur, acad, 
lorgu Iordan, acad. George Mur- 
nu, acad. D. Panaitescu-Perpes
sicius, acad. Cezar Petrescu, 
acad. Emil Petrovici. acat Ale
xandru Rosetti, acad. Mihail Sa- 
doveanu, acad. Zaharia Stancu, 
acad. Tudor Vianu, Eusebiu Ca- 
milar. Eugen Jebeleanu, Nagy 
Istvan, Ștefan Pașca și Alexan- 
dru Philippide, membri corespon- 
denți ai Academiei R.P.R.
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