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500 de hectare

Opiniile mecanizatorilor
In gospodăriile agricole de stal 
început anul acesta experiment!- 

*a mecanizării complecte a lucră- 
ilor la grîu, porumb și plante fu

rajere anuale. Deocamdată în în
treaga țară s-au organizat 100 bri
găzi experimentale, ale căror re
zultate vor constitui baza extinde
rii acestei forme noi de muncă- 
Fiind puțin cunoscută, este nece 
sară o scurtă prezentare a unei a- 
semenea brigăzi : 5 oameni, 5 trac
toare pe 500 hectare (200 ha grîu. 
200 ha. porumb, 100 ha. plante 
furajere anuale). Aceasta înseamnă 
că de la arăturile pentru însămîn* 
țările de toamnă și pînă în anul 
următor, la strîngerea recoltei, toa
te lucrările vor fi executate în 
timpul optim numai de acești cinci 
mecanizatori. în acest scop, briga
da este înzestrată cu un set com
plect de mașini moderne de mare 
productivitate, începînd de la trac 
toarele UTOS-26 și terminind cu 
tapele rotative.

Delimitarea terenului și cointere
sarea materială a mecanizatorilor 
față de producțiile obținute (depă-

șirile se plătesc stimulativ) are ca 
urmare firească renunțarea la goa
na după hantri, — care se face în 
dauna calității — și intensificarea 
luptei pentru lucrări de cea mai 
bună calitate, executate la timp.

Deoarece acum, la început de 
drum, nu se pot trage concluzii ho- 
tărîtoare în legătură cu superiori
tatea felului de muncă, cu renta
bilitatea acestor brigăzi, prezentăm 
părerile cîtorva din cei ce le coor
donează și le deservesc.

★
Miez de vară. în față, spre răsă

rit — faleza. De aici pînă in zare, 
unde cerul pare că se îmbrățișea
ză cu marea, o broderie cu alb 51 
albastru. Dincoace, pe platou, te
renurile gospodăriei de stat A gigea 
din regiunea Constanța. Sînt par
celate ca o imensă tablă de șah. 
Linii verzi străjuiesc pătrate mari 
galbene și verzi. Perdele de pro
tecție, grîu, porumb. Pe scurt, toa-

N. SIMIONESCU
(Continuare In pag. 3-a)

Halal 
gospodari 1

S.M.T. Ultneni, raionul Olteni
ța e fruntaș pe regiune. Harnicii 
ei tractoriști sînt cunoscuți In 
tară ca buni gospodari, ca oa
meni de ispravă. In toate cam
paniile ei au obținut succese 
demne de laudă. Numai în pe
rioada reparării mașinilor și u- 
neltelor agricole necesare campa
niei de recoltare, se pare că cei 
de la S.M.T.-Ulmeni au lucrat de 
mîntuială. Altfel, nu Ii s-ar în- 
tîmpla să aibă, în plin sezon de 
seceriș, surprize de felul acesto
ra :

— Aloo 1... Aici, președintele 
gospodăriei colective din Chir- 
nogi... Cu tovarășul director 
Stanciu, vreau să vorbesc...

— La telefon... Ce s-a întîm- 
plat ?

— S-a 
Veni(i că

Tînărul 
telier:

— Repede, tovarășe Penda I Ia 
cîteva scule și rugi la Chirnogi. 
Penda — maistrul mecanic care 
a „reparat" secerătoarea cu pri
cina — aleargă. Trei ore asudă 
lîngă secerătoare. Trei ore pierd 
oamenii care stau în juru-i. Se 
întoarce la stațiune și...

— Fugi la Spanțov, 
Penda. • ■ • • 
sfatului

defectat o secerătoare. 
stau oamenii degeaba... 
director aleargă la a-

STUDENȚII
își aduc aportul

gi la Spanțov, tovarășe 
A telelonat președintele 
popular, că s-a defectat

In numărul de azi:

PAGINA Il-a

8
8
8I8
8
| — Robinsonli cosmici
8
8
8

o
g — Concursul de jocuri
8 — Un ginere fără viitor ?

PAGINA IlI-a

Anul XII, Seria Il-a, Nr. 2537

Tinerețe

4 PAGINI — 20 BANI Joi ' 4 iulie 1957

8
iI

•Cărări strimte ce cotesc 
pasul leagă deal de deal 
'ighel neorînduit. Nucii emană un 
niros tare, sănătos ca un medica- 
neiit. Parcele întinse de grîu îm

prumută puțin cite puțin din cu
loarea soarelui. Pe butucii de vie, 
verzi, frumoși, atîrnă strugurii cu 
boabe cît sîmburii de cireșe. Este 
destulă treabă acuma în vie. Pe 
300 și ceva de hectare vezi numai 
vie. Brațe de muncă suficiente nu-s. 
A plouat mult, cam prea mult în 
ultimul timp și ar fi destul să în
gădui cîteva zile, că te-ai pomeni 
în împărăția buruienilor.

De aceea, cînd delegatul din 
Copoii a coborît în Iași, la Insti
tutul Politehnic. 200 de studenți 
din anul I, înțelegînd că e vorba 
de o acțiune s-au grăbit să-l în
soțească spre tabără. Aici, la gos
podăria de stat, îi așteptau dormi

la tot 
ca un

toare excelent amenajate, cu o can
tină cum puține am întîlnit în 
asemenea unități, o muncă plăcuta 
ce aduce după sine o destindere 
plăcută, după un an de învățătură.

Mărturisesc că îmi părea nespus 
de rău că n-am plecat în viile Co- 
poului întovărășit de un foto-re- 
porter sau că eu însumi nu mă 
pricep la pozat. Am pierdut atîtea 
imagini pe care pelicula merita să 
le imortalizeze !

...Trecuse o zi și jumătate de 
cînd studenții se aflau în tabără. 
Erau risipiți în loturi pe toate 
dealurile, pe toate văile.

Pornisem la întîmplare spre bri
gada lV-a. Drept ghid aveam pe 
un 
un

In școlile noastre se cultivă 
frumusețile artei populare. Iat-o 
pe pioniera Maria Neagoe din 
comuna Vistea de jos (regiu

nea Stalin) lucrînd o ie.

băiat blond, bondoc, iute ca 
iepure. Iute și-n mișcări, iute

C. SLAVIC 
corespondentul „Scînteli 

tineretului" pentru 
regiunea lași

(Continuare In pag. 3-a)

o secerătoare. Așaa... Cînd te în
torci, dai o fugă și pe la brigada 
lui Moraru Gheorghe. A înțepe
nit și acolo o secerătoare...

— Uf, afurisite secerători I
Cinc-i vinovat, tovarășe Pen- 

da ? Cine a lucrat de mîntuială, 
tovarășe director ? Cine trage 
ponoasele tovarășilor de la 

bunii
ponoasele tovarășilor
S.M.T.-Ulmeni ? Tocmai 
gospodari! Halal 1

N. BARBU 
corespondentul „Scînteli tine

retului" pentru regiunea 
București

In curînd—Festivalul!
• In șirul manifestărilor cul

tural-sportive în cinstea Festiva
lului, în orașul și regiunea Ga
lați au avut loc întreceri cultu
ral-sportive la care au luat par
te peste 3.000 de tineri.

• Din rîndul celor 68 echipe 
artistice și a celor 60 de soliști 
pe primele locuri s-au situat e- 
chipa de dansuri a șantierului 
naval „Viitorul" din Brăila și 
Ansamblul artistic U.T.M. Ga
lați, corul intersindical Brăila, 
brigada artistică de agitație a 
căminului cultural din comuna 
însurăței, raionul Călmățui și al
tele. Pe cele cinci estrade din o- 
raș și în sălile de spectacole s-au 
prezentat programe artistice la

care și-au dat concursul peste 
1000 de artiști amatori.

• La concursurile sportive care 
au avut loc la Galați în întimpina- 
rea Festivalului au participat 486 
tineri sportivi finaliști din peste 
105JD00 tineri din regiune partici
pant la această competiție de 
masă. In cadrul spartachiadei tine
rii au construit și amenajat prin 
muncă voluntară peste 450 tere
nuri de fotbal, volei și piste G.M.A. 
în cadrul festivalului au fost or
ganizate de asemenea excursii pe 
Dunăre.

• In ultima zi, după festivita
tea închiderii festivalului, în 
parcul „13 Iunie" fie pe malul 
Dunării a avut loc un frumos 
Carnaval.

LA BRĂILA
“-amni—rii————. ............. ■■im ~ • ---- - —

STUFUL se va schimba în mătase
Brăila... Pe vremuri, foarte tînăr încă, am văzut-o cu ochii 

imaginației unuia dintre marii noștri scriitori, care ml-a lă
sat, probabil pentru toată viața, urme adinei: Panait Istrati. 
Cunoșteam, așa dar, Brăila. Da, o cunoșteam, deși n-o văzu

sem, cu tulburătorul ei amestec levantin, cu generozitatea ei 
targa și leneșă, cu adinca urna nitate a oamenilor simpli de acolo.

In mod real, am avut ocazia să o văd abia cu totul de 
curind. Și am privit-o dintr-o perspectivă cu totul nouă.

Exact cu un an de zile în ur
mă, pe locul în care mă aflam 
se găsea o baracă de seînduri 
nefasonate. Pe ușa barăcii ace
leia, cineva scrisese cu tibișir : 
șantierul combinatului de celu
loză.

Un drum de piatră de vreo 
două sute de metri fusese așter
nut peste un drum de care : ma
rile începuturi au modestia lor. 
Pe urmă, într-un timp fulgerător 
de scurt, drumurile acestea s-au 
întins, sau ramificat, s-au între
tăiat și întrefesut, ca o pînză de 
păianjen. Inchipuiți-vă, pe un 
spațiu care nu este chiar întins, 
30 de kilometri de drumuri care 
6e intersectează, se suprapun, for- 
mînd o canava de fire de pia
tră pe care se țese un șantier.

Adăuga(i-le încă 5 kilometri de 
cale ferată, cuprinsă în același 
spațiu, pe care trec screpere și 
gredere, macarale, apoi agregate
le cu nume de poezie — sonetele 
— și tractoare rutiere, grupuri 
electrogene, concasoare, tone de 
materiale de construcție, beton, 
cărămizi, prefabricate...

Construit în majoritate de ti
nerii brigadieri, șantierul combi
natului este un șantier national 
al tineretului.

Șantierul combinatului de celu
loză de la Brăila, vuiește astăzi 
de numele fruntașlor săi: beto- 
nistul Pavel Jimbre, fîntlnarul 
Terente Grigoriu, săpătorul lipo
veanul Eremia Condrat, alții și 
alții...

Putini știu că, la început, cînd 
șantierul era de la un capăt la 
altul un ctmn gol care abia în

cepea să se dezmorțească, Te
rence Grigoriu lucra cu oamenii 
săi în mîl și în apă rece ca ghea
ța, pînă la genunchi.

Acum, o parte din ei au apar
tamente cochete, și lucrează în 
cu totul alte condiții. Dar erois
mul acelui început modest, ră- 
mîne.

In cîmp, din munca acestor 
oameni și a mașinilor lor, au a- 
părut pe rînd semnele celor trei
zeci de blocuri muncitorești ce 
vor fi clădite pînă la sfîrșit, ha
lele și magaziile viitorului com
binat, semnele impunătoarelor 
sale clădiri, depozitele de carbu
ranți, grupurile de case, canti
nele ca niște restaurante, arcui
rea plină de fantezie și gratie a 
podului suspendat peste șosea.

E, în visul acesta de beton, în 
visul uzinei chimice de mîine, 
ceva ce nu știam de la Panait 
Istrati și pe care nici el nu îl 
putea întrezări în Brăila lui.

...Cunosc intrucîtva Delta. I-am 
desprins oarecum melodiile, ii 
știu poezia. Nu îi cunoșteam pe 
deplin utilitatea. Despre aceasta 
mi-a vorbit inginerul Radu An- 
darache, de la combinatul de ce
luloză :

— Noi stăpînim o treime din 
suprafața stuficolă a lumii: 260.000 
de hectare de stuf compact. Un 
alt producător de celuloză, pădu
rea de brad, dă anual la un hectar 
de la 1,5 la 1,8 tone lemn (care 
se replantează și înlocuiește în 
multi ani) iar un hectar de stuf 
dă anual o producție de 7—10

tone de stuf. Avantajele ultimu
lui devin evidente.

Ce vom produce din stuf ?
Vom face mătăsuri, cartoane, 

hîrtie șl, în general, o serie de 
produse care au la bază celuloza. 
Combinatul este cel mai mare de 
acest fel din sud-estul Europei. 
Participă la construirea lui, cu 
specialiști, cu mașini și utilaj, cu 
constructori, patru țări: R. D. 
Germană, R. Cehoslovacă, R.P. Po
lonă și (ara noastră.

Semnificativ, simbolic.

★

La vtrsta școlii, Adrian Zografi, 
eroul lui Istrati, batea ulițele Brăi- 
lei și a sfîrșit-o băiat de prăvălie 
și — o sublimare a firii sensibile 
a artistului din el — hoinar.

L-am întîlnit, la combinatul de 
celuloză, pe Adrian Zografi, în 
cîteva zeci de ipostaze. Era 
fruntaș la Învățătură ca Constan
tin C. Constantin, sau ca Anișoara 
Fedosiev, vroia să ajungă chimist 
ca Maria Hiptac sau visa să-și 
termine mai repede școala ca să 
lucreze în combinat, ca Gheorghe 
Sevaglov.

De unde veniseră toți aceștia 
(și cîți alții, încă 1) pe băncile 
școlii de ucenici a combinatului ? 
Veneau din Brăila, din mahalalele 
ei, numai că viața lor este alta. 
Peste doi ani vor ii muncitori, lu
crînd în marele combinat care se 
înalță sub ochii lor. Copiii aceștia 
îi vor ști istoria și îi vor face 
gloria. Pînă atunci citesc, învață, 
fac studii de laborator și studii 
practice, fac sport la clubul lor 
și vizionează filme. Dacă ar trăi 
acum, Adrian Zografi al lui Istrati 
ar fi probabil printre ei și lumea 
sa ar fi alta decît cea din „La 
stăpîn" — el ar fi stăpînul 1

Prin perspectiva aceasta, Brăila 
pe care o cunoscusem mi-a apărut 
complect nouă și necunoscută.

FLORIN PETRESCU

romantică și tinerețe
„practică“

ft Stau pe malul lacului, sub lu- 
ft mina cerului înalt și ascult. Cei 
« care vorbesc sînt doi tineri: 
ft unul înalt, subțire, cu ochii mari 
ft de o transparență ciudată, prin 
ft care i se citesc toate gîndurile, 

tot sufletul; celălalt frumos, 
ft sigur pe sine, cu o statură de 
ft sportiv, cu umeri largi, cu o 
ft bărbie voluntară, 
ft Primul spunea : 
ft — Ce vrei, am să rămîn toată 
ft viața un romantic iremediabil, 
ft Am să visez mereu cu ochii des- 
ft chiși la un mîine mai frumos, 
(J mereu mai frumos, la oameni 
ftmai buni, la orașe pline de ver- 
ft deață și de case albe, albe, la 
ft mari înfăptuiri și la plimbări 
m lungi, noaptea, sub lună... 
m —Și ai să vezi desigur în fie- 
J care femeie o Juliettă sau o 
« Ileană Cosînzeană...

— Și de ce nu ? Vezi, trebuie 
să te simți în stare de lucruri 
mari, de o iubire mare, de un 
zbor cît mai înalt...

n — Da, dar nu uita că zboru- 
rile aduc după sine și prăbușiri...

$ — Desigur. Dar cînd crezi în
ft ceva, cînd crezi puternic că în- 
ft tr-o zi lumea va fi mai bună, oa- 
ft menii mai înțelepți și mai curați, 
ft cînd tu însuți te simți în stare 
ft să faci ceva pentru această zi, 
ft prăbușirile nu frîng aripile, că- 
ft lese.
ft — Cu cît cazi mai de sus, cu 
ft atît te lovești mai tare...
ft — Și aici ai dreptate; dar în- 
ft seamnă oare aceasta că vulturul 
ft trebuie să se tîrîie pentru a evi- 
ft ta eventualele prăbușiri, sau în- 
ft seamnă că trebuie să ne afundăm 
ft în ignoranță și mediocritate de 
ft teama înălțimilor amețitoare ale 
ft luptei ?
ft — Desigur că nu, dar există 
J și alte căi de a te impune, de a 
ft ieși din mediocritate, așa cum 
ft spui tu...
ft — Vreau să-ți atrag atenția că 
ft fuga de mediocritate nu este la 
ft mine un scop în sine.
ft — Știu, veșnicul tău roman- 
ft tism. Să zbori împreună cu alții 
ft sau cel puțin să-i faci și pe alții 

să zboare. Și atunci prin ce anu- 
J me te vei deosebi tu de alții, 

prin ce anume vei fi făcut ceva 
j excepțional ?

jj — Dar nu vreau să mă deose- 
; besc de alții. Mediocritatea nu 

stă în asemănare ci în platitudi- 
ne, chiar dacă această platitudine 

a e unică. Tu nu înțelegi, vreau 
J ca toți oamenii să iasă din me- 
» diocritate, ca fiecare om în par- 

• te să poată zbura, să se poată

înălța, ca fiecare să înțeleagă fru- m 
musețea versului lui Eminescu și $ 
măreția lui „Hamlet", să iubeas- « 
că ziua de mîine și să creadă că m 
o poate înfăptui... y>

— Iartă-mă că-ți spun, dar 
asta-i o filozofie de adolescent... g

— Căreia tu îi opui 6 filozofie g 
a aventurii...

— Exact. Așa cum întotdeauna g 
te simți mai bine cînd tu ai un 
ban în buzunar în timp ce alții g 
n-au, te simți mai bine cînd știi g 
că ai făcut ceva ce alții n-ar g 
putea să facă. De pildă, ca să $ 
vorbim de lucruri de fiecare zi, g 
cînd ai cucerit o fată pentru care g 
altul sau alții s-au străduit za- 
darnic cu cea mai curată iubire 
și cele mai bune intenții.

— Și ce anume satisfacție îți $ 
poate da cucerirea unei fete pe ft 
care nu o iubești, această cuce- ft 
rire de dragul cuceririi ? ft

— Totul, adică satisfacția pu- ft 
terii, conștiința că ești superior ft 
celorlalți... Și apoi, te poți înălța ft 
deasupra altora, fără riscul pră- ft 
bușirilor tale... ft

— în fond această cucerire ft 
ieftină ține mai mult decît îți ft 
închipui de mediocritate...

— Poate, dar tu, care vezi în ft 
orice fată o Juliettă, dacă ea te ft 
va dezamăgi, vei suferi desigur ft 
cumplit... ft

— Prefer suferința aceasta ft 
cumplită, cum îi spui tu, dar care ft 
oricum te înalță, cuceririi ca ft 
scop în sine. Cred că nimic din 
ceea ce facem nu poate fi în sine « 
un scop, ci trebuie să servească < 
unui scop. Altfel am fi niște « 
monștri lipsiți de răspundere. «

•— Și în ce măsură implică ro- ft 
mantismul tău răspundere ? “

— Cum de nu înțelegi ? E răs. J- 
punderea pentru soarta întregii 
lumi. Cînd știu că în Algeria sînt ‘j 
uciși oameni aș vrea să fiu acolo 
să fac ceva ca să le ajut în luptă, J 
să le scad suferința. Cînd voi vă ft 
prezentați la examen, aș vrea să ft 
fiu cu fiecare în parte la exa- ft 
men... Cînd pe scenă o văd pe i. 
Goneril gonindu-și tatăl, simt că ft 
aș putea-o sugruma cu propriile ft 
mele mîini. Și cînd la o manifes- ft 
tație trec tinerii în mii de culori ft 
îmi dau lacrimile de bucuria lor ft 
și a mea. Și cînd oamenii plîng v 
—pentru că mai sînt oameni care ft 
plîng — aș vrea să pot plînge ft 
în locul fiecăruia, aș vrea atît 
de mult să pot face ceva ca ei jj 
să nu mai plîngă... g

MARIANA PIRVULESCU ft
(Continuare în pag. 2-a) ft

Utemiștii de Ia „Electromagnetica" l-au ales ca delegat la 
cel de al VI-lea Festival Mondial de la Moscova pe ajutorul 
de maistru Gheorghe Șerbănescu de la secția radio.

E un tînăr muncitor șl mai ales săritor atunci cînd e vorba 
să-și ajute tovarășii — au spus în recomandațiile lor U.T.M.-i- 
știi în adunarea generală. Secția în care muncește și al cărei 
organizator de grupă U.T.M. este, și-a terminat și în această 
lună planul de producție cu 2 zile mai devreme, fiind și deți
nătoarea steagului roșu de secție fruntașă.

La „Colțul Festivalului" ca și în timpul pauzelor, fiecare are 
să-i spună cîte ceva delegatului lor. Ei îi reamintesc mereu să 
povestească tinerilor care vor veni la Festivalul de la Moscova 
despre viața fericită a tineretului din patria noastră.

Din acțiunea de experimentare a sistemului 

îmbunătățit de salarizare la fabrica „1 Noiembrie"

Cu creta în mină,
LA TABLĂ...

Recent, ziarul nostru analiza 
cîteva aspecte din acțiunea de 
experimentare a măsurilor de îm
bunătățire a sistemului de sala
rizare la uzinele textile „7 No
iembrie" din Capitală. Articolul 
sublinia ideea că tinerii muncitori 
fac propuneri majore, menite să 
contribuie la rezolvarea proble
melor de normare și salarizare 
specifice uzinei lor și întregii ra
muri, la mai buna organizare a 
muncii.

In cele ce urmează ne propu
nem să arătăm cum se duce 
munca politică în legătură cu a- 
ceastă importantă problemă.

Organizația de partid și orga
nizația de bază U.T.M. au depus 
în perioada consultării o largă 
muncă politică de masă, folosind 
diferite mijloace: convorbiri ale 
agitatorilor, gazeta de perete,

La închiderea anului

Premiântîi
Anul universi

tar s-a încheiat 
lăsînd vacanța 
să-și intre 
drepturi. In 
curești, pe 
nele Casei 
cultură a 
denților și Tea
trului c. c. s.,

în 
Bu- 
sce- 

de 
stu-

timp de două zile studenții și-au 
sărbătorit examenele cu un alt 
examen: finala trecerii în revista 
a formațiunilor artistice studen
țești. în reportajul de ieri ne 
întrebam:

„Care vor 
căm mai jos

fi primii’* ? Comuni- 
răspunsul juriului:

Au obținut titlul de laureat 
următoarele formațiuni artistice 
studențești: Corul Casei de cul
tură a studenților din București ; 
Corul Universității „Victor Babeș" 
din Cluj, Brigada artistică de a- 
Sitație „Seringa în imagini" a 
Institutului de medicină din Iași 
(brigada a fost distinsă și cu pre
miul U.I.S.); Orchestra de cîntece 
populare a Universității „Al. I. 
Cuza" din Iași; Echipa de dan
suri a Casei de cultură a studen
ților din București; Echipa de 
dansuri a Universității „Bolyai" 
din Cluj.

Orchestra te muzică ușoară a 
Casei de cultură a studenților din 
București a primit un premiu spe
cial.

Au fost distinse cu diploma de 
fruntaș pe țară: Corul I.M.F. Tg. 
Mureș, Corul Institutului pedago-

(Continuare in pag. 3-a)

* Festivitatea sportivă de pe sta 
dionul „Dinamo11 # Mesajul 

tovarășului dr. Petru Groza
Mii de spectatori prezenți în tribune au aplaudat cu genero

zitate demonstrațiile studenților care au avut ioc ieri pe stadionul 
Dinamo cu prilejul închiderii anului universitar. După defilarea stu
denților, aproape 3000 la număr, s-a citit mesajul de salut adresat 
lor de către tov. dr. Petru Groza, președintele Prezidiului Marii 
Adunării Naționale. „Spre regretul meu, neputînd participa la festivi
tățile legate de încheierea anutui universitar curent, dar cu gîndul

posturile utemlste de control, sta
ția de radio-amplificare etc. încă 
de la început, pentru ca munci
torii să cunoască temeinic pro
blemele de salarizare și normare 
a muncii, au fost atrași ingineri 
și alți specialiști, care au făcut 
demonstrații practice.

De pildă, la una din demon
strațiile practice care au avut lcc 
la clubui întreprinderii, inginerul 
Ion Dacner a arătat pe tablă la 
ce cîștig vor ajunge unele mun
citoare, în urma aplicării măsu
rilor de îmbunătățire a sistemu
lui de salarizare. Astfel, o lucră
toare produce în medie 650-700 m. 
țesături lunar. Pentru 680 m. de 
pildă, ea cîștigă pe lună după 
tariful vechi, 552,84 lei (inclusiv 
compensația de cartelă). In urma 
îmbunătățirii sistemului de sala
rizare, la aceeași producție, a- 
ceastă muncitoare va cîștiga 
634,44 lei, deci cu 81,60 lei mai 
mult. Dar, cum s-au luat măsuri 
de îmbunătățire a procesului teh
nologic și cum sistemul de sala
rizare îmbunătățit s-a aplicat și 
ajutorilor de maiștri, cointeresîn- 
du-i mai direct la reglarea uti
lajului, reducerea orelor nepro
ductive etc., s-a obținut în țesă- 
torie o creștere a productivității 
muncii de circa 10 la sută. O- 
dată cu creșterea producției 
crește și salariul muncitorilor. în 
loc de 552,84 lei ei vor primi 
acum 697,88 lei lunar — sumă la 
care se mai adaugă 120 lei pri
mă, în cazul cînd produc țesături 
de bună calitate.

Pentru a se concretiza calcu
lele. au fost date exemple din 
rîndul tinerilor. Utemista Elisa- 
beta Pavel, de pildă, care și-a de
pășit norma în luna mai la cele 
două războaie la care lucrează 
cu 39 la sută, a cîștigat 792 lei

C. BANC1LA

Ud JILOZOF“
De la o vreme la serviciul 

nostru s-a pripășit un filozof 
de un fel deosebit. Un filozof 
în carne și oase care stă la bi
rou ca și noi și lucrează ală
turi de noi.

Filozoful nostru pe nume 
Haralambie Melinte frămîntă 
orice lucrușor atît de mult, îl 
răsucește și se gîndește cu atîta 
profunzime asupra lui că dacă 
ar comunica rezultatul garan
tez că s-ar da la iveală desco
periri nemaipomenite. Dar toc
mai în această discreție constă 
deosebirea filozofului nostru de 
ceilalți filozofi. Haralambie Me
linte nu spune niciodată ce 
gîndește. Tot timpul, fie că 
privește pe fereastră jos, fie că 
se scarpină după ceafă, fie ca 
stă pur și simplu așezat pe 
scaun în fața mapelor deschise 
cu tot felul de hîrtii, Haralam
bie Melinte rumegă activ și în
cruntat o anume idee dar care 
nu-i dat nimănui s-o cunoască. 
Uneori, își pironește ochii în 
tavan și rămîne așa, să nu exa
gerez, minute întregi. Mă uit 
și eu în tavan. Cîteva pete, un

(Continuare în pag. 3-a)
(Continuare in pag. 3-a)

Pace. Cuvîntul drag întregii omeniri e înscris cu trupurile tinerilor pe stadionul „Dinamo" cu prile- 
îul Închiderii jocurilor sportive universitare.

păianjen protejat de femeia de 
serviciu, iar în rest, albul banal 
al varului. Și totuși, și totuși, 
Haralambie Melinte cugetă vre
me îndelungată cu ochii în ta
van fără să fie stingherit de 
prezența noastră.

Odată i-am spus:
— Tovarășe Melinte, nu te 

superi, dar ești așa de tăcut, ne
comunicativ... Te-am întrebat 
ceva în legătură cu inovația a- 
ceea și nu mi-ai răspuns.

Și-a ridicat pleoapele și m-a 
privit lung de parcă ar fi stu
diat fiecare mișcare a mușchi
lor de pe fața mea, fiecare în
crețitură sau descrețitură a 
frunții. Nu mi-a răspuns. A 
strîmbat numai din colțul bu
zelor scoțînd un „Hma! scurt 
și atît de slab că abia l-am a- 
uzit.

— Tovarășe Melinte, vreau să 
discut cu dumneata. Inovația, 
după părerea mea...

Vai 1 Cum poți să nu res
pecți cu sfințenie clipele de a- 
dîncă meditație ale lui Hara
lambie Melinte ? Cine știe ce 
gînduri geniale trec acum prin 
capul său și eu vin să-l tulbur 
cu un fleac de inovație. Bine 
că m-am oprit la vreme. Ar fi 
putut să-și întreruptă cugeta
rea, să stea cu mine la taifas, 
și doamne, aveam pe conștiin
ță o idee strangulată !

La ședințe tovarășul Hara
lambie Melinte se așează într-un 
colț și stă toată vremea nemiș-

V. BARAN
(Continuare In pag. 2-a)

In întrecerea 
socialistă

Colectivul filaturii de in din 
Gheorghieni s-a altăurat inițiati
vei metalurgiștilor de la uzinele 
„I. C. Frimu“, Sinaia de a reduce 
pre(ul de cost pe fiecare produs. 
Angajamentul de a realiza în pri
mul semestru a! anului economii 
în valoare de 350.000 lei a fost 
îndeplinit și depășit. Numai în 
decurs de cinci luni colectivul 
filaturii a redus prețul de cost 
cu 10,4 Ia sută realizînd astfel 
o'economie de 528.000 lei. Redu
cerea consumului specific, schim
barea amestecului la ' materia 
primă precum și justa întreținere 
a utilajului au fost factorii care 
au contribuit la obținerea acestor 
succese.



„Problemele dialecticii 
în „Capitalul** lui Marx
De curind a fost 

tradusă în limba ro- 
mină una dintre cele 
mai interesante lu
crări filozofice apă
rute în Uniunea So
vietică în ultimii ani: 
— cartea „Problemele 
dialecticii în „Capi
talul" lui Marx" 
M. M. Rozenthal.

Este larg cuno
scută celebra apre
ciere făcută de Lenin 
asupra uriașei impor
tanțe filozofice a o- 
perei de căpătîi a 
marxismului. „Capi
talul".

„Dacă Marx nu a 
lăsat o „Logică" (cu 
literă mare), —scrie 
Lenin — el a lăsat 
in schimb logica 
„Capitalului", și »• 
cest lucru ar trebui 
să fie folosit la 
maximum... in „Ca
pitalul" a fost apli
cată la o singură 
știință logica, dialec
tica și teoria cunoa
șterii a materialis
mului". Se știe de 
asemenea, dintr-o 
scrisoare trimisă de 
Marx lui Engels, că 
Marx voia să-și 
facă timp pentru a 
scrie o lucrare spe
cială consacrată dia
lecticii materialiste 
în care, cum spunea 
el, să facă „accesibil 
înțelegerii... elemen
tul rațional din me
toda descoperită dar 
totodată mistificată 
de Hegel" — metoda 
dialectică. Timpul 
nu a permis lui 
Marx să-și înfăptu
iască acest proiect. 
A rămas de aceea ca 
o sarcină a cercetă
torilor moștenirii fi
lozofice marxiste stu
dierea și valorifica
rea tuturor elemen
telor și Implicațiilor 
filozofice ale „Capi
talului".

M. M. Rozenthal, 
unul dintre cei mai 
cunoscuți filozofi so
vietici, a întreprins 
in lucrarea despre 
care vorbim tocmai 
o asemenea încer
care de proporții mai 
largi de a contribui 
ia îndeplinirea indi
cației Iul Lenin po
trivit căreia trebuie 
folosită la maximum 
logica „Capitalului" 
pentru elaborarea 
dialecticii materia
liste șl teoriei mar
xiste a cunoașterii.

După cum arată 
autorul, deși în „Ca
pitalul" nu este stu
diată filozofia, ci e- 
conomia politică a 
capitalismului, fiind 
elucidate legile apa
riției, dezvoltării și 
pieirii inevitabile a 
modului de producție 
capitalist, „Capita
lul" reprezintă totuși 
„știința logicii" mar
xiste in adevăratul 
sens al cuvîntului. 
Importanța filozofică 
a „Capitalului" — 
subliniază el — nu 
se reduce numai la 
problema metodei 
dialectice, ci și la 
fundamentarea și a- 
plicarea riguros știin
țifică a concepției 
materialiste a isto
riei — materialismul 
istoric.

Un loc central în 
lucrarea lui M. M. 
Rozenthal îl ocupa 
analiza elaborării în 
„Capitalul" a teoriei 
dialectice a dezvol
tării. Unul din capi
tole este consacrat 
modului în care Marx 
• urmărit dezvol
tarea societății ca
pitaliste ca proces 
de transformare a 
schimbărilor cantita-

de

tive în schimbări 
calitative. Izvorul 
dezvoltării, forța sa 
motrice, sursa „au- 
tomișcării**, esența 
dialecticii, o consti
tuie însă înțelegerea 
dedublării unicului în 
laturi contradictorii, 
înțelegerea unității 
și luptei contrariilor 
ca lege universală a 
oricărei dezvoltări. 
Aceasta este, arată 
autorul „adevărata 
cheie a „Capitalului**, 
a metodei acestei 
mărețe opere 1 Pro
cesul social, în toate 
timpurile, a fost, este 
și va fi contradicto
riu, și numai dezvă
luirea, cunoașterea și 
rezolvarea contradic
țiilor, numai lupta 
pentru biruirea lor, 
împinge înainte în 
ritm mai ---îJ J— 
voltarea 
De aceea, 
zenthal consacră ce! 
mai amplu capitol ăl 
lucrării sale analizei 
dezvoltării ca proces 
de continuă apariție 
și înlăturare a con
tradicțiilor.

Una din problemele 
deosebit de intere
sante care stau acum

rapid dez- 
societății. 

M. M. Ro-

M. M. Rozenthal: 
„Problemele dialec
ticii în „Capitalul** 

lui Marx“.

în centrul preocupă
rilor filozofilor mar
xiști din diferite tar» 
este problema elabo
rării categoriilor fi
lozofice și a sistemu
lui acestor categorii. 
M. M. Rozenthal a- 
duce o substanțială 
contribuție în cer
cetarea acestei pro
bleme prin felul cum 
a analizat în lucra
rea sa folosirea de 
către Marx a catego
riilor esență-feno- 
men, istoric-logic, ab- 
stract-concret, lege 
etc. O atenție deose
bită a fost acordată 
și metodei analitice 
sau logice de cer
cetare în „Capitalul*4, 
rolului analizei și 
sintezei, a inducției 
și deducției în pro
cesul cunoașterii. 
Valorificarea multi
plelor indicații di
recte ale lui Marx 
în problemele filozo
fice, precum și expli-

citarea multor altor 
idei implicate în 
metoda sa de cerce
tare și în analiza e- 
conomică strictă, dau 
un material bogat 
pentru Înțelegerea și 
rezolvarea unei alte 
probleme actuale a 
frontului filozofic 
marxist: cercetarea
și clarificarea pro
blemei unității, a co
incidenței dialecticii, 
logicii și gnoseolo
giei materialiste.

„Capitalul" ne o- 
feră un exemplu mi
nunat de partinita
te a materialismului 
marxist, de spirit mi
litant și combativi
tate intransigentă 
față de teoriile meta
fizice, idealiste, vul
garizatoare, reacțio
nare, față de orice 
abatere de la adevă
rul științific. Cerce
tarea de către M. M. 
Rozenthal a laturii 
filozofice a „Capita
lului" lui Marx, 
scoate In evidență 
cu pregnanță, pe tot 
parcursul analizei, 
spiritul revoluționar 
critic și partinitatea 
metodei marxiste.

Deși lucrarea filo
zofului sovietic M. 
M. Rozenthal se in
titulează „Problemele 
dialecticii In „Capi
talul" lui Marx", in
vestigațiile autorului 
merg totuși mult mai 
departe de paginile 
„Capitalului". EI cer
cetează alături de 
această operă funda
mentală și lucrările 
„Teorii asupra plus
valorii", „Contribuții 
la critica economiei 
politice", materiale 
din „Arhiva Marx și 
Engels", „scrisorile 
lui Marx. ș.a.

Publicarea lucrării 
„Problemele dialec
ticii în „Capitalul" 
lui Marx" în țara 
noastră, va folosi, cu 
siguranță, nu numai 
cercetătorilor și stu
denților în domeniul 
filozofiei, ci și cerce
tătorilor în domeniui 
economiei politice 
pentru înțelegerea 
mai profundă a bo
găției teoretice a 
„Capitalului", tutu
ror studenților în 
științele sociale și în 
genere fiecărui tînăr 
intelectual care do
rește să-și îmbogă
țească orizontul fi
lozofic și cultural.

M. C.

confinutActivitate fără
Există o sumedenie de motive în 

stare să convingă pe oricine, de ce 
sîntem nemulțumiți de activitatea 
organizației de bază U.T.M. din în
treprinderea noastră.

M-aș putea referi in primul rînd 
chiar la faptul că in conducerea 
organizației noastre de bază sînt 
numai funcționari, deși uzina elec
trică Tg. Jiu are un caracter pro
ductiv. Asta însă n-ar fi totul dacă 
acești utemiști cu munci de răs
pundere ar activa așa cum se 
cade, dacă ar ține seama de năzuin
ța noastră: aceea de a duce tot 
timpul o activitate cu conținut, bo
gată în inițiative și acțiuni tine
rești.. Ei însă cînd își aduc aminte 
de sarcinile prevăzute în planul de 
muncă al organizației, sau cînd 
comitetul orășenesc le cere vreo si-

tuație, numai ce-i vezi alergîhd, 
după cifre, după nume de oameni 
și după nume de „inițiative**.

în asemenea momente membri
lor comitetului organizației U.T.M. 
le trec prin cap fel de fel de 
idei. Convoacă pe loc ședințe, 
care durează cîte 5—6 ore în 
cadrul cărora se întețesc pledoa
riile în favoarea unei activități 
„fructuoase**. Angajamentele lor 
sînt consemnate și în procesele 
verbale. Să ne reamintim numai de 
o ultimă adunare generală ținută 
pe la începutul primăverii. Acolo 
se hotărîseră printre altele con
struirea unui teren de volei, ame
najarea unei mese de ping-pong, 
mobilizarea tinerilor la concursul 
„Iubiți cartea", îndrumarea tineri
lor spre literatură și muzică și in-

Un cuvînt inedit
ȘUȘANEA — iată un cuvînt 

netrecut încă în dicționarele enci
clopedice, 
majuscule 
artiști. Să 
ba cumva 
spectacol. 
Prefer în 
să arăt pe scurt cum s-a îmbogă
țit vocabularul petroliștilor din 
Dărmănești cu noul cuvînt.

La Dărmănești au apărut întîi 
afișe mari tipărite: „In curind 
va sosi in orașul nostru ansam
blul de estradă Aldo Solini. Or
chestra ritmică Pinguin. Prezen
tare și momente vesele: Dan ML 
toșeriu...**

Zis și făcut. In ziua și la ora 
anunțată petroliștii moldoveni, a- 
matori înflăcărați de muzică, s-au 
adunat entuziasmați în sala unde 
Urma să aibă loc spectacolul. Nu 
mică le-a fost însă surpriza cînd 
orchestra vestitului ansamblu a 
apărut pe scenă în... doi oameni 
(baterie și acordeon).

— E banc1 Acum apar și cei
lalți ! a strigat un tînăr din fun
dul sălii.

— Așa e, au aprobat alții și 
ropote de aplauze au răsunat mi
nute în șir. Sărmanii spectatori, 
cînd au înțeles că cei doi instru
mentiști formează întreaga or
chestră era prea tîrziu, aplauzele 
nu mai puteau fi retractate. Șirul 
deziluziilor din păcate nu s-a ter
minat aici. O oră și jumătate 
dărmăneștenii. pe bună dreptate 
indignați, au asistat Ia reeditarea 
scenică, fără nici o tendință de 
satirizare, a unor întîmplări vul
gare, bulevardiere, reliefate bine
înțeles printr-un limbaj deosebit 
în care abundau expresii ca : „mă 
sulfamidă**, „otravă**, „creer pane** 
și altele.

Ce înseamnă „șușanea*4 ? Spec
tacol de calitate îndoielnică, a 
precizat cineva. Toată lumea a 
fost de acord. Numai că au ridicat 
noul cuvînt la rangul de pronume

Înscris însă cu litere 
în., .repertoriul unor 
nu credeți ca este vor- 
de un original gen de

Șușanea înseamnă... 
locul explicației aride

personal și de atunci la Dărmă- 
nești se pronunță în mod frec
vent : maestrul Aldo Solini — 
Șușanea.

Pe viitor sperăm că nu vom a- 
tribui și altor organizatori de tur
nee detestabilul cuvînt.

Aceasta depinde de ei și mai 
ales deO.S.T.A., organul menit să 
fie exigent atunci cînd verifică 
repertoriile pentru turnee.

tensificarea activității de la club. 
Se mai preconiza dă asemenea în
ființarea unor echipe cultural-artis- 
tice.

Dacă curiozitatea însă te îndeam
nă să vezi ce s-a făcut cu aceste 
sarcini din planul organizației 
U.T.M., ce-i drept frumoase, inte
resante și chibzuit alese, vei căpă
ta un rezultat de-a dreptul nesatis
făcător.

Din toate sarcinile amintite, s-a 
realizat numai una: clubul are 
acum aparat de radio, însă el nu-și 
ține niciodată locul. în ultima 
vreme își mutase domiciliul în 
biroul „Muncă și plan".

Anul de învățămînt politic pare- 
se că s-a încheiat, iar la noi nici 
n-a început cum trebuie.

Tovarășul secretar al organiza
ției U.T.M. se plînge tot timpul de 
ajutorul comitetului orășenesc 
U.T.M. Tg. Jiu. E drept că și a- 
ceasta e una din cauzele pentru 
care activitatea organizației U.T.M., 
bine plănuită a rămas doar în 
scripte și hîrțoage, însă vinovatul 
principal sînt acei cărora li s-a în
credințat sarcina să muncească în 
conducerea organizației U.T.M. 
întreprinderea noastră și care 
înțeleg să se achite așa cum 
bule de sarcinile ce le revin.

din
nu

tre-

DIN FRUMUSEȚILE PATRIEI

Finteșteanu — actor

HORIA FURDUl 
inginer

RADA GHEORGHE 
electrician

„Mica publicitate
A dispărut...

...fără urmă, proprietarul 
celor trei clădiri (locuințe in
dividuale) începute de cîțiva 
ani și lăsate in paragină 
pe strada Romanilor din o- 
rașul minier Vulcan. Cine cu
noaște unde se află în prezent 
cel căutat, este rugat să in
formeze de urgenfă conduce
rea minei Vulcan.

roglifele. Unicul, și mai ales... 
rentabilul avantaj oferit de 
practicarea vechii scrieri, este 
siguranța că nimeni nu te 
poate controla în muncă. Ama
torii să se adreseze ospătaru
lui Nicolae Muscalu de la Bu
fetul Călărași din orașul Cer- 
na-Vodă. Pentru lămuriri su
plimentare consultați... bonie- 
rele sale zilnice.

Mare recompensă
...se va oferi persoanei care 

va reuși să descopere in., ma
gazinele din București, 
lăți și Constanța ciorapi 
bătești de vinzare.

Specialist
...in scrierea sacră a vechilor 

egipteni se oferă să mediteze 
orice amator de a Învăța hie-

Ga- 
băr-

Atențiune huțeni:
...folosiți cu încredere cea 

mai perfecționată siguranță 
de lumină pentru orașul vos
tru : lampa de petrol nr. 11. 
Tehnicienii uzinei electrice 
Huși oferă la cerere asistență 
tehnică gratuită.

(după scrisorile trimise 
de: Ifrim Palanciuc, 
N. Bancotă, Ligia Dia- 

conescu, I. Gavrilă).

(Urmare din pag. l-a)

Uzinele „1 Mai“ din Ploești fabrică utilaj petrolifer modern necesar in
dustriei noastre petrolifere și pentru export. In foto : Bancul de rodaj al insta
lațiilor de forare de tip „B.U.-40** unde mecanicii Cristache Costea (dreapta) 
comandă troliul în rodaj, asistat de mecanicul Minea Constantin. în cinstea 
celui de al VI-lea Festival Mondial al Tineretului și Studenților pentru Pace 
și Prietenie de la Moscova ei s-au angajat de a da numai lucru de calitate și 
de a roda în cele mai optime condiții instalațiile de foraj.

1 septembrie
Pe Pamînt, la București, e toamnă. Aci însă noțiuni ca toamnă, 

septembrie nu-și au rostul. Hotărît, a început să-mi fie dor de casă, 
ceea ee nu prea-i șade bine unui astronaut.

îmi apare uneori chipul dojenitor al lui Dănut- Știu că n-am 
avut dreptul să fiu absent de la educația lui atîta vreme. Mi-am 
asumat o mare răspundere, părăsindu-1.

Sîntem de vreo 12 ore pe suprafața Planetei Oceanelor, pe insula 
pe care am botezat-o Oaza Mărilor. E un nume cît se poate de 
potrivit pentru un petec de uscat care răsare dintr-o întindere ne
mărginită de apă.

Ctnd am coborît din rachetă, aveam toți trei, în mod firesc, 
un simțămînt deosebit. Știam că aci vom petrece multă, foarte 
multă vreme. Ce n-aș da să ne înșelăm în presimțirile noastre I 

Racheta se așezase pe un platou împresurat aproape din toate 
părțile de păduri. Am măsurat 
altitudinea : 200 metri. Platoul e 
tăiat în două de o apă care se 
scurge pe o pantă repede în 
oceanul aflat la o distanță de 
cîțiva kilometri.

Vorbeam de pădure. Dar ar
borii ei nu sînt arbori obișnuiți, 
ci un fel de cilindri groși de 
doi-trei metri, parcă lustruiți, 
care susțin o coroană îndeajuns 
de săracă. Explicația nu este greu 
de dat. Forța de atracție este aici 
de aproape două ori mai mare 
decît pe Pămînt. De aceea, trun
chiurile trebuie să fie cu mult 
mai groase, pentru a-și susține 
povara de crăci și frunze. Arborii

cat. Niciodată nu l-am auzit să 
ia cuvîntul, dar nimeni nu pune 
la îndoială că e numai ochi și 
urechi la ce se vorbește. Cîte 
odată, cînd discuțiile sînt mai 
înfocate, filozoful își sctrate din 
buzunarul hainei un carnețel 
uzat, cu coperte de pînză, îl 
deschide și găsind o filă albă 
o împestrițează pe margini cu 
tot felul de floricele. Și nici o 
floricică nu seamănă cu cea
laltă, fiecare e desenată în alt 
fel, întruchipînd pe semne cine 
știe ce idei, una decît alta mai 
grozavă. Ah! De aș putea să 
înțeleg ce se ascunde măcar 
sub o petală din toată această 
grădină de înțelepciune I

Și totuși acum cîteva zile, în
tr-o ședință, Haralambie Me- 
linte a cerut să fie înscris pri
mul pe lista vorbitorilor. In în
treaga sală s-a produs un mur
mur ca zumzetul albinelor pri
măvara și într-o clipită toți cei 
de față și-au potrivit camețele-

le gata să noteze fiecare cuvin- 
țel al filozofului. Dar...

— Vă rog — a spus filozo
ful — să-mi dați voie să plec. 
Mi-a venit un unchi de-acasă 
și..

Intr-o atmosferă de dezamă
gire generală, i s-a aprobat. 
Peste cîteva ore filozoful stătea 
de vorbă cu unchiu-său în gră
dina unui restaurant.

„Nu știi cum zicea bunicul, 
îi spunea el, tăcerea-i ca mie
rea. Nu mă bag, nu mă doare 
capul. Vine cineva și zice : dacă 
cutare mașină ar avea cutare 
lucru, ce părere ai, ar fi mai 
bună, ar fi mai productivă P 
Ce poți să răspunzi ? Că dacă 
zici că ar fi mai bună și n-o 
să fie mai bună, ai belea; dacă 
zici pe partea cealaltă și iese 
bună, te face prost I Așa mai 
bine nu mă bag, nu mă doare 
capul**.

Iar unchiu-său rîdea și-l bă- 
tea pe umăr: „Bravo mă, Hara
lambie, pe cinstea mea că nu 
te credeam atît de deștept**.

Că „Institutorii" este pus în 
scenă de un actor, iată o evidență 
simplă și categorică, accesibilă 
chiar și ochiului unui profan : 
spectacolul trăiește mai ales prin 
excepționalele sale portrete actori
cești, lucrate cu supremă migală, 
cu finețe de arabesc filigramat, 
sub supravegherea severă, calificată 
a regizorului-actor. Ba aș spune 
mai mult : un cunoscător al artei 
lui Finteșteanu (realizatorul regiei 
„Institutorilor**) îl intuiește fără 
ezitare în toate componentele 
spectacolului pe acest actor atît 
de personal. El a izbutit să îm
prumute unor confrați cu poate 
tot atît de puternică individualita
te, maniera sa de a-și schița eroul 
cu peniță subțire, în contururi de 
precizie și subtilitate aproape pe
dantă, îngroșînd linia pînă la gro
tesc sau subțiind-o pînă la insi
nuare. Spectacolul Naționalului cu 
„Institutorii" este mai puțin un 
spectacol de reușită regizorală, cu 
atmosferă, trouvaille-uri și inven
tivități spectaculoase (de altfel, 
piesa nu prea incită în acest 
sens), cît un spectacol de virtuo
zitate actoricească ; dar aceste 
„solo-uri" actoricești rafinate au 
fost conduse de o mînă regizorală 
fină și puternică în același timp, 
care le-a făcut să cînte împreună, 
nu alături, ci izbutind o strălucită 
interpretare a unei partituri fără 
prea multă strălucire. Pentru că, 
s-o recunoaștem, piesa lui Otto 
Ernst, scrisă cu cele mai hune in
tenții în urmă cu cîteva bune de
cenii, e astăzi puțintel prăfuită și 
numai o excepțională transpunere 
scenică (cum se întâmplă în cazul 
de față) o poate salva de desuetu
dine. Dramaturgul german a sărit 
cu sinceră pasiune în apărarea u- 
nui învățămînt luminat, generos, în 
anii cînd școala prusacă cazonă 
storcea cu perfidă și cretină can
doare orice urmă de gîndire per
sonală. de simțire, din tinerele 
vlăstare, transformîndu-le în niște 
automate sensibile doar la regula
mentele de ordine interioară, pe 
cît se poate mai stupide și rigide. 
Ernst îi ura pătimaș pe toți acești 
Flachsmann-i, Riemann-i, Dierks-i,

Weidenbaum-i care otrăveau cu 
bună știință cugetul școlarilor lor, 
îndobitocindu-i sistematic, și nu 
a ezitat să-i aducă pe scenă în 
monstruoasa lor goliciune lăuntri
că. Iar toate idealurile lui gene
roase, flacăra-i pură care-l mistuia, 
luminind în jur pînă la incandes
cență, le-a dăruit lui Flemming, 
acest învățător pasionat, demn, a- 
tingînd dimensiuni eroice în opo- 
ziția-i intransigentă față de cei din 
jur. Firește Flemming va fi urît 
de colegii săi, va intra în conflict 
violent cu ei și, firește, va fi în 
pragul destituirii sale din învăță
mînt. Dar, de astă dată nu lot 
atît de firesc ba chiar într-o for
mulă supărător de idilică (însă în 
deplinul asentiment al spectatoru
lui, dornic să guste triumful bine-

Note de spectator
lui asupra răului) la exact momen
tul oportun, apare un inspector 
cinstit, care restabilește adevărul, 
concediază pe directorul impostor, 
îl numește pe Flemming in locul 
lui și proteguiește patern idila 
junelui profesor cu a junei profe
soare. Puțin cam naivă, intriga 
aceasta constituie totuși un ax 
dramatic destul de solid și mai 
ales oferă posibilitatea conturării 
unor personaje colorate, vii, pito
rești. Și pe această linie și-a 
construit Finteșteanu spectacolul. 
Dar înainte de a mulțumi regizo
rului Finteșteanu, trebuie recunos
cut actorului Finteșteanu prețiosul 
său^ aport care e atît de puternic 
incit aproape îi umbrește realiza
rea regizorală. Aș spune despre 
Finteșteanu că e un om de știință, 
un savant al artei actorului, care 
stapînește și utilizează cu lucidă 
inteligență absolut toate elemente
le acestei arte. Stupiditatea agre~ 
sivă, perfidia, impostura lui Flachs- 
mann~ a zugrăvit-o întâi plastic, 
sugerînd-o în masca palidă, onctu
oasă a personajului, În privirea-i 
opacă pe care i-o înviorează doar 
poftele-i libidinoase sau satisfacția 
rea a înfrîngerii temutului inamic; 
în mersul mărunt, precaut, mereu 
lipit de pereți a impostorului laș;

și regizor
în gesticulația-i sgîrcită, dar expri- 
mînd întotdeauna exact replica, ba 
chiar și mai mult; în tonurile de 
voce cu nesfîrșite nuanțe, de la 
aroganta poruncă adresată subal
ternului, la mierosul, dulceagul ton 
cu care vorbește inspectorului, sau 
la vocea sugrumată de teamă cu 
care conversează cu Dierks. Rolul 
lui Flachsmann a fost studiat cu 
lupa și realizat cu finețe de biju
tier, iar aceasta ne-a amintit de 
acea neasemuită artă a detaliului 
și a sintezei în portret pe care 
ne-au demonstrat-o in „Suflete 
moarte" actorii M.H.A.T.-ului. '

O cronică complectă a spectacv, 
lului ar avea indiscutabila obliga
ție de a analiza creația dinamică, 
în fortissimo, a lui Costache Anto- 
niu, sau cea de rară finețe și ex
presivitate a amănuntului a lui Ion 
Mânu, cea masivă, patetică a lui 
Geo Barton sau cea promițător in
teresantă a lui Mircea Constanți- 
nescu; ea ar trebui desigur să re
proșeze și cele cîteva stridențe su
părătoare în concepția rolului lui 
Fifi Mihailovici sau paloarea per
sonajelor interpretate de Ulmeni 
și G. Cristescu.

Nu a fost însă în intenția pu
ținelor rîruluri de față, care și-au 
propus doar să sublinieze succesul 
actoricesc și regizoral al remarca
bilului actor care este Ion Finteș
teanu.

SANDA FAUR

Societatea pentru răspîndirea 
științei și culturii anunță că joi, 
la ora 19, va avea loc în sala 
Bibliotecii centrale universitare 
din Calea Victoriei 88 © „Seară

de întrebări în probleme actuale 
de politică internațională**.

Va răspunde Ion Manea — 
ziarist.

Tinerele romantică 
și tinerețe „practică41*

(Urmare din pag. l-a)

— Dar această continuă ade
rență la bucuria sau durerea ce
lorlalți ce satisfacție îți poate da?

— Aceea a înțelegerii, a cu
noașterii, a siguranței că trăiești, 
a solidarității cu oamenii, a pre
zenței în marea armată.

— Nu înțeleg asemenea satis
facții, atunci cînd la baza lor 
stau himere și atunci cînd în 
viață sînt atîtea lucruri frumoase 
și bune pe care dacă nu pui tu 
mîna, le iau alții.

— Iar filozofia lupilor...
— Dacă ții, poate fi și a lupi* 

lor, dar oricum e mai sănătoasă 
și mai comodă.

I — Ca și cum totul ar fi ca tu 
I și numai tu să trăiești comod. Pe 
I acest fel de a vedea lucrurile, pe 
• această miopie individualistă s-au

așezat întotdeauna ca pe o teme
lie, marile cataclisme ale lumii.

— Vorbe mari...
— Mari sau mici, în afara oa

menilor și a vieții, în afara dure
rilor și bucuriilor omenești totul 
e meschin... Iar neînțelegerea lor 
ține întotdeauna de ignoranță, de 
imposibilitatea de a te* ridica dea
supra propriei tale meschinării. 
De aceea adevărul tău e fals ; e 
un adevăr născut din ignoranță, 
din egoism...

Am rămas acolo pe malul la
cului sub lumina cerului transpa
rent de iulie, care-mi amintea 
ochii acelui „iremediabil roman
tic**. Nu-1 cunoșteam, dar îmi 
venea să-i string mîna cu putere, 
fără un cuvînt, așa cum i-aș fi 
strîns-o tinereții însăși, veșnic tri
umfătoare și generoasă.

RICHARD AL lll-lea (ambele 
serii) — Patria (complectare cine
mascop tn culori „Nava școală 
pleacă tn larg"), V Alecsandrî 
(complectare ..Marea Adriatic^"): 
PASAREA FURTUNII, complecta- 
re, SCURTA ISTORIE - Repu
blica. București, Gradina Progre
sul. înfrățirea tntre popoare ; 12
REZULTATE EXACTE - Maghe- 
ru. Elena Pavel (sală și grădină), 
Gh. Doja. Coșbuc (sală șl gră
dină i; INTRE DOUA FEMEI - 
1. C. Primu (sală șl grădină). 
Doina : JOCUL CU VIAȚA - 
Donca Simo (sală șl grădină) : 
AIDA - Lumina ; O CARIERA 
RATATA — Central, Cultural : 
ÎNCOTRO ? — (complectare Mar
cel Marceau) — Maxim Gorki. I 
Mal (sală și grădină); PARADA 
LUI CHARLOT (partea a II-a), și 
Ilie face sport - Timpuri Noi. 
Moșilor (sală șl erădină). N Băl- 
cer.cn (complectare „Iile tn luna 
de miere"), MOARA CU NOROC
- Tineretului . PRIMUL PUNCT 
- Alex. Popov . DIN NOU ÎM
PREUNA - Grivița : VRĂJITO
RI 11, - Vasile Roailă : PRIETE
NE DE NOAPTE - Unirea (sală 
șl grădină): OAMENI FARA IM
PORTANȚA — Const David . RO
MEO Șl JULIETTA - Alex. Sa- 
hla (sală si grădină) ; STAN ȘI 

BRAN STUDENT! IN OXFORD- 
Flacăra, T Vladimlrescu (grădi
nă). Miorița, Libertății, Aurel 
Vlaicii ; PRF.A TIR2IU - Arta 
(sală șl grădină). CRONICA A- 
MANȚILOR SĂRĂCI - Munca : 
TNALȚ1M1 - 23 August (sală si 
grădină) ; DOI CĂPITANI - 
Ilie Pintilie (sală și grădină); 
VAGABONDUL (ambele serii) — 
Popular FIICA MEA TRĂIEȘTE 
I.A VfENA - M Emitieacu: A- 
VF.NTURILE LUI ĂRTIOMKA - 
Volga . DRAGOSTE DE MAMA— 
Olga Baneic (sală șl grădină); 
DISPĂRUT FĂRĂ URMA - A- 
llanța . ASTĂ SEARA SE VA 
TERMINA TOTUL - Boleslav 
Blerut.

nu-s prea înalți. Niciunul nu trece de 5-6 metri ; adevărați pitici 
chiar față de coniferele carpatice, oare depășesc uneori 50 de 
metri. O comparație cu eucaliptul sau sequoia, care sînt de trei 
ori mai înalți e și mai grăitoare.

Poate că cei ce vor citi — peste ani și ani — acest jumal (dacă, 
bineînțeles, va ajunge în mîna unor pămînteni), vor fi dornici să 
știe prin ce se deosebește, la prima vedere, un peisaj din Planeta 
Oceanelor de un peisaj pămîntesc. Voi încerca să le satisfac cu
riozitatea.

In primul rînd e culoarea aceasta curioasă a vegetației: pre
domină portocaliul, la care se adaugă ambianța de nuanțe verzui 
și violete. Pe de altă parte, ca și arborii, totul pare aci clădit mai 
solid, mai masiv decît pe planeta noastră. Nu mă refer numai la 
plante, care au tulpini și frunze foarte groase, ci și la materia 
neînsuflețită. E și firesc să fie așa. O stîncă, care pe planeta noas
tră s-ar putea susține pe o bază destul de îngustă, aci s-ar prăbuși.

Te mai surprinde (așa cum se întîmpla și pe satelit) dubla umbră 
pe care o aruncă orice obiect sau vietate, deci, și noi, oamenii: e 
și acesta un fenomen datorat celor doi sori. La început, pînă te 
obișnuiești, ai impresia că ești urmărit de cineva.

Și tot ca pe satelit, aci domină lumina aceasta violet-roșcată, în 
care totul e învăluit. Ea dă și cerului culoarea sa- îmi amintesc 
de o poezie a lui Bacovia, în care „violetul" revine, obsedant și 
simbolic, de nenumărate ori s

„Aurora violetă
„plouă rouă de culori —
„Venus, plină de fiori,
„pare-o vie violetă.

„Bat la geamul tău încet,
„Bat cu-o roză sîngeroasă —
„Vino, floare somnoroasă,
„Cit pe zări e violet

Sînt însă și asemănări cu Pămîntul; tn atmosferă plutesc nori 
(cei mai mulți roz-portocalil); frunzele se mișcă tn adierea vlntu- 
lui ; dintr-o stfncă aflată într-o vîlcea se vede țișnind un izvor...

Toate acestea le observi copleșit de senzația imensei greutăți
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a propriului tău trup, care, pe lingă dificultatea mersului, îți pri- 
cinuiește dureri de cap, vîjîieli în urechi și o respirație anevoioa
să. Francesco, într-o clipă de răgaz, mi-a calculat greutatea. Eu, 
cu cele 80 de kilograme ale mele, am aci vreo 144. Abia am făcut 
primii pași și ne simțim obosiți. După cîțiva zeci de metri de 
drum, sîntem istoviți. Inimile bat repede, iar îmbrăcămintea de
vine o adevărată povară.

Francesco instalează într-o rocă Combservul — aparatul com
plex de observații și înregistrare, — iar eu o pornesc spre izvor, cu 
gîndul să supun lichidul unei analize. Ne așezăm apoi sub un 
pom, bucurîndu-ne de o odihnă bine meritată.

Ne aflăm acum, în sfîrșit, în 
acea lume nouă la care am dorit 
atît de mult să ajungem. Poate 
că sîntem prizonierii ei, dar avem 
prilejul să vedem ceea ce niciun 
om n-a văzut vreodată.

Seara, în cabina principală a 
rachetei, studiem rezultatele pri
melor cercetări. Analizatorul chi
mic automat ne arată că lichidul 
din izvor este apă, o apă bună 
de băut (deși are un conținut 
feros cam ridicat).

Nici aerul nu se prea deose
bește de cel de pe Pămînt. îl 
vom putea respira; va fi nevoie 
să ne folosim cîtva timp de o 
mască filtrantă, dar după două- 

unei respirații directe, libere. A-
ceste două descoperiri prezintă o mare însemnătate.

Mai puțin plăcut este faptul că scoarța planetei pare agitată 
de convulsii neîntrerupte. Banda seismografică înregistrează osci
lații destul de marcate, iar uneori simțim cum solul se cu
tremură.

Am descoperit cîteva plante comestibile. Animale n-au apărut 
pînă acum, cu excepția unor... să le spun păsări ? Cred că e mai 
potrivit să le numesc „ființe aeriene**. In orice caz, nu zboară
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dînd din^ aripi, ci cu ajutorul unui organ de ascensiune și de
plasare căruia deocamdată uu-i înțelegem alcătuirea.
* Tn sfîrșit. merită să fie menționat că rotația Plantei Oceanelor 
m jurul propriei axe se face în aproximativ 25 de ore terestre. 
Asta înseamnă că ziua și noaptea durează doar ceva mai mult 
ca pe Pămînt.

Avem atîtea de făcut I Mai întîi trebuie să ne constniim un 
adăpost,~ căci statul în rachetă îp decursul atîtor ani ne-a devenit 
o povară. Pe urmă, e necesar să studiem sistematic posibilitățile 
de alimentare. Trebuie să cercetăm temeinic insula, ca să luăm 
măsuri de apărare, pentru cazul cînd vom fi în primejdie

2 septembrie
Am dormit zece ore și totuși, nu ne-am întremaL
Ifrim a studiat trei ani de medicină înainte de a se consacra 

tehnicii. Dar nu e necesar să fii specialist, ca să open cauza 
suferințelor noastre: de vină e, desigur, gravita’.* aceasta mult 

) în mădulare. Din păcate, știința 
lui Hipocrat insă o-a descoperit 
un tratament împotriva acestei 
maladii.

Cele mai man grin ni le pro
voacă însă Francesco; numai 
stînd culcat poate suDorta gra
vitația. Cum se senaii. amețește 
și e cuprins de dureri de cap 
chinuitoare.

— Aici îți rine ri te tîrărti, 
nu să mergi —• ofcsers-â ei în
ciudat.

Ii dam dreptate.
Iată de ce, tnfâptn^ea pUso- 

rilor noastre trebuie. p*3ă une
alta, amînată „rine die".

URMA)

Desene de L DORIAN
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tio ălncrc fără viitor?

înțeleg

ciștjge 
va fi

oamenii muncii. Și a- 
garanția principală că 
Come! nu poate fi im- 

El este un

în meserie, să 
mult, și oricînd

Citind în „Scînteia tineretului" 
rubrica: „să discutăm despre ti
nerețe, educație, răspunderi", 
m-am gîndlt să vă scriu cîteva 
rîndurj despre situația a doi ute- 
mîști din organizația noastră.

Magdalena Păunescu și Cornel 
Șăndulescu sînt printre utemiștîi 
de nădejde ai organizației noas
tre : muncesc conștiincios în pro
ducție, își îndeplinesc sarcinile ce 
le revin pe linie de organizație. 
Ambii sînt în conducerea organi
zației U.T.M. din fabrică. Magda
lena este membră în comitetul 
U.T.M., Iar Cornel, membru în 
biroul unei organizații de secție. 
De mai bine de trei ani, muncind 
împreună, au reușît să se cu
noască unul pe altul, își știu 
atît calitățile cît șl defectele. 
Treptat între ei s-a înfiripat o 
dragoste frumoasă șl curată. Noi 
cei din jur constatăm cu bucurie, 
că, de cînd se iubesc, Cornel și 
Magdalena au devenit mai activi, 
mai răspunzători față de îndepli
nirea obligațiilor ce le revin. A- 
mindoi doresc fierbinte să fie 
toată viața împreună, să-și înte
meieze un cămin. Ce-ar putea să-f 
împiedice? Sînt tineri, amîndoi 
buni in muncă, cu banii cîștigați 
vor putea să-și cumpere cele ne
cesare viitoarei lor gospodării. Șl 
cu toate acestea nu pot să-și rea
lizeze visurile, să-șl desăvîrșească 
fericirea. De ce ?

Părinții Magdalene! — de alt
fel oameni de treabă — au cu 
totul alte planuri pentru viitorul 
fiicei lor. Ei i-au interzis cu de- 
săvîrșire să se mai întîlnească 
cu Cornel și să spere că vreodată 
s-ar putea căsători cu el. Aceasta 
pentru că Cornel ,cîcă n-ar avea 
nici un „viitor". In realitate Cor
nel este un bun trlcoter, cîștigă în 
medie 600 lei pe lună, este un 
băiat serios și o iubește mult pe 
Magdalena. Ce altfel de „viitor" 
ar trebui să aibă soțul Magdale- 
nei ? Există oare vreun domeniu 
de activitate în patria noastră în 
care muncitorii, fii de muncitori, 
să nu aibe un cuvînt greu de 
spus ? însuși statul nostru este

condus de 
ceasta este 
viitorul lui 
piedicat de nimic, 
băiat capabil, înzestrat, care va 
putea să se perfecționeze con
tinuu 
mai 
capabil să-și întrețină familia. 
Părinții Magdalenei nu ; 
însă acest lucru. Și de aceea cînd 
află că fata lor s-a întîlnit cu 
băiatul care-i este drag, o ceartă 
și chiar o bat, ii spun că nu ea 
este în măsură să decidă cu cine 
să sq căsătorească, ci ei, părinții, 
trebuie să hotărască aceșt lucru.

Noi nu negăm necesitatea sfa
turilor pe care trebuie să le pri
mească copiii din partea părinți
lor. Și în această direcție atitu
dinea tov. Aurelia Mogoș, mama 
care a scris ziarului cum a îm
piedicat nefericirea fetei el, este 
un exemplu grăitor. Dar, aceste 
sfaturi trebuie să meargă pe li
nia întregirii fericirii copiilor și 
nu altfel.

Magdalena are de acum 18 ani 
și credem că în 
în aceste condiții, 
și poate să hotărască în pri
vința viitorului ei. Ea *' 
noaște pe Cornel dintr-o perioadă 
destul de îndelungată, de muncă 
cot la cot. Or, părinții Magdale
nei îl cunosc prea puțin pe Cor
nel și nici nu au încercat să îl 
cunoască mai bine, pentru a-i 
vedea calitățile și defectele și pe 
baza acestora sărși spună părerea.

Ne punem întrebarea: dacă 
Magdalena va fi silită să renunțe 
la Cornel, pe care îl iubește cu 
adevărat, și va fi obligată să se 
căsătorească cu un altul pentru 
•are nu are nici un sentiment, nu 
vom avea de a face cu o familie 
în care nu va exista înțelegere 
și armonie, sau nu vom asista 
chiar la un divorț ? Oare părinții 
Magdalenei nu vor avea nici o 
vină în 
dem că

V-am

prin care trec Cornel și Magda
lena deoarece consider că mai 
sînt asemenea cazuri. Trebuie să 
spun că in parte se fac vinovate 
și organizațiile U.T.M. care 
nu se preocupă de asemenea pro
bleme ca prietenie, dragoste, că
sătorie, firești pentru tineri. A- 
tunci intervin fcarte mulți alțl 
sfătuitori, care în multe cazuri 
nu se gîndesc la adevărata feri
cire a tinerilor, ci sînt minați de 
anumite interese mărunte, mes
chine.

GEORGETA POP
membră în comitetul U.T.M. 
al fabricii „Bela Brainer"- 

București
Plonjonul portarului cehoslovac e inutil. După ce a intilnit bara, mingea 

s-a „odihnit" în plasă.

Pentru o recolta bogata

rînd, 
trebuie

îl cu-

toate acestea ? Noi cre- 
da.
scris despre necazurile

Semnarea planului de colaborare 
culturală dintre R. P. Romînă 
și R. 0. Vietnam pe anul 1957

Miercuri, a avut loc la Institu
tul romîn pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea semnarea pla
nului de muncă pentru aplicarea 
Acordului de colaborare culturală 
între R.P. Romînă și R.D. Viet
nam pe anul 1957.

Au asistat: T. Rudenco, adjunct 
al ministrului Afacerilor Externe, 
M. Macavei, președinte de onoa
re al I.R.R.C.S., I. Jalea, președin
tele Uniunii Artiștilor Plastici, Al. 
Buican, vicepreședinte al I.R.R.C-S., 
L. Banyai, director general în 
Ministerul Invățămîntului și Cul
turii, M. Gafița, secretar al Uniu-

și I. Moruzi, direc- 
în Ministerul Afa-

nii Scriitorilor 
tor ad-interim ... _____ ____
cerilor Externe.

Planul a fost semnat din partea 
romînă de tov. Octav Livezeanu, 
vicepreședinte al I.R.R.C.S., iar 
din partea vietnameză de Phan 
Van Su, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al R.D. Vietnam la Bucu
rești.

Planul cuprinde lărgirea și in
tensificarea schimburilor culturale 
prin primiri și trimiteri de dele
gați, organizare de expoziții, schim
buri de materiale etc.

(Agerpres)

I N F OR M A ȚII
Miercuri dimineață s-a 

în Capitală, venind de la 
delegația țării noastre 
de ing. Mihai F. Marin, 
al C.C.S., care a participat la
lucrările celei de-a 40-a sesiuni 
a Organizației Internaționale a 
Muncii.

înapoiat 
Geneva, 
condusă 
secretar din Leningrad și N. V. Ivanțov, 

director tehnic, în vederea per
fectării viitorului turneu al 
Ansamblului de balet al acestui 
teatru în țara noastră.

Marți au sosit în Capitală 
G N. Orlov, directorul Teatrului 
de Operă și Balet ,.S. M. Kirov"

Filme?!
ORIZONTAL î

1. Othello. — în delta Nilului 
spre Alexandria.

2. Portul din Nord. — Roșu și 
negru.

3. A aduce de peste hotare.— 
„V." — începutul unei iubiri.

4. Pronume posesiv. — La 
marginea orașului.

5. Al 41-lea. — O cascadă fără 
staf.e de cale ferată.

6. Renumit comic al filmului 
mut. — Servește la fabricarea 
berei.

7. Spre cer. — Cu toate că.— 
Bastonul... viței.

8. Uitați.—Specie de grîu (pl.).
9. Notă muzicală. — Care ține 

de tactică. — Localitate în apro
piere de Orașul Stalin.

10. Picior de animal. — 2x2 
cîteodată 5.

11. Semne particulare. — Pînza 
filmelor.

12. Un pahar cu bere. — In
tr-un magazin universal. — Tre
nul merge spre răsărit.

VERTICAL:

(Urmare din pag. l-a) 

acestea reprezintă locul unde lu
de

te________,
crează brigada experimentală 
tractoriști.

Toți sînt tineri ; și ei și cei care 
le coordonează munca. Acum sînt 
în campanie. Ion Nichifor — res
ponsabilul brigăzii — un om de 
vreo 30 de ani, recoltează borcea- 
gul de pe lotul de 100 hectare în
sămânțate cu plante furajere. Ște
fan Șeuleanu abia ieri a terminat 
de lucrat cu sapa rotativă și acum 
prășește porumbul. Fratele său, Ion 
Șeuleanu, transportă finul cu re
morca de la lot la gospodărie. Au 
executat toți pînă acum — și ei 
și ceilalți doi tineri din brigada ex
perimentală, Dumitru Drăghiceanu 
și Ion Ganea — un întreg complex 
de lucrări în timpul optim. Scrie 
în contractul încheiat cu gospodă
ria că însămînțalul porumbului tre
buie terminat în 5 zile. Bine. Ei 
au terminat această lucrare în 4 
zile și jumătate. Tot în același con
tract este prevăzut ca fiecare pra- 
șilă să dureze cinci zile. Pe prima 
au terminat-o tot în patru zile și 
jumătate, iar cea de a doua se 
apropie de sfîrșit.

Acum, zilele care-i mai despart 
de marea bătălie — recoltatul pă
roaselor — se pot număra pe de
gete. Mașinile sînt gata. Seara, 
după muncă, cei cinci, toți deodată 
sau pe rînd cîte unui, se mai abat 
pe la remize. Sînt buni mecaniza
tori; se pricep și la tractoare și la 
mașinile agricole. Cunosc și com
bina. Totuși, pînă acum n-au mai 
lucrat niciodată cu combina romî- 
nească „C.l“. De aceea, chiar dacă 
au studiat-o pînă acum de nenu
mărate ori, tot se mai opresc lingă 
ea și o cercetează. Au încredere în 
ea. însă vor s-o cunoască bine pen
tru ca să nu se facă de rușine în 
lan. Acestea-s ocupațiile actuale ale 
tinerilor mecanizatori din brigada 
experimentală. Gîndurile lor ? Unii 
sînt necăsătoriți, alții au și copii. 
Prietenii, logodnica sau soția, copiii, 
o carte, o seară de duminică la 
restaurării — iată cîteva preocu
pări de viață, gînduri. Totuși pro
cesul de producție, munca de fie
care zi le fură adesea gîndurile 
ceasuri întregi. Acum de exemplu. 
Au semnat un contract, și-au luat 
un angajament pe care trebuie să-l 
respecte. Brigada experimentală 
cere multe calități, atât din partea 
celor care lucrează în cadrul ei, 
cît și din partea mașinilor pe care 
le conduc aceștia. Ce gîndesc me
canizatorii despre toate acestea ?

ION NICHIFOR—responsabilul 
brigăzii: „Pentru asemenea ma
șini trebuie oameni calificați. Nu-i 
suficient să știi să conduci trac
torul și să legi un plug după el. 
Trebuie să fii un adevărat meca
nic.

Băieții din brigadă, cu toate că 
după anii pe care-i au sînt tineri, 
în meserie sînt „bătrîni", se pri
cep să execute lucrări bune și să 
îngrijească mașinile. Au cîte cinci 
ani de meserie fiecare. Cîrpacii 
n-au ce căuta într-o asemenea bri
gadă. Se cîștigă bine, dar trebuie 
să muncești bine. La început a fă
cut parte din brigadă un tinăr 
în care aveam încredere —- Ni- 
colae Maiacu. Nu-i băiat rău, dar 
n-a meritat să lucreze mai depar
te alături de noi. A executat o 
lucrare de proastă calitate care i 
s-a Imputat șl a trebuit să fie re
făcută. El a fost înlocuit. în for
ma de acum sperăm să dovedim 
superioritatea acestui sistem de 
lucru".

ȘTEFAN ȘEULEANU — trac
torist : „Deși cînd am semnat 
contractul mi-a tremurat puțin 
mina, mi-a fost teamă că n-am 
să pot realiza tot ceea ce e pre
văzut în contract, acum am în
credere în succes.

Mașinile cu care lucrăm acum 
sînt minunate; ascultă toate co
menzile. Un gînd însă mă preocu
pă. Trebuie să le îngrijesc așa 
cum prevede normativul. Adesea 
nu pot face acest lucru. Dacă am 
terminat lucrările pe lotul nostru 
de 500 hectare, conducerea gospo
dăriei ne repartizează să execu
tăm lucrări pe terenurile altor 
brigăzi. îmi place să-mi ajut to
varășii de muncă, însă nu vreau 
să distrug mașinile care mi-au 
fost încredințate. Trebuie să mi 
se ofere posibilitatea să-mi res
pect contractul și să lupt pentru 
prelungirea vieții mașinilor".

CONSTANTIN STAN — briga-

dier de cîmp : „Brigada experi
mentală lucrează pe o parte din 
terenul pe care-1 am sub supra
vegherea mea. Sînt direct intere
sat în rezultatele pe care le ob
țin tinerii mei tovarăși de 
muncă. Deocamdată pet afirma 
cu mîndrie că pe ceie 500 hec
tare lucrate de ei sînt cele mai 
frumoase culturi din gospodărie și 
poate din regiune. La griu cu si
guranță depășim planul. După pă
rerea mea, se pot executa toate 
lucrările numai cu acești cinci oa
meni. Anul acesta însă am fost 
nevoiți să folosim pentru răritul 
porumbului și prășituf printre 
plante cam 2,5 zile om la hectar. 
Sîntem încă la început și briga
da n-a fost dotată pînă acum cu 
mașini și cu substanțe pentru 
combaterea dăunătorilor vegetali 
și animali.

Repartizarea culturilor pe cele 
500 hectare este făcută cu multă 
chibzuință. Una din sarcinile de 
bază ale brigăzii fiind executarea 
tuturor lucrărilor în termeni op
timi, se poate asigura rotația cul
turilor în bune condiții. Jumătate 
din suprafața rezervată griului 
pentru anul viitor va fi aceea ocu
pată acum de plantele furajere, 
iar restul va urma după porumb".

★

Rezultatele obținute pînă acum 
de tinerii mecanizatori din brigada 
experimentală de la gospodăria de 
stat Agigea sînt mulțumitoare. 
Acum continuă munca pentru rea
lizarea sarcinilor din cea mai grea 
campanie a anului — campania a- 
gricolă de vară.

De-a lungul unui ciclu de pro
ducție agricolă, mecanizatorii din 
brigăzile pentru mecanizarea com
plectă a lucrărilor la culturile de 
griu, porumb și plante furajere a- 
nuale acumulează o serie de cu
noștințe noi, își însușesc unele ex
periențe asupra cărora vom reveni.

Studenfii îșî aduc aportul

Festivitatea sportivă 
de pe stadionul „Dinamo“

(Urinare din pag. t-a)

la tineretul nostru universitar adrl’ 
nat în frumosul cadru al Par cuini 
sportiv Dinamo, trimit tuturor pu:r- 
ticipanților călduroase urări de re
creație bine meritată la sfîrșitul 
unui an de muncă studioasă.

Acest climat de sărbătorire poa
te constitui și un izvor de însu
flețire pentru continuarea muncii 
pei băncile universității și în viața

T
nu ne-a arătat ce... știe

expediată
Foto

de Gîrleanu 
E. CSIKOȘ

„ȘTII ii

^JOCURi

4 • 1 A
a R

X Li UE i
r——

6 > 0 £ i uiE 1
‘p (b
7 r u IU1<
8 1rF

..

fz / 1
9 t r Io b
10 LJ 4 f Ui

1 - u
42 d f 5 T

(Urmare din pag. l-a)

și la vorbă. Din cîte am înțeles, 
era tehnician. La brigada aceasta 
lucra un lot de 22 de studenți, toți 
de la Facultatea de științe sociale. 
Harnici, disciplinați și veseli. în 
primele ore după sosire, blondul 
a stat printre ei. Unuia i-a arătat 
cum se ține sapa, altuia cum se 
sapă bine pe lingă un butuc de 
vie. Mă rog „i-a îndrumat practic**. 
Se și împrietenise de acum cu ei.

Dar tot lăudîndu-mi-i ne-am po
menit că ieșim din vie, și studenții 
nicăieri. „Unde or fi?** „Acum 
trebuiau să fie pe acolo** — și arătă 
cu degetul peste 15 rînduri înapoi.

De la vale am desprins o me
lodie înceată, ca un murmur. Apoi 
glasul unei fete prin triluri: 
rariștea de lingă vii**...

Am pășit înainte. După un 
în semicerc, stătea tot lotul, 
silica Ștefan le cînta. Cînd 
observat și-a lăsat cu un 
ștrengar basmaua pe ochi și a dis
părut. Băieții o aplaudau. La mar
gine, un student înalt cu ochelari, 
cu mustață subțire, cu palmele în
fășate în batistă, nu aplauda.

— Ai și făcut bășici?
— Nu! Dar am grijă... Mîinile 

mele sînt fine.
— După-amiază te dau pe mina 

Vasilicăi. O să iasă foc din tine.
Toți s-au pornit pe un rîs care 

te molipsea vrînd-nevrînd.
Vasilica „fiica Bărăganului.**, 

cum o numesc ei, e fruntașa lotu
lui- E sprintenă, prășește cu spor 
și băieții trebuie să fugă dacă nu 
vor să fie depășiți. Lasă că nici 
așa nu reușesc ei să fie în rînd 
cu ea, dar oricum, nu se lasă.

Vremea popasului trecuse. Stu-

„In

de la capăt altădenții au luat 
porțiune de vie.

Doi cai neastâmpăr ați, pe care 
un băiețel obosise ținindu-i în 
frîu, au simțit slăbite hățurile. 
Simțindu-se în largul lor, nici nu 
știu cînd ne-am văzut peste trei 
dealuri, la brigada lll-a. Aci lu
crau trei loturi de studente și stu- 
denți.

Aurora Hîncu avea în lotul ei 
19 fete. Halatele albe, băsmăluțele 
subțiri de pe cap lăsau impresia 
că se află în laboratoarele de 
chimie industrială ale institutului. 
Legăturile de sfoară prinse la brîu, 
ori îndemînarea cu care legau 
lăstarele de araci te făceau să crezi 
că sînt viticultoare de cînd se știu.

în cărare, la zece pași, stăteau 
la taifas colegii. Am aflat că Ale
xandru A gaper, Ion Bistriceanu, 
Mihai Corincioiu, Rubin Novac și 
Solo Grunberg fac parte din lotul 
care lucrează peste deal. Dar pen
tru că „așa sînt ei obișnuiți** au 
venit aici de două ceasuri și glu
mesc pe seama fetelor. Ce rău mi-a 
părut în clipa aceea că nu se afla 
un caricaturist în apropiere! O 
„felicitare** ar fi fost bine venită.

Dar în acest moment a sosit tov. 
Gheorghe Pascu, directorul gospo
dăriei. L-a chemat pe brigadier și 
l-a rugat să se uite la ceas. Am 
înțeles că aceasta înseamnă o mu
strare...

Ziua de muncă se terminase. 
Studenții trebuiau să plece la 
masă. Dar nu știu cine a început 
să cînte. Alte voci i s-au alăturat 
în întreaga tabără, de pe toate 
dealurile, de pe toate costișele 
pare că însăși tinerețea cînta în 
viile Copoului, după o zi de 
muncă.

Am așteptat ca și miile de spec
tatori de altfel cu legitim inheres 
evoluția în Capitală a formației 
Știința Timișoara. Motivele sini 
lesne de înțeles. Studenții timi
șoreni ne datorau o reabilitare 
în urma jocului prestat în com
pania echipei secunde a Poioniei 
cînd comportarea lor (aproape 
toți făceau parte din garnitura 
echipei B) n-a satisfăcut aștep
tările. Și intr-adevăr în prima re
priză studenții timișoreni ne-au 
arătat în compania echipei Spar
tak Hradek Kralove multe taze 
de fotbal de bună calitate. După 
ce au marcat primul gol în mi
nutul 7 prin Munteanu și al doi
lea gol în minutul 3 ai reprizei 
a doua prin Gîrleanu, în urma 
unor acțiuni spectaculoase, am 
crezut că pînă la sfirșit scorul 
întilnîrii va lua proporții respec
tabile. In prima repriză și cîteva 
minute din repriza a doua jucă
torii echipei Știința Timișoara au 
desfășurat un joc care ne-a adus 
aminte de echipa în formă bună. 
Ei au atacat rapid prin pase 
„dintr-o bucată", deschideri sur
prinzătoare pe extreme, și combi
nații rapide terminate cu șuturi 
ia poarta. Halfia în frunte cu Co- 
jereanu s-a comportat bine aii- 
mentind înaintarea și ajutînd in 
egală măsură apărarea, in aceas
tă parte a jocului atacul a pus 
de cîteva ori la încercări grele 
portarul echipei cehoslovace și 
cu un plus de eficacitate studen
ții puteau marca mai muite go
luri.

Apărarea s-a achitat onorabil 
de sarcinile ei fără insă să se 
ridice la nivelul pe care îl cu
noaștem. După primele minute 
ale reprizei a doua studenții au 
slăbit alura jocului permițînd 
oaspeților să supună poarta apă
rată de Pain (in prima repriză 
Fucs) la cîteva încercări grele. 
Rezultatul acestei presiuni nu a 
încetat să se arate. Oaspeții au 
reușit să egaleze scorui marcind 
două goluri prin Pikman și Sin- 
delar. N-ar fi exclus ca echipa 
studenților timișoreni să se fi 
menajat în vederea meciului greu 
ce îl au de susținut duminică. 
Totuși ei ar fi trebuit să aibă in 
vedere faptul că se întreceau cu 
o echipă de peste hotare și deci 
meciul Ie impunea anumite res
ponsabilități. Astfel prezentîndu- 
se lucrurile nu ne putem declara 
de acord cu comportarea total 
inegală în decursul unui meci a 
jucătorilor echipei Știința Timi
șoara. Oaspeții dornici de reabi
litare în urma eșecului suferit 
duminică și conștienți de valoa
rea adversarilor lor au muncit 
din răsputeri pentru a obține un 
rezultat cît mai onorabil. De alt
fel ei s-au prezentat mai bine de- 
cît în jocul cu Știința Cluj înche- 
gînd atacuri mai periculoase, reu
șind să se „găsească" mai pre
cis pe teren și fiind mai agresivi 
la poartă. Totuși, dacă jucătorii 
timișoreni ar fi continuat să joa-

ce în maniera în care au început 
jocul victoria nu le putea scăpa. 
Față de ardoarea cu care a lup
tat în decursul meciului și de 
voința pe care au arătat-o în spe
cial în ultima parte a meciului 
(deși erau conduși cu 2—0) re
zultatul de egalitate esie meritat.

In ceea ce privește ordinea 
care a existat pe stadion in 
timpul desfășurării acestei parti
de se poate spune că a influențat 
negativ desfășurarea meciurilor. 
Ne referim la faptul că în pauza 
meciului dintre Știința Timișoara 
și echipa cehoslovacă zeci de 
spectatori au pătruns pe terenul 
de joc îngrămădindu-se în jurul 
jucătorilor. Chiar și în timpul 
desfășurării partidelor spectatorii 
stăteau pe tușele terenului în nu
măr mare creînd confuzii arbitru
lui în aprecierea auturilor și lo
viturilor de coîț. Acest lucru a 
creat în Jurul meciurilor o at
mosferă de neseriozitate și a o- 
bligat arbitrii să oprească de ci- 
teva ori întîlnirile pentru a in
vita spectatorii să se îndepărteze 
de liniile de tușă. Considerăm că 
nu este admisibil ca la un cuplaj 
internațional să se permită astfel 
de încălcări ale regulamentului 
pe un teren de Joc. Sub acest 
aspect echipa de ordine a stadio
nului Dinamo primește o notă 
proastă și cerem ca pe viitor 
astfel de aspecte contradictorii 
regulamentului de fotbal să nu 
se mai intîmple.

EUSEBIU PITLLESCU

Meci
Pe drept cuvînt se poate spu

ne că întilnirea de fotbal dintre 
echipele Știința București și Aka- 
demic Sofia a fost nulă, nu numai 
sub aspectul scorului (0—0) ci și 
sub cel al spectacolului fotbalistic 
pe care jucătorii celor două echi
pe l-au oferit spectatorilor. Cei 
prezenți în tribune au fost marto
rii unei întîlniri de fotbal depri
mante ca spectacol, fapt la care 
a contribuit în cea mai niare par
te echipa studenților bucureșteni. 
Și noi ca și spectatorii din tribu
ne am rămas surprinși de jocul 
sub orice critică prestat de jucă
torii Științei, echipă care se bucu
ră de o bună apreciere din par
tea amatorilor de fotbal. Dc data 
aceasta însă (și e regretabil că 
s-a manifestat cu prilejul unei în- 
tilniri internaționale) Știința 
București s-a prezentat lamentabil. 
Abundența de pase greșite, trimi
se fără adresă, lipsa acțiunilor 
periculoase la poarta adversarilor, 
într-un cuvînt întregul joc al bucu- 
reștenilor a fost departe de ceea 
ce se numește fotbal. Echipa ni 

. s-a părut vlăguită, lipsită de ner
vul ei caracteristic și aceasta pare 
cu atît mai surprinzător cu cît 
în rîndurile ei se numără jucători 
cu experiență și deci în măsură

Competiția ciclista

5?

1. N-a dansat decit o vară. — 
Omul cu arma.

2. Cadra. — Mama. — Spre.
3. Pășune în Alpi. — Țin... pi

rostriile. — Hoțul cenușiu.
4. Comună în Vîlcea. — Alt 

comic vestit.
5. Mîîne va fl prea tîrziu.
6. A depăși. — Rea de gură.
7. Ari, dar nu cum trebuie.— 

La noi, la Todîrești. — La mere.
8. Pană de despicat. — Mama, 

tata, nevastă-mea și... eu.
9. Desfășurarea. — Punea oțet.
10. Suflete împietrite... și date 

peste cap. — Lacul Roșu. — 
Dialect francez.

11. Literă grecească. — Este 
vinovat Ed. Martin ?

12. Animal țepos, 
rești, ... înflorit.

13. Rio Escondido — S-a în- 
tîmplat pe stradă.

Bucu-

HScinteia 
tineretului

r
1

In atenția participanților
ir Redacția 

cursul nostru . , _ 
după încheierea primei etape (seria de 20 jocuri), așa cum 
prevede regulamentul.

★ în jocul „Pe Dunăre" apărut ieri în ziarul nostru a 
fost omisă numerotarea explicației de la 6 orizontal (Diviziune 
de timp. — Stat din America Latină. — ...Kaleh, insulă dună
reană între Orșova și Vîrciorova) ; la punctul 6 pe vertical 
sînt trei explicații (Oraș în Chaldeea. — Cetacee din Ame
rica de Sud. și „V").

roagă insistent cititorii — participant la con- 
de jocuri să trimită răspunsurile toate odată,

11
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față de 570 lei cît primea înainte. 
Ana Suliță a realizat, la cele trei 
războaie cu dispozitiv la care lu
crează, o depășire de normă de 
37 la sută.

Ea a cîștigat pentru 23 de zile 
lucrate în luna mai 738 lei, în 
loc de 592 lei cît ar fi primit îna
inte.

Odată cu demonstrațiile practi
ce, în secții au fost afișate 
inscripții comparative, care o- 
glindesc progresul în îndeplinirea 
normei și în cîștig realizat de di
ferite muncitoare.

O muncă de răspundere în lă
murirea muncitorilor a revenit a- 
gitatorilor, pe care comitetul or
ganizației de bază U.T.M. i-a 
ales din cei mai buni tineri. Ei 
au fost instruîți în mod organi
zat în legătură cu salarizarea șl 
normarea muncii, ridicarea pro-

muncii, îmbunătăți- 
produselor etc.

ductivității 
rea calității ,

Cu mult interes sînt urmărite 
în această perioadă gazetele de 
perete. Sînt prezente în ele pro
blemele de producție cum ar fi 
îndeplinirea planului, calitatea, a- 
jutorul pe care-1 dau muncitorilor 
maiștrii și tehnicienii, precum și 
alte probleme, care interesează 
întreaga masă de muncitori. In 
gazete satira se află și ea la loc 
de cinste. Nu scapă de zîmbetele 
muncitorilor indisciplinații, nici 
cei care lucrează produse de mîn- 
tuiaiă, nici acei dintre maiștri 
care nu-și fac pe deplin datoria.

Nu se poate spune că toate a- 
cestca au rămas fără eficacitate. 
Zilnic, colectivul uzinei produce 
in plus circa 1.000 m. țesături. 
Productivitatea muncii a crescut 
în luna mai pe întreprindere cu 
1,5%, iar calitatea produselor s-a 
îmbunătățit simțitor.

maiștri

în care pășește generația noiutrU 
tânără.

Privim cu dragoste la voi și sin- 
tem încrezători în conștiința voas
tră de cetățeni ai scumpei noastre 
patrii și ziditori de miine ai vieții 
noi pentru poporul nostru*.

A luat cuvîntul apoi tovară
șul Ion Iliescu, președintele 
Uniunii Asociațiilor Studenților 
din R.P.R. care după ce a 
trecut în revistă succesele obți
nute de studenți, le-a urat vacanța 
plăcută și succes în viitorul an 
universitar. Și iată că pe fondul 
verde al «stadionului zeci de tinere 
fete, dispuse înir-o simetrie 
perfectă au desfătat privirile celor 
prezenți fn tribune prin splendide 
demonstrații de gimnastică caden
țată. In acordurile armonioase ale 
fanfarei, albul de culoarea zăpezii 
al veștmintelor purtat de gimnaste, 
a creat un fermecător contrast cu 
verdele strident al gazonului. Miș
cările executate eu grație și tine
rețe complectate de rozete simbo- 
lizînd floarea-soarelui au smuls 
numeroase aplauze din partea ce
lor prezenți. In arenă au intrat 
sportivii învestmîniați în maiouri 
albe și pantaloni roșii care com- 
plectînd fericit decorul multicolor 
al priveliștii, s-au aliniat într-un 
aranjament perfect formînd cu tru
purile lor cuvîntul drag al tinereții 
și omenirii: PACE. A fost un mo
ment de entuziasm general subli
niat prin uraganul de aplauze ce 
s-au revărsat din tribunele stadio
nului.

După această frumoasă demon
strație cei prezenți au avut prile
jul să vizioneze două întîlniri in
ternaționale de fotbal disputate în- 
tre echipele Știința București-Akar 
demic Sofia și Știința Timișoara^ 
Spartak Hradek-Kralove.

I ■ ■ ■

să furnizeze un joc la nivelul pre
tențiilor. Atacurile lor (de afifel 
destul de rare) au fost de o ener
vantă ineficacitate fapt determinat 
și de faptul că atacanții nu au 
reușit să-și creeze situații de tras 
la poartă. Semnificativ în această 
direcție este faptul că pînă în mi
nutul 18 al reprizei a întlia, în 
timp ce atacanții bulgari șutaseră 
de nouă ori la poarta Științei por
tarul oaspeților nu a fosi pus la 
încercare niciodată. Cît privește 
jucătorii bulgari deși nici ei nu 
au arătat un fotbal de calitate, 
au meritul de a fi atacat mai pe
riculos poarta gazdelor prin a- 
tacuri mai închegate și uneori pe
riculoase. Bine dotați fizicește, 
jucătorii echipei din Sofia au reu
șit să construiască unele atacuri 
„în forță" (fără să depășească 
Insă limitele sportivității) care au 
pus la încercări grele portarul 
studenților. Și înaintarea lor însă 
a manifestat aceeași lipsă de 
eficacitate, tendința de a compli
ca jocul prin dantelării și driblin
guri inutile. Acest lucru a ușurat 
bineînțeles misiunea apărării stu
denților bucureșteni. Totuși jude
cind după aspectul general al des
fășurării partidei scorul de egali
tate nedreptățește oaspeții.

Cursa prieteniei romîno-bulgare“
C. Dumitrescu a cîțtigat etapa a lll-a

Miercuri s-a desfășurat cea de-a 
treia etapă a competiției cicliste 
„Cursa prieteniei romîno-bulgare 
București—Sofia**, pe traseul Bu
zău—București—Giurgiu. Cicliștii 
romîni au fost din nou animatorii 
întrecerii, luptând puternic pentru 
consolidarea pozițiilor bune obți
nute în primele două etape. Cons
tantin Dumitrescu a atacat ieri cu 
multă vigoare, însă Aurel Șelaru 
și-a apărat tricoul galben, luptând 
extraordinar de-a lungul celor 195 
de km. El a inițiat prima evadare 
la 10 km. după ștart, însă a fost 
ajuns la ieșirea din Ploești. în 
drum spre București, mai precis 
la Săftica, Constantin Dumitrescu 
împreună cu Poreceanu și Ion Va
sile atacă prin surprindere și se 
desprind de pluton. Șelaru ripos
tează la tâmp și împreună cu bul
garul Filipov se atașează grupului 
celor trei fugari. La București, a- 
vansul micului pluton condus de 
Dumitrescu este de aproape 5 mi
nute. Pe Calea Șerban Vodă, Fili
pov sparge. în față rămîn acum 
4 cicliști romîni care pedalează 
foarte rapid spre Giurgiu. In por
tul dunărean, Constantin Du mi-

Turul ciclist al Franței
Etapa a 7-a a turului ciclist al 

Franței — Metz—Colmar (223 
km.) a fost cîștigată de ciclistul 
francez Hassenforder în 6h 21’13”. 
In același timp s-au clasat Voor- 
ting (Olanda), Make, Bianco și 
Bergaud, toți francezi.

După 7 etape, în clasamentul 
general, pe primul loc a trecut 
ciclistul francez Barone din echi
pa regională He de France.

trescu cîștigă sprintul, învingîn- 
du-l pe Poreceanu. Această primă 
victorie îl aduce pe Dumitrescu pe 
locurile fruntașe ale clasamentu
lui, dar la o distanță apreciabilă 
de Șelaru

Clasamentul etapei : 7. C. Dumi
trescu (R.P. Romînă) a parcurs 
195 km. în 5 h 22’21” ; cu același 
tâmp s-au clasat în ordine St. Po
receanu, 1. Vasile și A. Șelaru. 
Concurentul bulgar N. Filipov a 
ocupat locul 5 cu tâmpul de 5 h 
27’27”. L. Zanoni a fost al 6-lea 
în 5 h 30’40”, iar Kaburov(R.P.B.)

a realizat 5h 30’42”. La trei secun
de a sosit un pluton mare condus 
de D. Munteanu și l. Constanți- 
nescu. După trei etape 
ment conduce A. Șelaru 
— 15 h 43’11” urmat de 
ceanu (R.P.R.) Iu 1’28”, i. r asuv 
(R.P.R.) la 3’46”, N. Filipov 
(R.P£.) la 8 02”, Gh. Calciș ă 
(R.P.R.) la 8’45”, C. Dumitrescu 
(R.P.R.)la 9’59”, R. KleinfRTJI.) 
la 11’16”.

Astăzi este zi de repaus, iar 
miine se desfășoară etapa a 4-a 
Russe-Gabrovo.

in clasa- 
(R.P.R.) 
Șt. Pore- 
I. Vasile

țAgerpre»)
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gic din București, Corul Universi
tății „Bolyai-CIuj ; Orchestra de 
muzică ușoară a Institutului poli
tehnic din Orașul Stalin; Echipa 
de dansuri a Institutului Maxim 
Gorki din București ; Echipa de 
dansuri a Casei de cultură a stu
denților din Craiova (distinsă și 
cu premiul „Miorița" decernat de 
Casa de creație populară din 
București); Echipa de dansuri 
populare a Institutului politehnic 
din Timișoara.

^Mențiuni au primit: Corul In
stitutului de agronomie din Timi
șoara ; Orchestra de muzică popu
lară a Casei de cultură a studen
ților din București ; Orchestra de 
muzică ușoară a Institutului poli
tehnic din Iași : Echipa de dansuri 
a Institutului medico-farmaceutie 
din Tg. Mureș; Echipa de dan
suri a Universității „Victor Babeș" 
din Cluj.

«««
Juriul a acordat diplome și 

mențiuni individuale următorilor i
Soliști vocali fruntași pe țară • 

Meher Anastasia—Timișoara, lana 
Gheorghe—Timișoara, Laslău Ti
tus—Timișoara, Barton Ștefan— 
București, Mircea Mariana—Bucu
rești,

Mențiuni : Walter Broos—Arad, 
Ionel Ionuțaș—Arad, Macrea Pa- 
raschiva—București, Maior Ro
bert—Timișoara, Ballo Margare
ta—Cluj. Toma Stelian—Iași.

Soliști instrumentiști fruntași 
pe țară: Șerban Petre—Craiova, 
Sirlincan Alexandru—-București,
Bărbulescu Eugen—Cluj, Moldo- 
veanu Doina—Orașul Stalin Lim- 
berea Cicerone—București.

Mențiuni: Klein Rodica—Ora
șul Stalin, Nicolae Petrică—Galați, 
But Augustin—Arad, Lateș Teo
dor—Ieși, Kohana David—Orașul 
Stalin.



Comunicatul informativ
cu privire la plenara Comitetului Central 

al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice
MOSCOVA 3 (Agerpres). — 

TASS transmite:
Intre 22 și 29 iunie a.c. a avut 

foc plenara Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice.

Plenara a discutat problema 
grupului antipartinic G. M. Ma
lenkov, L. M. Kaganovici. V. M. 
Molotov.
' Plenara a adoptat o hotărtre

corespunzătoare care se publică 
astăzi.

Plenara a scos din rîndurile 
membrilor Prezidiului C.C. și din 
rîndurile membrilor C. C. al 
P.C.U.S. pe tovarășii Malenkov, 
Kaganovici, Molotov; a destituit 
din funcția de secretar al C.C. al 
P.C.U.S. și a scos din rîndurile 
membrilor supleanți ai Prezidiu
lui C.C. și din rîndurile membrilor. 
C.C. pe tov. Șepilov.

Plenara a ales Prezidiul C.C. 
al P.C.U.S. în următoarea com
ponență :

Membrii Prezidiului: tovarășii 
A. B. Aristov, N. I. Beliaev, L. I. 
Brejnev, N. A. Bulganin, E. A. 
Furțeva, N. S. Hrușciov, N. G. 
Ignatov, G. K- Jukov, A. I. Ki- 
ricenko, F. R. Kozlov, O, V. Ku
usinen, A. I. Mikoian, M. A. Sus
lov, N. M. Șvernik, K. E. Vo- 
roșilov;

Membrii supleanți ai prezidiu
lui : tovarășii N. A. Muhitdinov, 
P. N. Pospelov, D. S. Korotcenko, 
I. E. Kalnberzin, A. P. Kirilenko, 
A. N. Kosîghin, K. T. Mazurov, 
V. P. Mîjavanadze, M. G. Per- 
vuhin.

Plenara a complectat Secreta
riatul, alegînd pe tov. O. V. 
Kuusinen secretar al C. C. al 
P.C.U.S.

P.C.U.S.Hotărîrea plenarei CC« al 
cu privire la grupul antipartinic 6. M. Malenkov, 

L. M. Kaganovici, V. M. Mo’otov

O declarație 
a lui V. A. Zorin

U.R.S.S. propune invitarea la ședințele subcomitetului Comisiei O.N.U. 
pentru dezarmare a reprezentanților Indiei, Iugoslaviei, 

Japoniei și Norvegiei

MOSCOVA 3 (Agerpres). — 
TASS transmite :

Plenara Comitetului Central al 
P.C.U.S. a examinat în ședințele 
din 22-29 iunie 1957 problema 
grupului antipartinic Malenkov, 
Kaganovici, Molotov, care - s-a 
•onstituit în sinul Prezidiului C.C. 
si P.C.U.S.

In timp ce partidul sub condu
cerea Comitetului Central, bizuin- 
du-se pe sprijinul întregului po
por, <Z.ce o muncă uriașă pentru 
îndeplinirea hotărîrilor istorice ale 
Congresului al XX-lea avînd drept 
scop dezvoltarea continuă a eco
nomiei naționale și ridicarea ne
întreruptă a nivelului de trai al 
poporului sovietic, restabilirea 
normelor leniniste ale vieții in
terne de partid, lichidarea încăl
cărilor legalității revoluționare, 
lărgirea legăturii partidului cu 
masele populare, dezvoltarea de
mocrației sovietice socialiste, în
tărirea prieteniei dintre popoarele 
sovietice, promovarea unei politici 
naționale juste, iar în domeniul 
politicii externe — destinderea în
cordării internaționale în scopul 
asigurării unei păci trainice; și 
în timp ce în toate aceste domenii 
au și fost obținute succese serioa
se pe care le cunoaște fiecare om 
sovietic, — grupul antipartinic 
Malenkov, Kaganovici și Molotov 
s-a ridicat împotriva liniei parti
dului.

Tn scopul schimbării liniei po
litice a partidului, acest grup a 
căutat să obțină prin metode an
tipartinice, fracționiste, modifica
rea componenței organelor condu
cătoare ale partidului alese la ple
nara C.C. al P.C.U.S.

Aceasta nu a fost întîmplător. 
' In cursul ultimilor 3—4 ani, 
cînd partidul s-a orientat cu ho- 
tărîre spre îndreptarea greșelilor 
ți lipsurilor generate de cultul 
f'ersonalității ducînd cu succes 
upta împotriva revizioniștilor 

rnarxism-leninismului atit pe are
na internațională cît și în țară, 
cînd partidul a desfășurat o mun
că importantă pentru îndrep
tarea denaturărilor în aplica
rea politicii naționale leninis
te, denaturări comise în tre
cut — participanții la grupul an
tipartinic descoperit acum și de
mascat complect s-au opus în per
manență, direct sau indirect, aces
tei orientări aprobate de Congre
sul al XX-lea al P.C.U.S. Acest 
grup a încercat de fapt să se îm
potrivească liniei leniniste de 
coexistență pașnică a statelor cu 
sisteme sociale diferite, slăbirii 
încordării iniernaționale și stabi
lirii unor relaț' de prietenie în
tre U.R.S.S. și toate popoarele lu
mii.

Ei au fost împotriva lărgirii 
drepturilor republicilor unionale 
în domeniul construcției economi
ce și culturale, în domeniul legis
lației, precum și împotriva întă
rim .rolului sovietelor locale în 
îndeplinirea acestor sarcini. Prin 
aceasta, grupul antipartinic s-a 
opus liniei de dezvoltare mai ra
pidă a economiei și culturii în re
publicile naționale, linie urmată 
cu fermitate dc către partid și 
care asigură întărirea continuă a 
prieteniei leniniste dintre toate 
popoarele țării noastre. Grupul 
antipartinic nu numai că nu a în
țeles măsurile partidului pentru 
combaterea birocratismului, pen
tru reducerea aparatului de stat 
umflat, dar s-a și opus acestor 
măsuri. In toate aceste probleme 
acest grup s-a pronunțat împotri
va principiului leninist al centra
lismului democratic. aplicat de 
partid

Acest grup s-a împotrivit cu 
înverșunare și a încercat să ză
dărnicească o măsură atit de im
portantă ca reorganizarea condu
cerii industriei, crearea consiliilor 
economiei naționale în regiunile 
economice, măsură aprobată de 
întregul partid și de popor. Ei nu 
au vrut să înțeleagă că în etapa 
actuală, cînd dezvoltarea indus
triei socialiste a atins proporții 
industria grea dezvoltindu-se cu 
precădere trebuiau gătite for
me noi, mai perfecționate de 
conducere a industriei, care 
să dea la iveală marile re
zerve și să asigure un avînt și 
mai puternic al industriei sovie
tice. Acest grup a mers atit de 
departe îneît chiar după ce mă
surile menționate au fost aproba
te în cadrul discutării acestora 
de către întregul popor — și 
după ce s-a adoptat Legea 
la Sesiunea Sovietului Su
prem al U.R.S.S., el a continuat 
lupta împotriva reorganizării con
ducerii industriei

In problemele agriculturii, par
ticipanții la acest grup au dat do
vadă că nu înțeleg noile sarcini 
actuale. Ei nu au recunoscut ne
cesitatea întăririi cointeresăm 
materiale a țărănimii colhoznice 
în scopul dezvoltării producției a- 
gricole. Ei au obiectat Împotriva 
desființării vechiului sistem biro
cratic de planificare in colhozuri 
și introducerii noului sistem de 
planificare, care descătușează ini
țiativa colhozurilor în conducerea 
economiei lor sistem care a și dat 
rezultate pozitive. Ei s-au rupt

atît de mult de viață îneît nu 
pot să înțeleagă posibilitatea rea
lă care permite ca la sfîrșitul a- 
cestui an să se desființeze livră
rile obligatorii de produse agri
cole de către gospodăriile perso
nale ale colhoznicilor. Luarea a- 
cestei măsuri, care arc o impor
tanță vitală pentru milioane de 
oameni ai muncii din Țara So
vietică, a devenit posibilă pe 
baza marelui avînt în domeniul 
creșterii animalelor proprietate ob
ștească din colhozuri și a dezvol
tării sovhozurilor. Participanții la 
grupul antipartinic în loc să spri
jine această măsură, devenită ac
tuală, s-au ridicat împotriva ei.

Ei au dus o luptă prin nimic jus
tificată împotriva chemării elabo
rate de partid și sprijinite în mod 
activ de colhozuri, regiuni, repu
blici— de a ajunge din urmă în 
cîțiva ani S.U.A. în ce privește pro
ducția de lapte, unt și carne pe 
cap de locuitor. In felul acesta 
participanții la grupul antiparti
nic au dat dovadă de dispreț bo
ieresc față de interesele vitale 
arzătoare ale maselor largi popu
lare și de neîncredere în uriașele 
posibilități pe care le are econo
mia socialistă în mișcarea între
gului popor pentru dezvoltarea 
mai rapidă a producției de lapte 
și carne.

Nu poate fi considerat întîm
plător faptul că tov. Molotov, 
participant la grupul antipartinic, 
dînd dovadă de conservatorism 
și rutină, nu numai că nu a înțe
les necesitatea valorificării pă- 
mînturilor înțelenite, ci s-a și 
împotrivit desțelenirii a 35.000,000 
de ha., desțelenire care a căpătat 
o importanță atît de uriașă pen
tru economia țării noastre.

Tovarășii Malenkov, Kagano
vici și Molotov s-au împotrivit 
cu înverșunare măsurilor pe care 
le-au luat Comitetul Central și 
întregul nostru partid pentru li
chidarea urmărilor cultului per
sonalității, pentru înlăturarea în
călcărilor legalității revoluționa
re comise în trecut și creerea 
condițiilor care să excludă posi
bilitatea repetării lor în viitor.

In timp ce muncitorii, colhoz
nicii, gloriosul nostru tineret, in
ginerii, tehnicienii și lucrătorii 
științifici, scriitorii, întreaga inte
lectualitate au sprijinit în unani
mitate măsurile partidului înfăp
tuite pe baza hotărîrilor Congre
sului al XX-lea al P.C.U.S., în 
timp ce întregul popor sovietic 
s-a încadrat în lupta activă pen
tru înfăptuirea acestor măsuri, în 
timp ce țara noastră cunoaște un 
avînt puternic al activității po
porului și un aflux de noi forte 
creatoare — participanții la 
grupul antipartinic au rămas 
surzi la această mișcare creatoa
re a maselor.

In domeniul politicii externe 
acest grup, îndeosebi tov. Molo
tov, a dat dovadă de rutină și a 
împiedicat prin toate mijloacele 
aplicarea noilor măsuri care au 
devenit actuale și au drept scop 
slăbirea încordării internaționale, 
întărirea păcii în lumea întreagă.

Tov. Molotov, fiind ministru 
al Afacerilor Externe, nu numai 
că n-a luat nici un fel de măsuri 
timp indelungat pe linia Ministe
rului Afacerilor Externe uentru 
îmbunătățirea relațiilor U.R.S.S. 
cu Iugoslavia, dar s-a pronunțat 
în repetate rînduri împotriva mă
surilor pe care le înfăptuia Pre
zidiul C.C. pentru îmbunătățirea 
relațiilor cu Iugoslavia. Poziția 
nejustă a tov. Molotov în pro
blema iugoslavă a fost condam
nată în unanimitate de plenara 
C.C. al P.C.U.S. din iulie 1955 
— „ca fiind necorespunzătoare 
intereselor statului sovietic și la
gărului socialist, necorespunză
toare principiilor politicii lenin
iste".

Tov. Molotov a frînat încheierea 
Tratatului de stat cu Austria și 
îmbunătățirea relațiilor cu acest 
stat, situat în centrul Europei. în
cheierea Tratatului cu Austria a 
avut o mare însemnătate pentru 
destinderea încordării internațio
nale generale. El a fost de aseme
nea împotriva normalizării rela
țiilor cu Japonia. Or, această nor
malizare a avut un mare rol în 
slăbirea încordării internaționale 
în Extremul Orient. El s-a pro
nunțat împotriva tezelor principia
le elaborate de partid cu privire 
la posibilitatea preîntîmpinării 
războaielor în condițiile actuale, 
cu privire la posibilitatea căilor 
diferite dc trecere la socialism 
în diferite țări, cu privire la ne
cesitatea intensificării contactelor 
P.C.U.S. cu partidele progresiste 
din străinătate.

Tov. Molotov s-a pronunțat în 
repetate rînduri împotriva noilor 
măsuri necesare preconizate de 
guvernul sovietic pentru apărarea 
păcii și securității popoarelor. El 
a negat, in special, oportunitatea 
stabilirii unor contacte personale 
între conducătorii U.R.S.S. și oa
menii de stat ai altor țări 
contacte necesare pentru rea
lizarea unei înțelegeri reciproce 
și pentru îmbunătățirea relațiilor 
internaționale.

In multe din aceste probleme 
tov. Kaganovici a sprijinit pă
rerea tov. Molotov, iar într-o serie 
de cazuri pe tov. Malenkov. Pre
zidiul Comitetului Central și în
tregul Comitet Central au pro
cedat cu răbdare pentru a-i rea
duce pe calea justă, au luptat îm
potriva greșelilor lor, contînd 
că ei vor trage învățămin
te din aceste greșeli, că 
nu vor insista asupra lor și 
că vor merge în pas cu întregul 
colectiv de conducere al partidu
lui. Dar ei au continuat să rămînă 
pe pozițiile lor nejuste, neleniniste.

La baza poziției tovarășilor Ma
lenkov, Kaganovici și Molotov, în 
divergență față de linia par
tidului, stă faptul că ei au 
fost și sînt prizonierii ve
chilor idei și metode, s-au 
rupt de viața partidului și a țării, 
nu văd noile condiții, noua situa
ție, manifestă conservatorism, se 
cramponează cu încăpățînare de 
forme1 și metode de lucru peri
mate, necorespunzătoare interese
lor înaintării sp?e comunism, res- 
pingînd ceea ce naște viața și 
ceea ce decurge din interesele 
dezvoltării societății sovietice, din 
interesele întregului lagăr socia
list

Atît în problemele politicii in
terne, cît și în problemele politi
cii externe, ei sînt sectari și dog
matici, manifestă o atitudine bu- 
cheristă, de inerție față de marx
ism-leninism. Ei nu pot să înțe
leagă că în actualele condiții 
marxism-leninismul viu în acțiu
ne, lupta pentru comunism înseam
nă traducerea în viață a hotărî
rilor Congresului al XX-lea al 
partidului, aplicarea perseverentă 
a politicii de coexistenă pașnică, 
de luptă pentru prietenia între 
popoare, a politicii de întărire prin 
toate mijloacele a lagărului so
cialist. înseamnă îmbunătățirea 
conducerii industriei, lupta pen
tru avîntul multilateral al agri
culturii, pentru belșug de produse, 
pentru o largă construcție de lo
cuințe. pentru lărgirea drepturi
lor republicilor unionale, pentru 
înflorirea culturii lor naționale, 
pentru dezvoltarea prin toate 
mijloacele a inițiativei maselor 
populare.

Dîndu-și seama că ieșirile și 
acțiunile lor greșite întîmpină o 
ripostă permanentă în Prezidiul 
C.C., care traduce consecvent în 
viață linia Congresului al XX-lea 
al partidului, tovarășii Molotov, 
Kaganovici, Malenkov au pășit 
pe calea luptei de grup împotriva 
conducerii partidului. Ințelegîn- 
du-se între ei pe o bază antiparti
nică, ei și-au propus să schimbe 
politica partidului, să readucă 
partidul la metodele greșite de 
conducere care au fost condam
nate de Congresul al XX-lea al 
partidului. Ei au recurs la intrigi 
și s-au înțeles în secret împo
triva Comitetului Central. Faptele 
scoase la iveală la plenara C.C. 
arată că tovarășii Malenkov, Ka
ganovici, Molotov și tov. Șepilov, 
care li s-a alăturat, pășind pe ca
lea luptei fracționiste, au încăl
cat statutul partidului și hotărî
rea Congresului al X-lea al par
tidului „Asupra unității partidu
lui" elaborată de Lenin, în care 
se spune:

„Pentru a realiza o strictă 
disciplină în interiorul partidu
lui și în întreaga activitate so
vietică și pentru a ajunge la o 
cît mai mare unitate prin înlătu
rarea oricărui fracționism, con
gresul împuternicește C.C. să 
aplice în cazul (în cazurile) de 
încălcare a disciplinei sau de reîn
viere ori admitere a fracționismu- 
lui, toate sancțiunile de partid 
mergînd pînă la excluderea din 
partid, iar pentru membrii Comite

tului Central trecerea lor la situa
ția de membri supleanți și, ca 
măsură extremă, chiar excluderea 
din partid. Această măsură extre
mă poate fi aplicată (membrilor 
C.C., membrilor supleanți ai C.C. 
și membrilor Comisiei de control) 
numai cu condiția convocării ple
narei C.C. la care să fie chemați 
toți membrii supleanți ai C.C. și 
toii membrii Comisiei de control. 
Dacă această adunare generală a 
conducătorilor partidului, for de 
cea mai mare răspundere, va con
sidera ca necesara, cu două treimi 
din voturi, trecerea unui membru 
al C.C. la situația de membru su
pleant sau excluderea lui din par
tid. această măsură trebuie să fie 
aplicată imediat".

Rezoluția leninistă obligă Comi
tetul Central și toate organizațiile 
de partid să întărească necontenit 
unitatea partidului, să dea o ri
postă hotărîtă oricărei manifestări 
de fracționism și de spirit de 
grup, să asigure o muncă cu a- 
devarat unită, care să întruchi
peze cu adevărat unitatea de 
voință și de acțiune a avangărzii 
clasei muncitoare — partidul co
munist.

Plenara C.C. constată cu imensă 
satisfacție unitatea și coeziunea 
de monolit a tuturor membrilor și 
membrilor supleanți ai C.C., a 
membrilor Comisiei centrale de re
vizie a P.C.U.S., care au condam
nat în unanimitate grupul antipar
tinic. La plenara C.C. nu a exis
tat un singur om care să fi spriji
nit acest grup.

In fața condamnării unanime de 
către plenara C.C. a activității 
antipartinice a acestui grup, cînd 
membrii plenarei C.C. au cerut in 
unanimitate scoaterea membrilor 
acestui grup din C.C. și exclude
rea lor din partid, aceștia au re
cunoscut existența înțelegerii lor 
secrete, caracterul dăunător al ac
tivității lor antipartinice și s-au o- 
bligat să se supună hotărîrilor 
partidului.

Pornind de la cele expuse mai 
sus și călăuzindu-se după interese
le întăririi prin toate mijloacele 
a unității leniniste a partidului, 
plenara C.C. al P.C.U.S. hotă
răște :

1) Să condamne ca incompati
bilă cu principiile leniniste ale 
partidului nostru activitatea frac- 
ționistă a grupului antipartinic 
Malenkov, Kaganovici, Molotov și 
Șepilov, care Ti s-a alăturat.
2) Să scoată din rîndurile membri

lor Prezidiului C.C. și din C.C. pe 
tovarășii Malenkov, Kaganovici și 
Molotov; să destituie din funcția 
de secretar al C.C. al P.C.U.S. și 
să scoată din rîndurile membrilor 
supleanți ai Prezidiului C.C. și 
din rîndurile membrilor C.C. pe 
tov. Șepilov.

★
Condamnarea în unanimitate de 

către Comitetul Central al parti
dului a activității fracționiste a 
grupului antipartinic al tovarășilor 
Malenkov, Kaganovici, Mololov 
va servi întăririi mai departe a 
unității rîndurilor partidului nos
tru leninist, întăririi conducerii 
sale, cauzei luptei pentru linia 
generală a partidului.

Comitetul Central al partidu
lui cheamă pe toți comuniștii să-și 
unească și mai strîns rîndurile 
sub steagul invincibil al rnarxism- 
leninismului, să-și îndrepte toate 
forțele spre îndeplinirea cu suc
ces a sarcinilor construcției co
muniste.

(Adoptată Ia 29 iunie 1957 în 
unanimitate de membrii Comitetu
lui Central al P.C.U.S., membrii 
supleanți ai Comitetului Central, 
membrii Comisiei centrale de revi
zie, cu o abținere — a tov. Molo
tov).

LONDRA 3 (Agerpres) TASS 
transmite : In cadrul ședinței din 
2 iulie a subcomitetului Comisiei 
O.N.U. pentru dezarmare -V. A. 
Zorin, reprezentantul sovietic, a 
făcut următoarea declarație :

„Delegația sovietică considera 
cu totul inadmisibilă atitudinea 
delegațiilor statelor occidentale, 
reprezentate în subcomitet, față 
de cererea guvernului Indiei de a 
asculta în cadrul ședințelor sub
comitetului pe reprezentantul In
diei în legătură cu propunerile 
prezentate de guvernul Indiei în 
problemele dezarmării. Delegația 
sovietică consideră necesar să a- 
mintească că încă Ia 19 martie 
a.c. chiar la începutul lucrărilor 
subcomitetului nostru Uniunea 
Sovietică a propus să fie invitați 
la ședințele subcomitetului repre
zentanții Indiei, Iugoslaviei, Ja
poniei și Norvegiei pentru a fi 
ascultate expunerile lor în legă
tură cu propunerile prezentate de 
guvernele acestor țări la Organi
zația Națiunilor Unite în proble
mele dezarmării și transmise po
trivit hotărîrii Adunării Generale 
a O.N.U. spre examinare subco
mitetului.

Deși de această propunere a 
Uniunii Sovietice s-a amintit în 
repetate rînduri, reprezentanții 
occidentali au obiectat împotriva 
acceptării acestei propuneri și a- 
bia la 28 martie au acceptat să 
se ceară guvernelor acestor tari 
să-și formuleze în scris conside
rentele asupra propunerilor pre
zentate.

’ Delegația sovietică amintește 
de asemenea că în scrisoarea re
prezentantului permanent al In
diei la Organizația Națiunilor 
Unite se spune că guvernul In
diei consideră mai indicată par
ticiparea personală a reprezen
tantului Indiei la ședințele sub
comitetului pentru a expune ver
bal poziția sa și a răspunde la 
eventualele întrebări ale membri
lor subcomitetului.

Tn legătură cu acest răspuns al 
guvernului Indiei, delegația so
vietică, după cum își amintesc 
toți membrii subcomitetului, a ri
dicat din nou problema invitării 
reprezentantului guvernului In
diei la ședințele subcomitetului și 
a insistat să fie satisfăcută acea
stă cerere legitimă a guvernului 
Indiei în ședințele subcomitetului 
din 11, 16, 18, 25 aprilie, 6 și 8 
mai. Reprezentanții occidentali 
au refuzat să accepte această 
propunere

Subcomitetul își amintește că 
la 28 mai delegația sovietică a 
atras atenția tuturor membrilor 
subcomitetului asupra acestei 
scrisori a guvernului Indiei și a 
insistat din nou să fie invitat re
prezentantul Indiei la ședințele 
subcomitetului. Delegația sovie
tică a amintit de această propu
nere la 3, 14 și 26 iunie și a ri
dicat din nou această problemă 
astăzi. In ciuda promisiunilor u- 
nor reprezentanți, printre care 
reprezentantul Statelor Unite dl. 
Stassen, de a răspunde în cît mai 
scurt timp la această propunere 
nici în prezent nu o putem re
zolva în mod favorabil din cau
za lipsei consimțămîntului repre
zentanților occidentali de a invita 
pe reprezentantul Indiei în sub
comitet.

Delegația sovietică este foarte 
uimită de această poziție, ținînd 
seama de faptul că subcomitetul 
a trecut în prezent direct la dis
cutarea problemei încetării expe
riențelor cu arma atomică și cu 
hidrogen, în a cărei rezolvare 
și-a manifestat în mod deosebit 
interesul tocmai guvernul Indiei 
care a prezentat propunerile sale 
ce ne-au fost transmise de Adu
narea Generală pentru examinare.

Ținînd seama de aceasta pre
cum și de faptul că primul mi
nistru al Indiei se află în pre
zent la Londra delegația sovie
tică crede ca este deosebit de u- 
til și pe deplin real de a asculta 
tocmai în acest moment pe repre-

La 5 iulie 
va pleca în vizită

HANOI 3 (Agerpres). — Pre
sa vietnameză din 3 iulie a pu
blicat următorul comunicat al 
președinției Republicii:

La 5 iulie 1957, președintele 
Ho Și Min va pleca in vizită în 
țările prietene. El va fi însoțit 
de Hoang Min Giam, ministru

Ho Și Min 
în țările prietene 
al Culturii, Hoan Van Hoan, 
membru în Biroul Politic al Co
mitetului Executiv Central al 
Partidului Muncii din Vietnam și 
Fam Ngok Thak, locțiitor al mi
nistrului Sănătății. Președintele 
Ho Și Min își va începe vizitele 
plecînd Ia Phenian, capitala 
R.P.D. Coreene.

Adunarea activului de partid 
al organizației orășenești 

de partid Moscova
MOSCOVA 3. Corespondentul 

Agerpres transmite: La 3 iulie 
în Palatul mare al Kremlinului a 
avut loc o adunare a activului 
de partid al organizației orășe
nești de partid Moscova. Au par
ticipat aproximativ 2.800 de per
soane — reprezentanți ai organi
zației orășenești de partid Mos
cova care numără peste 400 000 
de membri.

E. A. Furțeva, secretar al C.C. 
și al Comitetului orășenesc Mos
cova al P.C.U.S., a prezentat ra
portul în legătură cu hotărîrea 
plenarei C.C. al P.C.U.S. „Cu 
privire la grupul antipartinic G. 
M. Malenkov. L. M. Kaganovici 
și V. M. Molotov".

E. A. Furțeva a vorbit despre 
lucrările plenarei din 22—29 iu
nie a Comitetului Central al par
tidului la care s-a discutat pro
blema grupului antipartinic Ma
lenkov, Kaganovici și Molotov.

In cadrul discuțiilor la rapor
tul E. A. Furțeva au luat cuvîn
tul 78 de persoane care au apro
bat în unanimitate hotărîrea ple
narei C.C. al P.C.U.S. și au în
fierat activitatea antipartinică a

lui Malenkov, Kaganovici și Mo
lotov, precum și a lui Șepilov care 
li s-a alăturat. Discuțiile au 
constituit o vie demonstrație a 
unității rîndurilor organizației 
de partid Moscova, a coeziunii ei 
în jurul Comitetului Central le
ninist.

Au luat apoi cuvîntul N. A. 
Bulganin, M. G. Pervuhin, R. A. 
Rudenko, procurorul general al 
U.R.S.S., K. D. Petuhov, preșe
dintele Consiliului economiei na
ționale al orașului Moscova și N. 
S. Hrușciov, prim-secretar al 
C,C. al P.C.U.S., care a rostit o 
amplă cuvîntare.

Participanții la adunare au a- 
doptat în unanimitate o rezoluție 
în care aprobă și sprijină pe de
plin hotărîrea plenarei C.C. al 
Partidului.

Adunarea activului de partid a 
asigurat C.C. al P.C.U.S. că or
ganizația orășenească de partid 
Moscova își va uni și mai strîns 
rîndurile și sub steagul invinci
bil al rnarxism-leninismului va 
lupta pentru noi succese în în
deplinirea sarcinilor construcției 
comuniste.

I

i

zentantul Indiei. De aceea dele
gația sovietică regretă extrem de 
mult că reprezentanții Statelor 
Unite, Marii Britanii și altor pu
teri occidentale prin atitudinea 
lor față de această propunere 
împiedică participarea Indiei la 
lucrările subcomitetului. Delega
ția sovietică nu poate aprecia a- 
ceastă poziție a puterilor occi
dentale altfel decit ca o lipsă de 
dorință de a asculta în subcomi
tet părerea guvernelor care se 
pronunță în afara subcomitetului 
pentru slăbirea încordării inter
naționale, pentru dezarmare pen
tru încetarea experiențelor cu 
arma atomică și cu hidrogen, 
ceea ce, firește nu poate să nu 
influențeze în mod negativ în
treaga activitate a subcomitetu- 
lui“.

★
LONDRA 3 (Agerpres). — In 

ședința din 2 iulie a Subcomitetu
lui Comisiei O.N.U. pentru dezar
mare a luat cuvîntul Selwyn Lloyd, 
ministrul Afacerilor Externe al 
Angliei, care a expus propunerile 
S.U.A., Angliei, Franței și Canadei 
cu privire la încetarea experiențe
lor cu armele atomică și cu hidro
gen.

A luat apoi cuvîntul reprezen
tantul sovietic V. A. Zorin.

In Egipt, alegatorii 
au participat 

cu entuziasm la vot
CAIRO 3 (Agerpres). — TASS 

transmite : La 3 iulie în Egipt au 
avut loc alegerile pentru Adu
narea Națională. Acestea sînt 
primele alegeri generale după 
izgonirea regelui Faruk și pro
clamarea Republicii Egipt. Deși 
alegerile au avut loc într-o 
zi obișnuită de lucru, proprie
tarii de fabrici și uzine, con
ducătorii întreprinderilor și in
stituțiilor au primit dispoziția să 
dea posibilitatea muncitorilor și 
funcționarilor să voteze. Pentru 
bărbații care beneficiază de dren- 
tul de vot și care au fost înscriși pe 
listele de alegători, votul este obli
gatoriu. Pentru prima oară în isto- 
ria Egiptului femeile au obținut 
dreptul la vot. Presa relatează că 
în listele alegătorilor au fost în
scrise peste 5,5 milioane de per
soane. La alegerii® din 3 iulie ai 

i participat însă un număr mai mio 
i de alegători, întrucît alegerile au 

loc numai în 270 din cele 350 do 
I circumscripții electorale. Candida- 
ții din 75 de circumscripții electo
rale care nu au contracandidați au 
fost considerați aleși din oficiu. In 
cinci circumscripții electorale ale
gerile vor avea loc mai tîrziu. 
Printre cei 1.760 de candidați din 
270 de circumscripții electorale

! există cinci femei. în fiecare cir
cumscripție electorală candidează 
2—10 candidați.

La ora 8 dimineața au început 
operațiile de votare. în toate cir
cumscripțiile a domnit o mare ani
mație. Alegătorii au participat cu 
mare entuziasm la vot. Rezultatele 
definitive ale alegerilor vor fi a-, 
nunțate săptămîna viitoare.

Dezbaterile parlamentare franceze 
cu privire la tratatul pieții comune 

și Euratomului
PARIS 3. Corespondentul spe

cial Agerpres transmite: In ca
drul dezbaterilor parlamentare 
franceze cu privire la tratatul 
pieții comune și Euratomului 
care au început marți seara în 
Adunarea Națională, deputatul 
socialist Alain Savary a prezen
tat raportul comisiei afacerilor 
externe favorabil ratificării trata
tului.

Raportul zugrăvește un tablou 
sumbru al actualei situații eco
nomice a Franței și afirmă că 
participarea la piața comună ar 
putea remedia această situație.

In cadrul ședinței de marți 
seara au fost prezentate Adună
rii două moțiuni. Prima moțiune, 
prezentată de deputatul republi
can social Dronne, cere ca la vo
tarea ratificării tratatului euro
pean fiecare deputat să-și prezin
te votul individual și nu în grup 
(Votarea individuală favorizează 
pe adversarii ratificării tratatului 
pieții comune și Euratomului 
pentru că în sinul citorva parti-.

de — radicali, independenți, 
U.D.S.N. — nu există unanimita
te în ce privește problema trata
telor europene, unii deputați fiind 
hotărîți să voteze împotriva lor 
dacă votarea se va face indivi
dual). O a doua moțiune prezen
tată de deputatul comunist Geor
ges Cogniot cere amînarea dez
baterilor asupra tratatului pieții 
comune și Euratomului pînă după 
discutarea celei mai arzătoare 
probleme a Franței în momentul 
de față, problema încetării răz
boiului din Algeria. Moțiunea co
munistă subliniază că „ratificarea 
tratatelor europene va agrava 
divizarea Europei în blocuri eco
nomice și militare antagoniste, 
va constitui un pericol pentru 
pace, punînd la dispoziția milita
rismului german armament ato
mic, va atenta la independența 
națională a Franței în favoarea 
monopolurilor germano-america- 
ne și în detrimentul maselor largi 
populare din industrie și agricuU 
tură",

Avancronica Festivalului
internaționale printre care Fe
derația Mondială a Tineretu
lui Democrat, Uniunea Inter
națională a Studenților, Fe
derația Democrată Internațio
nală a Femeilor, Liga Interna
țională <t Tineretului Musul
man și altele sprijină Festi
valul.

Vor participa Ia Festival re
prezentanți a peste 40 de 
uniuni studențești naționale 
mai ales din țările Africii, 
Asiei, și Americii Latine pre
cum și ai organizațiilor stu
dențești locale din Anglia, 
Franța, R.F. Germana, Canada 
și din alte țări.

Potrivit datelor Comltefului 
Internațional de pregătire al 
celui de-al VI-Iea Festival 
Mondial al Tineretului și Stu
denților, care va începe la 28 
iulie la Moscova, peste 100 de 
organizații din 110 țări au a- 
nunțat că doresc sa participe 
la această sărbătoare a tine
retului.

Un număr de 16 organizații

Un grup de artiști și de observatori 
din Iugoslavia va participa la Festival

Buletinul Informativ al A- 
genției Iugo-Press a publicat 
un articol în care se arată că 
la cel de-al VI-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Stu
denților va participa un grup 
de artiști amatori din Iugosla
via alcătuit din 200 de per
soane, precum și un grup de 
observatori —- reprezentanți ai 
Organizației tineretului popular 
din Iugoslavia.

Spectacol al ansamblului de artă 
a! tineretului chinez

La Festival va pleca corul 
academic al studenților de Ia 
Universitatea din Belgrad, an
samblul popular din Liubliana 
și soliști. Reprezentanții tine
retului din Iugoslavia vor par
ticipa la festivalul cinemato
grafic, la diferite competiții și 
vor organiza o expoziție de 
fotografii artistice.

Conferința de presă
MOSCOVA 3 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 3 iulie a 
avut loc o conferință de presă 
a ziariștilor sovietici și străini, 
convocată de Comitetul In
ternațional de Pregătire a ce
lui de-al VI-lea Festival Mon
dial al Tineretului și Studen
ților. La conferință au fost în
fățișate pregătirile tineretului 
din diferite țări ale lumii în 
vederea Festivalului.

Membrii Comitetului Interna
țional de Pregătire, care au 
vizitat țările Asiei, Europei, A- 
fricii și Americii, au făcut de
clarații.

Jacques Denis a vorbit des
pre vizita sa în Italia. Franța, 
Belgia, Suedia, Norvegia și Da
nemarca. Campo Silva și-a îm-

convocată de C.I.P.
părtășit impresiile despre vizi
ta în țările Americii Latine. 
Dr. Allan Mohamed Abdel 
Halele a arătat cum se pregă
tesc pentru Festival tinerii și 
tinerele din Egipt, Liban și 
Tunisia.

Toți cei cftre au luat cuvîntul 
Ia conferința de presă au subli
niat că ideile celui de al VI-Iea 
Festival Mondial — pentru pace 
și prietenie găsesc cel mai 
viu ecou în rîndurile tineretu
lui din numeroase țări.

La conferința de presă au 
participat membri ni Comite
tului Internațional de Pregătire, 
precum și reprezentanții tine
retului din diferite țări, care au 
răspuns la întrebările ziariștilor 
sovietici și străini.

I

Ansamblul de artă a tinere
tului chinez, care va participa 
la Festivalul de la Moscova, a 
organizat la Pekin un spectacol 
cu numerele care vor fi pre
zentate oficial la deschiderea 
Festivalului.

La spectacol a participat pre
mierul Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze, Ciu En-lai, alte 
personalități din conducerea 
statului, precum și oameni 
cultură.

de

j In R.P. Mongolă se desfă- 
Ș șoară pregătiri active în ve- 
j derea Festivalului de la Mos-
■ cova. Au avut loc concursuri 
’ artistice și competiții sportive 
j cu prilejul cărora au fost se-
■ lecționați participanții la Fe- 
j stivai.

Delegația de tineret a R.P. în muncă și învățătură.

de

Din R. P. Mongolă vor veni 200 
delegați

Mongole, alcătuită din 200 
persoane — va fi compusă
dintr-un cor al tineretului, o 
orchestră de instrumente na
ționale, dansatori, artiști de 
circ, sportivi, precum și dife
riți tineri care s-au evidențiat
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Cu privire la Congresul F.M.T.D.
(Agerpres). — După cum s-a mai anunțat Con

siliul Federației Mondiale a Tineretului Democrat (FMTD) a 
hotărît să convoace la Kiev — capitala R.S.S. Ucrainene — între 
16 și 22 august, imediat după închiderea Festivalului de la Mos

cova, cel de-al 4-lea Congres al Federației care va face bilanțul 
activității ei și va trasa noi sarcini.

După cum a comunicat unui corespondent al agenției TASS 
secretarul F.M.T.D. Valentin Vdovin (U.R.S.S.) Congresul va 
discuta problema ..Tineretului în timpurile noastre și sarcinile 
F.M.T.D. , va adopta noul statut al Federației, va alege organele 
executive ale F.M.T.D.

In afară de ședințele plenare, vor lucra comisii, vor avea loc 
membru organizațiilor, 
urmează a fi discutate

întîlniri regionale. După consultări cu 
secretariatul F.M.T.D. a fixat temele ce 
în comisii.

întîlniri* regionale vor avea loc între 
altor regiuni în cadrul 
dezvoltarea colaborării

reprezentanții Americii 
cărora vor fi abordate 
dintre tineretul acestor

Latine, Africii și 
probleme privind 
țări.

Participanții la 
celui de-al 6-lea

Tineretul, a spus Valentin Vdovin, este preocupat în mod deo
sebit de problemele menținerii- păcii. Tinerii și tinerele din toate 
țările iau atitudine împotriva cursei înarmărilor, ale cărei urmări 
ei le resimt în mod nemijlocit. Pentru a asigura un viitor fericit 
tineretului. F.M.T.D. își îndreaptă activitatea în favoarea exis
tenței pașnice a tuturor țărilor. La Congres își vor expune punc
tul de vedere nu numai delegații ci și observatorii din partea 
organizațiilor internaționale și naționale, cunoscuți activiști care 
se ocupă de problemele tineretului.

congres vor discuta de asemenea rezultatele 
Festival Mondial al Tineretului și Studenților.


