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Proletari din toate țările, uniți-vă!
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întrebări șl răspunsuri
cu privire la brigăzile de tineret

Brigada să se ocupe de 
muncă sau de educație ?

COMUNICAT
cu privire la ședința plenară

a C. C. al P. M. R.
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn s-a întrunit în ședință plenară 

în zilele de 28—29 iunie și 1—3 iulie a c. Plenara a dezbătut Darea de seamă a Bi-- 
roului Politic prezentată de tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej cu privire la activitatea 
Partidului Muncitoresc Romîn în legătură cu sarcinile trasate de Congresul al II-lea 
al P.M.R. și concluziile care se desprind din evenimentele internaționale și din acti
vitatea partidelor comuniste și muncitorești în lumina învățămintelor celui de-al 
XX-lea Congres al P.C.U.S.

Plenara C.C. al P.M.R. a aprobat In 
Politic, și-a însușit pe deplin concluziile 
cini pentru îmbunătățirea în continuare a

Plenara C.C. al P.M.R. a eliberat pe 
membru al Biroului Politic si secretar al
calitatea de membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R.

3.1'11.1957

unanimitate Darea de seamă a Biroului 
puse și, In rezoluția adoptată, a trasat sar- 
activitătii partidului.
tov. Iosif Chișinevschi din calitatea de 
C.C. șl pe tov. Miron Constantinescu din

Viafa lui Victor Pal

E poate una din în
trebările cele mai frec
vente. Responsabilii de 
brigadă, activiștii ute- 
miști știu că brigada e 
o formă de organizare 
in producție care im
plică și desfășurarea 
unei munci educative, 
cu un rol mobilizator, 
pentru a o ridica dea
supra rezultatelor obți- 

restul tineretului. Ei mai

Băieților nu le-a convenit ampla* 
samentul mașinilor care le fuse
seră repartizate și au cerut să 
fie schimbați. După ce au obținut 
aceasta și-au amenajat bancuri 
de lucru. Interesul comun pentru 
rînduirea superioară a muncii a 
jucat aici un rol foarte important 

Dar sînt și situații de alt gen. 
La Petrila, ca și la alte mine din 
Valea Jiului, au venit tot felul 
de tineri din întreaga țară. Prin
tre ei — și pușlamale. Dar și a- 
ceștia trebuiau să învețe meserie, 
trebuiau reeducați. Cum urma să 
se procedeze ? Gheorghe Croitoru, 
tînăr miner fruntaș» a avut curăț» 
a format o brigadă din douăspre
zece asemenea elemente. I-a ținut 
„din scurt**, pe cei recalcitranți, 
i-a ajutat pe ceilalți, a fost atent, 
sever și prietenos totodată și a 
ajuns să aibă o brigadă fruntașă.

„în asemenea cazuri — e de 
părere tov. Iordan de la uzinele 
„Republica** din București — tre
buie să te apropii de tineri. Cînd 
unul e criticat sau i s-a făcut o 
caricatură, să nu faci pe supă
ratul cu el, pentru că atunci cri
tica își va greși ținta. De 12 ani 
de cînd lucrez, am avut nume
roase cazuri în care procedînd 
cu multă băgare de seamă am 
Izbutit ca din tineri încăpățînat 
și indisciplinați să scot băieți 
foarte buni**.

Mai stau la dispoziție șl con
sfătuirile de brigadă, în care se 
exercită critica și autocritica, .în 
cadrul cărora colectivul își ex
primă în modul cel mai limpede 
părerea, își exercită prin forța 
opiniei publice înrîurirea asupra 
membrilor săi.

Din cele arătate pînă acum se 
desprinde concluzia că influența 
educativă a brigăzii are loc în 
munca practică și ea duce în 
primul rind la cultivarea simță- 
mîntului de unitate, de solidari
tate, prietenie, la cultivarea atitu
dinii socialiste față de muncă.

Brigada poate să ducă o viață 
colectivă în afara muncii. Dar 
esențialul rămine procesul dc 
muncă. Restul obligațiilor revin 
integral organizației U.T.M.

întrebarea nu era bine pusă. 
Educația și munca nu se exclud 
reciproc, ci dimpotrivă. Educație, 
prin muncă — iată răspunsul.

PETRE VEDEA

nute de
știu însă că răspunderea îndru
mării întregii activități educative 
a tineretului revine organizației 
U.T.M. în această împrejurare, 
ce trebuie să facă brigada și ce 
trebuie să facă organizația 
U.T.M.?

La „Electroputere“-Craiova, 
după cum mai arătam altă dată, 
răspunsul a constat în alcătuirea 
unui plan al brigăzii în care să 
se treacă sarcini educative. Ace
eași soluție este folosită și în or
ganizații U.T.M. din București și 
din alte părți. Unii activiști susțin 
că brigăzile trebuie să aibă un 
plan de sarcini educative, sub 
pretextul că acesta le va „suda“.

Acestor tovarăși le punem ur
mătoarea întrebare : dacă organi
zația U.T.M. are un plan pentru 
munca educativă, dacă grupa 
U.T.M. își desprinde din acest 
program obligațiile ei, de ce mai 
e nevoie de un plan al brigăzii, 
paralel, și — uneori — în con
tradicție cu celelalte ? Nu va fi 
aceasta un izvor de confuzii, de 
încurcături, fiecare voind să-și 
urmărească propriile obiective ?

Această concluzie neagă rostu
rile educative ale brigăzii ? Fără 
îndoială că nu.

Ce se întîmplă, de fapt în bri
gadă ? Aici se string cîțiva ute- 
miști și tineri care vor să rezolve 
mai bine sarcinile de producție, 
ajutîndu-se reciproc.

Unirea aceasta va avea dc în
fruntat diverse dificultăți, rezul
tate din înseși caracterele tine
rilor, din împrejurări nefavorabile 
etc. Obiectivul e ca sudura să 
meargă pînă acolo îneît orice 
greutăți să fie întîmpinate de toți 
ca de unul singur.

Sînt Cazuri în care lucrurile au 
un curs mai liniștit. La Reșița, 
de pildă, s-a alcătuit o brigadă.

Pe Victor Pal l-am cu
noscut mai de mult, cu 
prilejul unei călătorii la 
Hunedoara. L-am cunos
cut la o oră tîrzie din 
noapte, oră la care, de 
obicei, pe cerul fumuriu 
al Hunedoarei apar con
stelații noi și ciudate. în 
astfel de ore tîrzii, peste 
silueta severă a Combi
natului metalurgic se de
senează nebuloase necu
noscute atlaselor astrono. 
mice, nebuloase efemere 
ce întrec în clipele ace
lea minunate, strălucirea 
întregii boite siderale. 
Orele de misterioasă ge
neză a aștrilor nu sînt 
însă altceva decît obiș
nuitele ore la care fur
nalele și cuptoarele Hu
nedoarei varsă fontă și 
oțel. La o astfel de oră 
l-am întîlnit și eu pe Vie. 
tor Pal.

Am asistat atunci la o 
întîmplare oarecum dra
matică. în timpul șarjei 
de fontă de la furnalul 
6, jghiabul de scurgere 
al metalului topit și clo-

cotind s-a astupat cu 
sgură. Inundația neprevă
zută cu fontă aprinsă a- 
menința nu numai com
plicatele instalații dar fi 
amenința deopotrivă pe 
oameni. Pe oamenii aceia

furnalului. După ce omul 
cu față comună, acope
rită cu praf de sgură, a 
stăvilit urgia focului si
lind fonta să se scurgă 
cuminte, totul a intrat 
subit în normal de parcă

Portret de ATANASIE TOMA 
distins cu premiu! II la con

cursul literar in cinstea 
Festivalului

AGRICULTURA

mărunțel, aparent nein- 
teresanți, (semănau, sub 
fardul de funingine, atît 
de mult unul cu celălalt!), 
care alergau acum agi
tați, ca furnicile într-un 
mușuroi răvășit. O jumă
tate de oră, la o tem
peratură sufocantă, un o. 
muleț cu trăsături de ne
distins în jocul mereu 
înșelător al flăcărilor a 
ținut singur piept năva- 
lei, astupînd cu lut gura

se

nu s-ar fi întîmplat ni
mic. Mici și negri, oa
menii continuau să 
miște încet de la o ma
nivelă la alta, continuau 
să-și vorbească unul ce
luilalt scurt, mai mult 
prin semne, continuau să 
cînte încet, din gît sau 
să șuiere.

A doua zi, pe prim-to- 
pitorul Victor Pal, eroul 
întîmplării acesteia și șe
ful echipei de fumaliști,

am avut prilejul să-l as
cult povestinau-și viața.

Destăinuirile sale mi-au 
provocat chiar de la în
ceput un sentiment stra
niu.

Biografia Iui Victor 
Pal, primele sale năzuinți 
dar și primele sale nefe
riciri mi se păreau uimi
tor de cunoscute. Ctnd 
primele elemente ale a- 
cestei biografii s-au le
gat între ele, aveam im
presia uluitoare că tn 
fața mea stă și vorbește 
acel personaj de roman 
mult iubit mie, ambițio
sul și nefericitul Julien 
Sorel, erou al unei epoci 
pe care neîntrecut a fi
xat-o în istorie 
Stendhal.

Asculttndu-1,
Împreună cu noul meu 
prieten ziua aceea de 
toamnă tîrzie a anului 
1941, cînd cu o desagă 
goală pe umăr dar cu su
fletul plin de speranțe, 
Victor Pal a pășit pe uli-

marele

trăiam

(Continuare în pag. 2-a)

DRAGOSTE -

In toiul secerișului

in satul lui Sahia
Mînastirea, gatul lui 

aceste zile oamenii
In satul 

Sahia, în ----
înoctă-n mări de grîne. li văd pre- 
tutinderi, prin lanuri. Cu mined 
suflecate, cu frunți învăpăiate de 
sudoare string aurul holdelor. Și 
s-a făcut anul acesta la Mînastirea 
...,,o culme de grîu !" Mănos la 
spic, bob mare, sănătos. Nici moș 
Gheorghe Stănescu — tatăl regre
tatului Sahia — n-a pomenit de 
mult așa grîu. La cei 84 de ani ai 
săi nu mai are răbdare să șadă 
locului. Parcă a întinerit bătrînul. 
lată-l. A înhămat caii, a pus o 
cofă mare de apă în căruță și s-a 
urcat sus, sprinten.

— încotro, moș Gheorghiță ?
— La cîmp, taică. Mă duc la 

întovărășiți, să le dau o mină de 
ajutor.

— Merg și eu ?
— Hai sus !

Tatăl scriitorului e un om 
blajin, cu căutături vioaie. Vorbe
ște molcom, cu o ușoară tremu
rare în glas ca susurul unui pîrî- 
iaș liniștit. îmi povestește cum a 
intrat în întovărășirea „7 Noiem
brie", că e fericit că a apucat 
vremi ca acestea. „Dacă ar fi trăit 
Alexandru ar fi scris o carte !..."

Tace. Se înnegurează ușor la 
chip. Trecem pe lingă cimitir. Cine 
știe ce-l frămîntă în aceste clipe?! 
Poate dorul după Alexandru, poa
te aducerile aminte...

Ajungem la cîmp. Bătrînul o- 
prește caii. Coborîm. Moș Gheor
ghe ia cofa și ulciorul din car. 
Se îndreaptă, pe miriște, că
tre oameni. Secerătoarea înghite 
lacom din lan lăsînd în urmă 
ruri de snopi zdraveni. Țărani 
chipuri în lumină adună snopii 
clăi. Au spor de albine, nu glumă. 
Au recoltat orzul de pe cele 7 hec
tare și acum dau zor cu griul. Cei, 
din „7 Noiembrie" au o socoteală. 
Se întrec cu țăranii din celelalte 
opt întovărășiri din Mîhăstirea. 
Pînă acum doar colectiviștii din 
G.A.C. „Alexandru Sahia" se pare 
că i-au întrecut. Moș Gheorghe e 
mulțumit totuși.

— Au făcut treabă bună „co
piii" în cîteva ore. Ce zici ?

II aprob. El își pune pălăria 
pe-o claie. Se îndreaptă către o ti
nerică blondă care duce în brațe 
patru snopi de-odată :

— Ți-e sete, Măriucă ?
— Sete, bade Gheorghiță !
— E zăpușeală. Ia o cană de 

apă ! Acum a scos o moșnl din

fîntînă. Bea ! Apa e izvor de pu
tere.

Fata duce cana la gură și soar
be apa rece. Tatăl celui ce a scris 
„Dimineața de iunie", trece fericit 
de la om la om și darnic le în
tinde cana plina cu... „izvor de 
putere". Ei se înviorează și string 
mai cu spor aurul plinii viitoare. 
Emoțiile mă cuprind și un gînd 
viu îmi colindă prin minte : „Ce 
minunat ar fi scris Sahia despre 
toate acestea l"

Teribilă ploaie ! Ploaie 
binte de iulie. Tocmai în 
după amiezii s-a pornit un
să-și verse lacrimile mari peste la
nuri, peste oameni și mașini.

— Tocmai acum ? Fir-ai, să fii, 
sfinte llie ! — suduie tovarășul 
Aurel Bodnăraș, directorul gospo-

fier- 
toiul 

nor

NICOLAE BARBU 
corespondentul 

„Scînteli tineretului* 
pentru regiunea București

(Continuare tn pag. 3-a)

rețyiunîi Constanța

complet cooperativizată
La 4 iulie, prin intrarea ultimelor familii de țărani muncitori din 

comuna Chilia Veche în formele cooperatist-socialiste de lucrare a 
pămîntului, s-a terminat cooperativizarea agriculturii și în cel de-al 
7-lea raion din regiunea Constanța — raionul Tulcea. Prin aceasta, 
o nouă victorie s-a înscris pe răbojul luptei pentru transformarea 
socialistă a agriculturii în țara noastră : completa cooperativizare 
a agriculturii regiunii Constanța.

în vremea din urmă, organele de partid și de stat din regiunea 
Constanța au intensificat munca politică de atragere a țărănimii 
muncitoare pe calea lucrării în comun a pămîntului, traducînd ast
fel în viață hotărîrile plenarei C.C. al P.M.R din decembrie 1956. 
Numai de la începutul acestui an și pînă acum, în gospodăriile 
agricole colective și întovărășirile agricole au intrat, pe baza libe
rului consimțămînt, circa 30.000 familii de țărani muncitori. în 
prezent, cele peste 95.400 familii de țărani muncitori din regiunea 
Constanța lucrează laolaltă mai mult de 556.000 ha. teren arabil, 
uniți în peste 667 gospodării agricole colective 
cole.

și întovărășiri agri-

(Agerpres)

Au început treierișul
După 3 pînă la 5 zile de la 

începerea secerișului la orz, nu
meroase gospodării agricole co
lective și întovărășiri agricole din 
regiunea București au început și 
treierișul. Astfel, colectiviștii din 
raioanele Alexandria, Brănești, 
Călărași, Giurgiu, Lehliu, Olteni
ța șl Roșiori au treierat pînă 
acum orzul de pe cîte 15—20 
hectare. Producțiile de orz obți
nute de pe suprafețele recoltate 
se ridică la 2.500—3.000 kg. la 
hectar.

In vederea terminării treierlșu
lui tn cît mai scurt timp în re
giunea București vor funcționa 
anul acesta 1.444 de arii, din care 
90 sînt electrificate. Mai mult de 
jumătate din numărul ariilor au 
lost amenajate. De cîteva zile, a- 
proape toate S.M.T.-urile din re
giune au scos batozele pe arii. 
Colectiviștii, țăranii muncitori în
tovărășiți și cei cu gospodării in
dividuale folosesc anul acesta 
1.612 batoze.

orzului
tntr-ajutorărli înîn vederea

munca la arii potrivit tradiției, ță
ranii muncitori cu gospodării in
dividuale din regiunea București 
au început să constituie cetele tn 
vederea treierlșului.

(Agerprea)

Peste 1.000 d. studențl ,i 
studente de la universitățile 
„Babeș" șl „Bolyai", de la In
stitutul Agronomic șl Institutul 
Medico-Farmaceutic din Cluj 
au plecat către ogoarele gospo
dăriilor agricole de stat. Prima 
brigadă care a plecat zilele 
trecute din fața universității 
„Babeș" era formată din stu- 
denți al anilor II șl III ai fa
cultăților de filologie, Istorie 
și chimie. In fotografie : Matil
da Tacacl, Rodica Moldovan, 
Lidia Cadar, Gizela Wigner, 
Sabina Moldovan șl alte stu
dente fruntașe înainte de a 
pleca la gospodăria agricolă 
de stat din Cuci, Își iau ră
mas bun de la celelalte stu
dente.

EDUCAȚIE . CĂSNICIE
Considerafiuni cu privire la etica familială 

socialistă
Prefacerile care se petrec în ta

ra noastră vizează deopotrivă 
relațiile noi survenite (pe plan 
economic, politic etc.) între clase 
sociale, naționalități etc., cît și 
relațiile dintre indivizi în cadrul 
felului lor de trai de zi cu zi, 
printre care un loc important 
îl ocupă familia.

Dezvoltarea relațiilor familiale 
este determinată de legile de dez
voltare ale societății, de schimbă
rile care se produc în condițiile 
vieții materiale, de schimbările 
modului de producție, care aduc 
după ele transformări in întreaga 
orînduire socială, inclusiv în or-orînduire socială, inclusiv 
ganizarea familiei.

★

Ansamblu! schimbărilor 
mice, politice și ideologice

in G. A. S

Foto I, MICLEA

econo-
, „ - surve

nite în țara noastră în ultimul 
deceniu, precum și o serie de con
diții obiective specifice ca de 
pildă: atragerea pe scară largă 
a femeilor în producția materială 
și spirituală; procesul emanci
pării multilaterale a femeii în 
toate sferele vieții sociale; noua 
legislație a căsătoriei și familiei; 
ajutorul material acordat de stat 
mamei și copilului; existența 
unor puternici factori de ordin 
cultural și ideologic, care oferă 
un climat propice unei opinii pu
blice favorabile dezvoltării rela
țiilor de familie noi; etc. — 
constituie baza socială de neclin
tit pentru apariția și dezvoltarea 
unor noi relații de Tamilie. Firește 
că existența bazei sociale amin
tite, nu exclude persistența unor 
relații de familie de tip burghez, 
ori chiar țărănesc-feudal cît și a 
unei mentalități și moralități fa
miliale corespunzătoare acestora. 
Fenomenele negative privind re
lațiile de familie specifice unor 
clase sociale doborîte de la pu
tere, specifice unor grupuri de 
intelectuali „ultra rafinați**, ori 
chiar unor familii de țărani și 
muncitori — sînt semnificative 
în acest sens. Iată de ce înche
garea familiei noi, socialiste, în 
țara noastră nu constituie un 
proces care merge de la sine. 
Odată cu asigurarea condițiilor 
obiective pentru transformarea 
modului de trai, e necesară o 
uriașă muncă de transformare a 
psihologiei ș[ mentalității oame
nilor— de făurire a omului nou. 
Făurirea unei noi fizionomii mo
rale, strîns legată de o nouă fi- 
zionoțnîe politică A a oamenilor 
muncii, se realizează însă într-o 
permanentă luptă cu rămășițele 
mentalității vechi a oamenilor

care-și mai găsesc un larg do
meniu de manifestare în sfera 
vieții personale și familiale.

In opera de transformare a 
psihologiei și mentalității oame
nilor în problemele familiale, e- 
ducația comunistă în general și 
cea familială în special sînt deo
sebit de importante. Morala fa
milială marxistă, parte integrantă 
a eticii comuniste consideră că 
familia socialistă este o celulă 
de educație comunistă a oame
nilor. Familia socialistă cu rela
țiile ei statornice dintre bărbat 
și femeie, dintre părinți și copii, 
dintre oameni legați prin rudenie, 
prin cele mai intime interese mo
rale și materiale, este o formă de 
relație între oameni care creează 
condiții prielnice pentru satisfa
cerea unor profunde necesități o- 
menești ca : dragostea, nevoia oa
menilor de a avea, crește, și e- 
duca copii — nevoi fără de care 
viața nu poate da omului o sa
tisfacție deplină, fără de care so

Anul Geofizic
Internațional

La 1 iulie au început lucră
rile Anului Geofizic Interna
țional, eveniment științific de 
importanță mondială la care 
participă 70 de state. Obser
vatorul din București al Aca
demiei R.P.R. va participa la

. lucrările solare, la lucrările
de longitudine mondială, la problemele timpului uniform și 
la cercetările de seismologie.

li. CULEA

Aventură și oameni
Discuția purtată tn coloanele 

ziarului „Scintela tineretului" In 
legătură cu problemele literaturii 
știlnțifico-fantastice devine inte
resantă, și promite să aducă lu
mină in acest domeniu malt dez
bătut in ultimul timp.

Fiecare din articolele publicate 
au susținut diferite puncte de 
vedere care, de altfel, reflectă in
tr-o oarecare măsură preocupările 
autorilor. Tov. MAX SOLOMON, 
care cere ca aventura să serveas
că șl nu să fie servită de științi
fic este, evident, un om de știin
ță. Scriitorul ION HOBANA ple
dează pentru dreptul la existentă 
al „imposibilului" in literatura 
științifico-fantastică (iertați-mi a- 
parenta contrazicere a terme
nilor), subliniind intr-o frumoasă 
expunere rolul convenției. A- 
DR1AN ROGOZ se ridică împo
triva „mtinli-deget", a tehniciză-

Dr. Leonid Petrescu

rii — și la el formația științifică 
cedează aceleia scriitoricești. In 
sfîrșit dar nu și cel din urmă — 
I. M. ȘTEFAN cere o îmbinare a 
anticipărilor științifico-tehnice cu 
bogăția de idei și de simțăminte 
umane.

Multe idei și multe puncte de 
vedere juste sînt exprimate în a- 
ceste articole. Dar, pornind într-o 
asemenea discuție pe baze largi,

In cinstea Festivalului
Apropierea celui de-al Vl-lea 

Festival Mondial al Tineretului 
și Studenților de-la Moscova însu
flețește munca tineretului în în
treaga țară.

La Orașul Stalin tinerii din bri
gada complexă „23 August" de la 
uzinele „Steagul Roșu", condusă 
de ing. llie Sin, au realizat pînă 
in ziua de 3 iulie economii de 
materiale echivalente cu prețul de 
cost a 6 autocamioane.

cei de la \ uzinele de trac
toare „Ernst Thălmann" întîmpină 
Festivalul cu succese de seamă. 
Economiile de materiale realizate 
de ei șînt egale cu prețul de cost 
a 18 tractoare UTOS 2. Impor
tante economii de materiale au 
realizat și
,Strungul", întreprinderile 
Fonaghi", 
„Textila Roșie", 
altele,

tinerii de la uzinele 
,Ion 

,Partizanul Roșu",
,dezrobirea" ți

trebuie să nu uităm niciodată do
meniul în care se încadrează li
teratura științifico-fantastică. Și 
acest domeniu este, fără discuție 
literatura de aventuri.

In sfera largă și cuprinzătoare 
a genului literaturii de aventuri, 
literatura științifico-fantastică o- 
cupă un loc aparte, dar îl ocu
pă totuși aici și nu în altă parte. 
Bănuiesc că afirmația mea a a- 
vut darul să provoace o tresărire 
de protest la susținătorii prepon
derenței științei în literatura 
științifico-fantastică. Totuși, nu 
cred că s-ar putea susține vala
bil că aceasta din urmă ar consti
tui o unitate independentă.

De altfel — și asta este, desi
gur, părerea tuturora — litera
tura de aventuri nu trebuie huli*

tă, nici privită cu dispreț sau cu 
un aer de nimicitoare superiori
tate.

Se poate spune oare că litera
tura științifico-fantastică ar con
stitui un gen deosebit de 
nul literaturii de aventuri ? Nu, 
pentru că are prea multe lucruri 
comune cu aceasta din urmă. Și 
în literatura științifico-fantastică, 
e vorba tot de oameni puși în 
fața unor situații neobișnuite, 
care-i fac să trăiască întîmplări 
ieșite din comun și să-și manifes
te cele mai frumoase trăsături 
ale caracterului. Diferă doar a- 
venturile. Ele nu se bazează pe 
fapte ce se petrec sau ar putea 
să se petreacă în prezent, ci pe 
unele întîmplări despre care 
autorul presupune că vor exista 
în viitor — sau într-un prezent 
sau trecut „ipotetic**. Și, pentru 
că e vorba de literatura științi
fico-fantastică, aceste presupuneri 
sînt legate de progresul științei.

In romanele de aventuri, eroul 
este pus să salveze un vas prins 
de furtună, să străbată deșerturi 
sau să caute calea spre pol, să 
lupte cu spioni sau să exploreze 
ținuturi necunoscute. Sînt roma
ne de călătorii (pe apă sau us
cat), de descoperiri geografice, 
de spionaj etc. Alături de aces
tea, romanele științifico-fantastice 
care fac parte tot din genul a- 
venturii, își pun eroii să conducă 
astronave, să descopere substan
țe ........................

ge-

antigravitaționale sau medica-.



Festivalul fetelor
f In întreaga țară se treci tn re
vistă tortele cultural-sportîye ale 
tineretului. In raionul Peciei-, re
giunea Timișoara, s-au ținut pa
tru festivaluri ale tineretului, fie
care iin ele fiind pline de 
fantezie, de elan. La Felnac, <Xe 
pildă, a svut loc „Festivalul tiJ 
nerilor mecanizatori", la Semlac 
„Festivalul tinerilor colectiviști", 
la Sîmpetru German „Festivalul 
Înfrățirii tineretului” iar la Năd- 
lae... festivalul despre care voi 
vorbi mai jos.

Nădlacul este o .comună cu pe
ste 11.000 de locuitori, una dini 
cele mai mari consune din țară. 
Te impresionează de cum intri în 
comună spiritul de oameni gospo
dari : case semețe, irumos vă
ruite, una mai arătoasă decît 
alta. Trotuoarele asfaltate, piața 
din centru, școala de 10 ani cu 
limba de predare slovacă, resta
urantul, cofetăria, magazinele 
dar mai ales parcul. Parcul — 
hectare întregi cu plopi bătrfni. 
cu alei și bănci pentru odihnă, 
cu grădină de vară și terenuri 
sportive de fotbal, volei, tenis.

Aici a început festivalul fete
lor. Se înalță pe catarg un steag 
albastru iar stoluri de porumbei 
au început să-și ia zborul. A 
vorbit Suzana Fabry secretara 
organizației U.T.M. din G.A.C. 
„Victoria" Nădlac. în cuvinte 
simple ea a arătat care au fost ac
țiunile tinerilor și tinerelor în în- 
timpinarea acestui festival. Iată

cîteva : In ziua de 1 Mai a so
sit în Nădlac prima garnitură de 
tren pe linia nou construită. La 
terasamentul acestei linii cetățe
nii Nădlacului au cărat prin 
muncă voluntară peste 60.000 me
tri cubi de părnînt. Tinerii au 
pnestat peste 12.000 ore muncă

voluntară. In Nădllac s-a mai a- 
menajat o casa a tineretului, a 
fost înfrumusețată comuna.

Au urmat apoi acțiunile cultu
ral-sportive : cîntece, dansuri, de
monstrații de gimnastică, hand
bal.

In două camere ale clubului 
s-a deschis cu ocazia festi
valului o expoziție de lucruri 
de mină : broderii, cusături în tot 
felul de motive naționale romt- 
nești și slovace. Fetele de masă, 
bluzele, carpetele, batistele, mile- 
urile, baticurile, dădeau expozi
ției un aspect de muzeu, tntrucît 
erau aici și exponate lucrate cu 
100 de ani în urmă, alături de 
cele lucrate în zilele noastre de 
fete harnice ca Fabry Suzana, 
Stela Cîmpan, Maria Csohan, 
Iarmila Kalosek și altele.

Trei fete în costume naționale 
maghiare, romînești și slovace, 
au rugat pe fotoreporter să le 
prindă chipul pe pelicula apara
tului său de fotografiat.

Festivalul fetelor a prilejuit și 
cîteva întreceri sportive. Una 
dintre întreceri a fost meciul de 
handbal feminin Recolta Nădlac 
— Recolta centru mecanic 
S.M.T.-Arad, meci cîștigat de 
arădence.

Cind s-a lăsat seara freamătul 
tinereții a crescut și mai mult. 
Ringurile de dans s-au umplut. 
Fremăta parcul de rîsul zgomotos, 
de veselia tinerilor. Ttrziu cînd 
cerul era plin de stele, cînd ală
turi de numeroși tineri am părăsit 
Nădlacul cu trenul pe noua linie 
ferată, am închis pentru cîteva 
clipe ochii și parcă alături de toți 
tinerii entuziaști de aici plecam 
de la preludiul festivalului, spre 
Moscova.

C. BUCUR

de ani
în slujba artei

<X"Xrf *Xz'X"X>

Cu 30 de ani în urmă, iubi- stice atît în Capitală cît și în 
torii de muzică armeni din Bu
curești, au hotărît să înființeze 
un cor propriu. Dorința firea
scă, e populației armene, de a 
se afirma, da a-și tălmăci as
pirațiile și gîndurile în forma 
vie a cîntecului, a găsit un te
ren propice abia în condi
țiile puterii populare.

In fruntea sa, corul a avut 
dirijori de seamă, cunoscuți, ca 
maeștrii Kegham Gerahian și 
Marcel Botez, iar din 1937, 
pînă astăzi, pe Garabed Artiu- 
nian.

Numai în ultimii trei ani 
numărul coriștilor a crescut, 
dublîndu-se, așa că în prezent 
corul numără peste 100 de 
persoane dintre care aproape 
jumătate sînt tineri. Corul își 
desfășoară astăzi activitatea în 
cadrul Casei de cultură armea
nă și
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provincie.
Dacă în primii 17 ani ai fiin

țării sale, corul „Komittu" a 
prezentat 51 de concerte și 
spectacole în fața a 30.000 de 
auditori, în anii regimului no
stru numărul acestora a ajuns 
mai mare decît dublu.

Creșterea nivelului artistic 
al acestei formații cu tradiție, 
dezvoltarea ei continuă, o cer
tifică odată mai mult succesele 
pe care le-a obținut în ultima 
vreme. Dacă la cel de-al IlI-lea 
concurs pe țară al artiștilor 
amatori, în anul 1954, corul a 
primit mențiune, în vara a- 
nului trecut, la cel de-al IV-lea 
concurs, a obținut premiul I 
pe Capitală și premiul 11 pe 
țară.

In cei 30 de ani de exi
stență corul a înscris in reper
toriul său peste 200 de cîntece.programe arii-

SAVIN BRATU: „Cronici-
Varietatea modalităților critice 

a devenit o realitate sensibila în 
articolele consacrate diferitelor o- 
pere ale literaturii noastre con
temporane. Construite pe aceeași 
bază ideologici, estetica marxist- 
leninistă, apar numeroase lucrări 
de critică literară care evidențiază 
nu numai competență și subtilitate 
în analiza literară, ci și o viziune 
particulară, un timbru personal în 
expresie, imaginație și disponibili
tatea spirituală caracteristică unei 
anumite personalități. Este fără 
îndoială un simptom al maturității 
care consemnează cu certitudine 
existența unei diversități de stiluri 
și metode de analiză pe care le o- 
feră critica literară actuală. Volu
mul de „Cronici" publicat recent 
de Savin Bratu, vine să întărească 
și să concretizeze profilul unui ta
lentat și harnic cercetător pe tă- 
rîmul criticii literare. Reunind ar
ticole și studii apărute în ultimii 
ani în paginile publicațiilor lite
rare volumul realizează o cuprin
zătoare imagine de ansamblu, me
nită să-l orienteze pe cititor în 
cunoașterea adîncită a creației li
terare actuale. Atenția specială 
pentru definirea personalității ar
tistice a scriitorului, ca și efortul 
permanent pentru detectarea ace
lui sunet aparte, irepetibil, al mij
loacelor sale de expresie, par să 
constituie elemente caracteristice 
ale criticii sale literare. Sezisarea 
notei specifice este esențială în 
explicarea forței artistice a viziu
nii unice a creatorului în virtutea 
căreia acesta alege un anumit ca
racter ca și o anume formulă sti-

lisțică în structura compozițională 
a operei

Tendința păstrării contactului 
intim cu individualitatea artistu
lui, strădania urmăririi consec
vente a acelei modalități artistice 
care pare caracteristică pentru ex
plicarea unui creator, a fost orien
tată la Savin Bratu în primul rînd 
asupra problemelor acute, ale ar

tei realismului socialist pe care le 
ridică fenomenul literar contem
poran.

Cratița, capacul 
și altele...
E știut că orice eratiță trebuie 

să aibă un capac și orice capac 
trebuie să se potrivească unei 
cratițe. Lucrul acesta e cunoscut 
de cînd există oale și cratițe pe 
lume.

Din păcate, însă, tovarășii de la 
întreprinderea din Mediaș, care 
aprovizionează magazinul „Tehno- 
metal“ din cal. Victoriei nr. 39 nu 
cunosc încă acest fapt elementar.

Duceți-vă în magazin și cereți 
o eratiță. Vi se oferă orice fel de 
cratițe doriți : mari și mici, fru
mos emailate, roșii, albastre, sau 
verzi. Numai capac nu găsiți. De 
fapt, capace există, dar sînt asor
tate alandala. Cum se face, cum 
nu se face, niciodată nu se potri
vește cratița cu capacul. Dacă

aratița e roșie, după îndelungi 
căutări găsești un capac... verde. 
Dacă cratița e verde, capacul e al
bastru. Ceri un vas albastru, capa
cul e.M roșu.

Și atunci ce te faci ? Dacă ții 
să ai capace la cratițe, te trezești 
cu o combinație de pete de culori 
(asta în cazul cînd găsești capace 
pe mărimea cratiței). Dacă nu, 

procedezi ca majoritatea cumpără
torilor : cumperi oala fără capac.

Dar numai cratițele sînt lipsite 
de accesoriile necesare ?

...Vrei să cumperi un pătuț de 
copil ? Găsești pătuțuri frumoase 
și la prețuri foarte convenabile. 
Cumperi pătuțul, dar copilul nu-1 
poți culca în el. Patul n-are sal
tea. E de mirare că cei ce pun în 
vînzare paturi de copii nu se gîn- 
desc că micuții nu pot dormi totuși 
pe stinghii. E atît de greu ca la a- 
ceste paturi-tip să se facă și sal-

teluțe-tip ? De ce studiourile^ pa
turile de dormitor și canapelele se 
pot vinde cu tapițeria gata, iar 
pătuțurile se pun în vînzare in- 
complecte ?

E oare atît de greu de făcut \ca- 
pace la cratițe și saltele la pu
țuri ? Nu, nu e greu. E mai grâu 
însă ca acei ce trebuie să le corA- 
fecționeze să iasă din inerție, să 
lase birocratismul și să se gîn- 
dească la nevoile cetățenilor.

D. L.

Escală la... trivialități
Cu prilejul unui radio magazin, 

Mircea Crișan satiriza cu multă 
vervă pe actorii care, distribuiți 
intr-un spectacol ce se afla la a 
100-a reprezentație, duelau pe sce
nă cu umbrele în lipsa spadelor fă- 
rimate, în vreme ce unul din ei 
își implora adversarul să moară 
mai repede, tntrucît își uitase pi
sica singură încuiată în casă. Fără 
să vreau, asistînd acum cîteva seri 
la spectacoltd de estradă „Escală 
la Constanța" prezentat pe scena 
Teatrului de stat din localitate, 
chiar din clipa ridicării cortinei 
mi-a revenit în minte tocmai a- 
ceastă scenă hazlie. Satira amintită 
capătă la Constanța o actualitate 
pregnantă.

Așa cum stă scris pe prima filă 
a programului „Escală la Constan
ța^, este primul spectacol de es
tradă, prezentat de Teatrul de stat 
din Constanța. Este un început pe 
care mulți îl doreau, încă de 
multă vreme. în parte, dorința 
iubitorilor acestui gen este satisfă
cută. „Escala la Constanța" cu
prinde cîteva numere reușite ca 
„Paparudele" (Lucia Pîrvulescu, 
Vița lonescu și Lidia Crețu) „Ma- 
lagambiștii" (Lidia Crețu, Niky Po
pescu). Cuvinte de laudă merită

și soliștii Ioly Egyed, Ion Petraru, 
Ilona Moțica și Ludmila Bogdan. 
Dar nu despre asta voiam să 
scriu. N-am să mă opresc asupra 
textelor deși multe dintre ele sînt 
sub orice critică. Vrînd însă si 
satirizeze decadentismul, șmeche- 
rismul și golănismele, scena Tea
trului de Stat din Constanța, se 
transformă la un moment dat în- 
tr-o tribună pentru răspîndirea

acestora. Glumele fără gust, din 
sceneta „Cinematograftd" exce
lează în această privință. Trăind 
în mijlocul tineretului constăn- 
țean, nu odată mi-a fost dat să 
aud pe stradă nesăratele bancuri 
debitate în premiera de pe scena 
teatrului.

Dacă se adaugă la aceasta și 
faptul că decorurile sînt murdare, 
sparte și rupte, avem o imagine 
clară a cadrului în care se des
fășoară acțiunea spectacolului de 
estradă „Escală la Constanța".

E bine ca direcțiunea să se gîn- 
dească cu seriozitate la rolul edu
cativ al teatrului. Teatrul are da
toria să stîrpească trivialitatea și 
prostul gust și nu să le răspîn- 
dească.

$. ION

„FESTIVAL. MOSCOVA 1957"
In întimpinarea celui de al V 1-lea Festival Mondial al Tine

retului și Studenților, redacția gazetei „Veac nou“ a organizat un 
concurs de jocuri distractive, prevăzut cu importante premii, prin
tre care și 5 călătorii turistice la Moscova, In zilele Festivalului. 
Concursul s-a bucurat de un mare succes, un număr de peste 
24.000 persoane trimițind soluțiile jocurilor.

Tragerea la sorți a ciștigători lor concursului va avea loc du
minică 7 iulie la ora 10 dim. la Casa prieteniei romino-sovietice 
din Capitală.

Viața lui Victor Pal
(Urmare din pag l-a) 

țele străvechiului Blaj. 
Mina dreaptă o ținea lipi
tă cu evlavie pe buzuna
rul de la piept al cămășii, 
acolo unde se afla scri
soarea de recomandație a 
preotului din sat adresa
tă mitropolitului greco- 
catolic al Ardealului. 
Mitropolitul s-a dovedit 
binevoitor și l-a oprit pe 
copilul ce părea inteli
gent și dezghețat în 
preajma sa. Victor Pal 
a devenit „credinței", 
slujbă de invidiat, căci 
credințelii erau slujitorii 
personali ai mitropolitu
lui, martorii de toate zi
lele ai activității acestuia 
și mai ales, beneficiarii 
cei mai apropiați ai bu
năvoinței înaltului prelat.

Victor avea de acum 
un singur gînd : să a- 
jungă acolo unde în ciu
da originei sale umile, 
ambiția și puterea sa de 
muncă îi dădeau dreptul. 
Dar deodată, se întîmplă 
ceva car? îi schimba via
ța. Luna august 1944. 
R izboiul trece și prin 
Blaj. Victor Pal fuge spre 
satul natal, undeva în 
preajma orașului Tg. 
Mitrei. Rătăcește cîțiva 
ani în comunele din jur, 
cir. I argat, cînd zilier la 
pi? Jure sau la gatere. 
Visul i se spulberase. Su. 
fletul i se sbuciuma cu
prins de grele întrebări.

Unde să se ducă ? Cui 
să i se alăture ? Țara se 
transforma, asta o vedea 
ușor. Și se transforma în- 
tr-un mod care nu-i pu
tea fi indiferent. Dar 
Victor Pal mai avea șo
văielile lui, mai avea ră
tăcirile lui.

Ultima peregrinare îl 
duce la Hunedoara. Era 
în anii de mare avînt 
ai muncii voluntare a 
tineretului. Tinerii înăl
țau la Hunedoara uzine 
și furnale, clădeau zidu
rile blocurilor viitorului 
mare oraș muncitoresc. 
Victor Pal nu-i înțelegea 
pe oamenii aceia, de 
vîrsta lui, care, în con- 
dițiuni grele de muncă și 
viață făureau lucruri de 
pe urma cărora nu aveau 
nici un profit. De aceea, 
preferă să se angajeze 
măturător în uzină. în 
schimb, pentru munca 
lui, primea bani, ceea- 
ce-1 făcea să priceapă și 
mai greu avîntul tineri
lor voluntari din brigă
zile de construcție.

Prima oară cînd Victor 
Pal a înțeles ceva mai 
mult din pilda tinerilor 
brigadieri a fost cu oca
zia unei solemnități. Una 
din brigăzi a predat

muncitorilor un nou fur
nal, furnalul la care Vic
tor Pal avea să învețe 
meseria de topitor. Și așa, 
aici, în atmosfera sănă
toasă și renăscătoare a 
spiritului muncitoresc s-a 
petrecut marea metamor
foză a lui Victor Pal. A 
învățat într-un timp re
cord greaua meserie de 
metalurgist, a devenit 
prim-topitor, apoi, ve- 
nindu-i vremea, s-a că
sătorit. în anul 1953 face 
cerere de intrare în rîn- 
durile Partidului Munci
toresc Romîn și tovarășii 
săi de muncă, comuniștii, 
îl primesc cu dragoste și 
încredere.

Aceasta este schema 
biografiei lui Victor Pal. 
îl ascultam atunci și mă 
gîndeam la drama lui 
Julien, fiul chiristigiului 
Sorel din Verridres. Căci 
la 100 de ani de la dra
ma întristatului erou 
stendhaliăn, știu că sînt 
locuri în alte părți decît 
în țara mea, unde un fiu 
de țăran sărac, ambițios 
și plin de dorința de a 
însemna ceva în viață, ar 
avea același sfîrșit tragic.

De Victor Pal mi am 
amintit nu de mult, cînd 
ziarele au anunțat pune
rea în funcțiune a furna
lului nr. 7 din Hunedoa
ra, cea mai mare și mai 
modernă instalație de 
acest gen din țară. în 
dări de seamă reporteri

cești se relata atunci că 
prima șarjă de fontă a 
noului furnal a fost dată 
de echipa prim-topitoru- 
lui Victor Pal. în cadrul 
unei solemne ceremonii, 
Victor Pal a aprins la 
?;ura furnalului 7 focul, 
ocul care de atunci nu 

s-a mai stins și care va 
arde atîta vreme cît va 
fi furnalul numărul 7. 
Am citit atunci în carne
tul meu, nu fără emoție, 
cîteva din cuvintele lui 
Victor Pal: „Secția noas
tră este secție cu foc. La 
noi focul nu se stinge ni
ciodată..

Adevărul, mi se pare, 
este că nu numai furna
lul are foc. Și oamenii, 
oamenii aceia mărunți, 
cu fețele mînjite de ne
greală, care lucrează la 
furnal, sînt oameni cu 
foc. Și poate că tocmai 
focul acesta purificator 
care se sbate fără înce
tare în furnale, în cup
toarele oțelăriei și în su
fletele oamenilor, a fost 
puterea care l-a oprit pe 
Victor Pal de la un des 
tin sumbru.

în ce mă privește, fără 
să cred în astrologi, sînt 
sigur că destinul lui Vie. 
tor Pal este legat de con
stelațiile necunoscute ce 
apar la anumite ore pe 
cerul fumuriu al Hune
doarei. Căci poate tocmai 
în orele acelea a înțeles 
Victor Pal menirea omu
lui.

Dragoste
(Urmare din pag. l-a) 

cietatea nu ar putea să crească 
și să se dezvolte. Familia socia
listă este o formă de ajutor re
ciproc între oameni. Familia so
cialistă ajută omul să se dezvol
te sub raport cultural și politic, 
să obțină succese în producție. 
Familia socialistă reprezintă con
diția pentru asigurarea unei na
talități sporite compatibilă cu ce
rințele orînduirii socialiste.

Firește că educarea în spiritul 
unei asemenea concepții morale 
asupra relațiilor de familie pre
supune o educare comunistă inte
grală a tineretului. Este de la sine 
înțeles că un tînâr care nu și-a 
însușit o atitudine socialistă față 
de muncă, față de colectivitate, 
față de patrie, — cu greu tși va 
putea orienta comportarea față de 
căsătorie și familie pe linia ba
zelor morale ale comunismului. 
Fără o amplă educație în spiritul 
altruismului și abnegației este 
greu de conceput acea dăruire in
tegrală a soților în cadrul unei 
dragoste libere de lăcomie și e- 
goism — dragoste în care feri
cirea unui soț este de necon
ceput fără a celuilalt. Fără o 
multilaterală educație patriotică 
și socialistă este de neconceput 
realizarea unei familii în care 
devotamentul comun al soților 
față de interesele obștești să 
constituie principala pîrghie de 
dezvoltare a acesteia. însăși 
sentimentul dragostei, așa cum 
este conceput în cadrul eticii co
muniste, este inseparabil de con
știința datoriei față de societate 
pentru crearea unei familii trai
nice în care să fie educate vlăs
tarele noii generații.

Una dintre căile educării tine
retului în spiritul moralei familia
le socialiste, o constituie și însuși
rea învățăturii sociologice-marxis- 
te cu privire la familie. In opozi
ție cu teoriile sociologice burgheze, 
știința marxistă despre familie a 
dat singura explicație științifică 
originii și esenței relațiilor fami
liale, dezvăluind cuprinzător con
diționarea fenomenului familial de 
către celelalte relații sociale și In 
primul rînd de către relațiile eco
nomice. Tntrucît conținutul re
lațiilor familiale se referă atît la 
relațiile economice, spirituale șl 
morale — cît și la cele biologice
— care ae stabilesc între soț șl 
soție, — familia în afară de o 
condiționare economică (determi
nantă în ultimă instanță) și socia
lă, mai cunoaște și o condiționare 
naturală. Contrar teoriilor burghe
ze, sociologia marxistă nu vede 
Insă condiționarea natural biologi
că ruptă de influența societății și 
opusă ei, ci într-o strînsă legătu
ră cu relațiile sociale atît din 
cadrul familiei cît și din socie
tate.

întemeietorii marxismului și 
alți gînditori marxiști au arătat
— de pildă — legătura dintre 
relațiile familiei burgheze și baza 
economică capitalistă și au do
vedit că odată cu dispariția a- 
cestei baze vor dispare și reia-

- educație
țiile de familie legate de proprie
tatea privată asupra mijloacelor 
de producție precum și princi
piile antiumane de conviețuire con
jugală, exprimate prin depen
dența unui sex față de celălalt, 

întemeietorii marxismului, în 
ideile lor cu privire la familie, au 
preluat cele mai frumoase tradi
ții ale gîndirii din trecut.

Ideile marxismului în proble
ma familiei s-au dezvoltat într-o 
necontenită luptă cu așa zisele 
„teorii" ale „comunismului .egali
tar". anarhismului și revizionismu
lui, care îndărătul unei critici 
formale făcută familiei burgheze 
propovăduiau cele mai năstrușnice 
teze cu privire la comunizarea fe
meilor în socialism (proprietatea 
în comun asupra femeilor) cu 
privire la necesitatea de a dez
volta In societatea socialistă „a- 
morul liber" etc.

învățătura marxist-leninistă cu 
privire la rezolvarea problemei 
femeii și familiei a devenit pen
tru prima dată o realitate evi
dentă în U.R.S.S. — țara socia
lismului victorios.

în U.R.S.S., femeia a fost 
eliberată de sub dublul jug care 
apăsa pe umerii ei; atît din par
tea capitalului cît și din partea 
tatălui și soțului. S-au creat toa
te premizele pentru înflorirea for
ței creatoare a femeii, pentru rea
lizarea egalității ei depline cu 
bărbatul. Statul sovietic oferă o- 
crotirea materială șl morală nece
sară înfloririi unei familii de tip 
nou. întreaga ideologie și cultu
ră sovietică încurajează și promo
vează constituirea unor familii la 
baza căreia stau principiile mora
lei familiale comuniste : principiul 
căsătoriei liber consimțită, princi
piul monogamiei adevărate, prin
cipiul egalității depline a sexelor, 
principiul dragostei, al ajutorului 
și sprijinului moral și material 
reciproc, principiul dezvoltării 
sentimentului coeziunii familiei cu 
colectivitatea socialistă.

După exemplul familiei sovie
tice, și în țara noastră pot li sur
prinse în cadrul familiilor de oa
meni ai muncii trăsăturile relații
lor familiale de tip socialist. Vom 
aminti doar cîteva din acestea: 
Schimbarea criteriilor de alegere a 
viitorilor soți. Cred că sînt cunos
cute, fiecărui ttnăr motivările 
căsătoriei, scopul și criteriile de 
alegere a soților, valabile altădată 
(și din păcate uneori încă 
și astăzi). Aceste motivări 
erau de cele mai multe ori 
motivări prin obicei și tra
diție ori motivări prin impu
nerea din partea rudelor și a co
lectivității. Chiar și atunci cînd 
motivarea se făcea prin voința 
proprie a individului, criteriile de 
alegere erau adesea împovărate 
de calcule materiale, de prejude
căți privind deosebirea de neam, 
de religie, de categorie socială 
etc.

■ căsnicie
Astăzi însă principalul criteriu 

de alegere a viitorului soț începe 
să devină acela al unei dragoste 
mature și chibzuite, întemeiată pe 
atracție reciprocă, năzuința co
mună și înțelegerea multilaterală. 
Căsătoriile între tineri aparținînd 
unor naționalități diferite, căsăto
riile care nu mai țin seama de 
prejudecăți ca cele amintite — 
sînt tot mai frecvente, și prin a- 
ceasta concludente în acest sens. 
Tot mai numeroase sînt familiile 
din țara noastră care se clădesc 
pe temeiul căsătoriei liber consim
țite și din dragoste și care se con
duc după principiile și normele 
de conduită ale familiei socialiste.

Bineînțeles că, după cum amin
team la începutul acestui articol, 
apariția noilor trăsături ale atitu
dinii și mentalității familiale so
cialiste, nu se poate înfăptui decît 
firintr-un proces îndelungat de în- 
rîngere a balastului negativ moș

tenit de la societățile trecute în a- 
cest domeniu. Numeroase sînt ră
mășițele vechiului în problema fa
miliei : persistența în rîndul unor 
grupuri de tineri a mentalității 
așa zișilor „celibatari înrălți“, a 
adepților „amorului liber" și a 
„don juanismului**, unele reziduri 
ale prostituției clandestine, fiin
țarea încă a numeroase familii pe 
temeiul unor principii de viață 
familială burgheză (principiul 
căsătoriei din calcul, principiul 
supremației bărbatului în familie, 
principiul soției „agrement" etc.). 
Munca de reeducare și educare 
pentru asigurarea unei traduceri 
depline în viața personală a mo
ralei familiale socialiste, care tre
buie să facă deopotrivă obiectul 
interesului celui mai înalt al or
ganizației U.T.M., al școlii, al co
lectivelor de muncă, trebuie să 
obțină ca asemenea fenomene 
negative să dispară într-un ritm 
cît mai rapid.

Analiza volumului „1907" de 
Tudor Arghezi demonstrează con
tinuitatea organică a creației ar
gheziene, urmărind filiația celor 
mai reprezentative trăsături ale 
artei poetului. Astfel, pastelul so
cial, peisagistica din „Plori de 
mucigai" e analizată în ansamblul 
imaginilor din „1907". Și ceea ce 
luminează criticul in mod perma
nent este tocmai sensul ascensio
nal al clarificării concepționale, pe 
care-l surprinde tot în lumea ca
racteristică expresiei argheziene în: 
„îndemnul direct agitatoric încăr
cat de violența dură a pamfletului 
arghezian... Dacă în compoziție, 
„1907“ ridică pe o treaptă superi
oară din punct de vedere concep- 
țional modalitatea artistică a „Flo
rilor de mucigai", în determina
rea sensului ideologic, sentința, 
fabula ți imaginea de apocalips 
proprii poetului, se întîlnesc cu 
arta cunoscută a pamfletului sati
ric arghezian44. Și atunci cînd cri
ticul își îndreaptă atenția asupra 
unui alt univers literar poetic, el 
reia un sistem similar de cerce
tare. Astfel, „Versurile alese" ale 
lui Mihai Beniuc prilejuiesc rea
lizarea unei analize a întregii per
sonalități a poetului. „Poezia lui 
Mihai Beniuc" constituie un stu
diu care, bazat pe o amplă infor
mație științifică, oferă o apreciere 
valorică de ansamblu asupra sem

nificației artei lui Mihai Beniue. 
Premizele acestei aprecieri se gă
sesc în însăși consecvența urmări
rii de către critic a elementelor 
comune temelor, motivelor carac
teristica lui Mihai Beniuc, în poe
zia premergătoare celei de după 
eliberare. Și aici, Savin Bratu ur
mărește procesul evoluției con
cepționale limpeziri ideologice, 
sprijinidu-se în permanență pe 
definirea particularităților spe
cifice liricii lui Mihai Be
niuc. Ideea criticului apare 
evidentă din întreg sensul ar
gumentației sale. S. Bratu dis
cerne semnificația generală — so
cială și estetică — a artei mili
tante a poetului, în exclamarea 
nu oratorică, ei dramatică, — o 
poezia a unui erou liric prin ex
celență impetuos. Studiul consa
crat „Cronicii de familie" sezisea- 
ză cheia viziunii epice a operei 
lui Petru Dumitriu urmărind în
trepătrunderea unei triple selecții 
realizate de romancier în găsirea 
momentului istoric, a personajelor 
reprezentative și a conflictului e- 
pic al acestora. Arta prozatorului 
este definită nu numai prin con
semnarea mecanismului tehnic, al 
genului de procedee abordate, ci 
în primul rînd prin sondarea la
boratorului intim al creatorului. 
Realismul sobru, oroarea de tot 
ce ține de un romantism afișat și 
exterior sînt demonstrate cu mi
nuțiozitate în analiza textului. Dis
cutarea genului de portret prefe
rat de autor, și m general a va
lorii pe care o capătă picturalul 
în arta descriptivă a Zui Petru 
Dumitriu urmărește sublinierea 
unei filiații organice cu arta unei 
sobrietăți clasice în care obiecti
vitatea descrierii ca și aglomera
rea detaliilor de interior și arhi
tectură amintesc într-o formulă a- 
parte mijloacele epicei balzaciene.

In general trebuie spus că vo
lumul lui Savin Bratu reunește o 
amplă și documentată cronică a 
actualității noastre literare, în 
care judecata de valoare urmăreș
te în primul rînd operele consa
crate reflectării figurilor de comu
niști, de oameni înaintați, surprin- 
zînd în imagini de ansamblu pro
blemele importante ale luptei pen
tru socialism. Cu unele prețiozi
tăți și complicații insuficient mo
tivate, volumul de cronici reco
mandă un stil interesant, nuanțat, 
capabil să evoce lesne o atmos
feră, sâ localizeze, să recompună 
lapidar și plastic un fenomen li
terar. Volumul „Cronici" de Savin 
Bratu se recomandă astfel ca una 
dintre culegerile remarcabile de 
studii literare apărute în ultima 
vreme.

MIRON DRAGU

INVITA TIE
LA O SERBARE PIONIEREASCĂ
| Dintre boschetele șl bujorii
8 parcului Dorobanți, pe unde
8 mă plimbam, îmi ieși înainte
| un grup de copil cu cravate
8 roșii în frunte cu micul meu
8 prieten Viorel — care stătuse
g ptnă atunci ascuns — și mă
8 acostă gălăgios:
8 — Veniți la serbarea noas.
8 tră?
8 —La serbarea noastră de
8 sffrșit de an. adăugă o fetiță
g blondă și tvăpăiată,
8 Îmi întinseră un program pe
8 care era desenat în creion un
| ursuleț care strănută fiindcă-l
8 înțeapă o albină pe nas. .Un
8 program care cuprinde 18
8 puncte plus o piesă de teatru
8 șl o invitație. Invitația începe
8 asa: „Pionierii clasei a fV-a
| C de la Școala medie L.
8 Caragiale“ din București, etc.
| Era o serbare de sfîrșit de
| an plină de emofii, în care ele-
8 vii clasei a IV-a, intrlnd în
ș ciotul 11 tși luau rămas bun de
)OOOOOOOOOOOO0OOOOOOOOOOCOOOO3OOOOCOOOOOOOOOO OOOOOOOOOC CC 003000300000000000000000000^.1

la învățătoare, tov. Natalia j 
Zaharoanei, după patru ani de | 
muncă împreună.

Un dirijor mie în persoana | 
elevului Pop .Ernest două so- | 
liste vioaie, degajate în fața 8 
microfonului, — pionierele Șer- § 
ban Mariana și Gheorghiu Va- « 
leria, plus o droaie de actori 8 
și ei tare mici, dar pătrunși de | 
importanta evenimentului, au 8 
asigurat serbării o reușită pen- 8 
tru care ar fi meritat „doi de | 
cinci- 8

Am teșit din saîd urmării de g 
melodia dulce din „Povestea 8 
unui ciobănaș" și m-am gtndii 8 
că merită multe felicitări Na- 8 
talia ZaharoaneL care spriji- 1 
nită activ de comitetul de | 
părinți al clasei, a oferit tn- | 
tregii școli un exemplu de | 
munco și disciplină plonie- 8 
rească.

AUREL CALINESCU j

Prima operație de inimă 
în orașul Craiova

Minat de treburi, am poposit 
nu de mult, pentru cîteva ore în 
comuna Plopșor. M-am revăzut 
aici cu o veche cunoștință un om 
tn vîrstă, pe nume Ludică. El 
mi-a vorbit cu lacrimi în ochi.

— II pierd pe Mihăiță, dragă 
Bora, zace pierdut la pat, îl mis
tuie o boală de inimă. Nu știam 
cum să-i alin suferințele acestui 
părinte, să-i întăresc încrederea 
că fiul său va trăi. L-am sfătuit 
să-l transporte de urgență la 
spital. Bătrînul era de acord 
însă băiatul se împotrivea. II pi
ronea în loc o neîncredere.

Cînd l-am văzut pe Mihăiță, 
fiul-colectivistului Ludică parcă 
nu-mi venea a crede, că în fața 
ochilor mei stătea cel mai voios 
flăcău din colectiva de la Plop
șor. Se schimbase tn mod uimi

tor. Era cs o plantă ofilită, lipsit 
de vigoare. L-am convins să se 
interneze în spital că în spital 
își va recăpăta sănătatea.

La prima vedere dr, Popovici, 
directorul spitalului regional de 
stat din Craiova stătea la îndo
ială. Se gîndea să-l transporte pe 
Mihăiță Ta București dar repede 
s-a răzgîndit și a dat dispoziție 
să fie internat.

Mă urmărea tot timpul o În
trebare. Va reuși operația ? L-am 
vizitat pentru a treia oară pe Mi
hăiță la spital. Era de fiecare 
dată tot mai vdios. Ss Însănăto
șise deabinelea. Prima operație 
de inimă făcută la. spitalul regio
nal Craiova, se sftrșise cu un re
zultat excepțional.

CAROL BORA 
revizor mecanic

că e foartes-a convins 
și fără pomi.

Dar toată 
dreaptă spre __
măm șl noi. E mare animajle 
aci. Pentru toți prima preocu
pare e soarele și apa. Cu toa
te acestea tinerii cehi se ara
tă foarte bucuroși de prilejul 
pe care 11-1 ofer de a-și îm
părtăși primele impresii. Vlas

ta Novakova soră de caritate 
din Praga, studenta în arte 
plastice Jalva Hofrajtrova, 
Alena Prusova, învățătoarea 
Ludmila Prazakova și tlnărul 
Prajak Bohuslav. toți din Pra- 
f’a mi-au spus de fapt același 
ucru :

întreabă parcă Ludmila Ii e 
greu Încă să se orienteze în 
ciudata dar frumoasa noastră 
climă de pe litoral. De altfel 
ea ne-a mărturisit cu sinceri
tate că la sosire a fost foarte 
dezolată cind a văzut atita în
tindere de nisip fără nici un 
pom. Cum o să trăiască ea 
două săptămini fără pomi ? 
Numai după o zi insă Ludmila 

bine

Marea, cită frumusețe, cit 
farmec ascunde acest cuvlnt.

350 de tineri cehoslovaci, 
băieți și fete, membri ai or
ganizației de tineret cehoslo
vace, au venit deja pe plaja 
de la Mamaia. De altfel, orga
nizația de tineret cehoslovacă 
a încheiat o tranzacție cu 
O.N.T. Carpați astfel, ca pe 
tot timpul verii pînă în oc
tombrie serii de ctte 700 de 
tineri să-și petreacă concediul 
în corturile ce singuri și le-au 
instalat la Mamaia.

La numai două zile de la 
sosirea lor le-am tăcut o vi
zită la tabără. Profitind de 
amabilitatea tovarășei Irina 
Vyslnkova din conducerea ta
berei și cu ajutorul unui apa
rat fotografic s intern acum în 
măsură să vă redăm cîteva 
aspecte din tabără.

Cum va ti vremea azi, se

— Ne place la dumneavoas
tră. Marea e superbă, un vis.

— Ce altceva vă interesea
ză la noi ?

— Cintecele, porturile dum
neavoastră naționale, in gene
ral frumosul dumneavoastră 
folclor cu care am mai avut 
ocazia să ne intilnim, mi-a 
răspuns studenta Jaiva Ho
frajtrova și ceilalți au apro
bat-o tn unanimitate.

— Am fi foarte recunoscă
tori, a ținut să observe Alena



Ion Tudorache
copilul UN MECI REVANȘA

C.C.A. a Întrecut selecționata Ankarei cu 4-2 (3-0)

așa cu

Un dans executat cu prilejul festivităților de închidere 
a anului universitar

tău te cheamă!

ca o nebună în noaptea aceea. 
Ce voia omul acesta cu mine ?

TI N BR ET E-EDLIC AȚI E-RĂS P U N D E RI

Faptele sint autentice. Numele 
sint autentice. Doar împerecherea 
slovelor a suferit fantezia celui 
care le-a transcris pe albul ima
culat al htrtiei. Dar să intrăm in 
povestire.

Nu mai țin minte data, dar 
știu că era o zi de primăvară. 
Venise la raion, la U.T.M., în 
Caransebeș, tocmai din Oltenia, o 
tînără cu o fizionomie tristă, cu 
0 pată de umbră alunecată peste 
obraz. Se purta stingaci și 
abia ingina cuvintele. Voia să 
vorbească cu cineva. Nu mai știu 
cit a durat povestea ei. Nu aveam 
tăria și nici dreptul să o întrerup. 
O transcriu ca pc un fapt de 
viață dureros și autentic.

„...Era in luna lui ianuarie — 
tncepu ea — anul trecut. Parcă 
văd și acum ziua aceea. A fost 
una din puținele mele zile feri
cite. Lucram ca funcționară la 
comisariatul militar din Vinju 
Mare.

Aici, in ziua aceea de ianuarie, 
Tudorache C. ion, mă ceruse în 
căsătorie. Deși nu trecuse decît 
5—6 zile de cind ii cunoșteam, 
totuși, încrezătoare, fericită ca 
irice fată, am acceptat. El a și 

grăbit căsătoria, spunlndu-mi: 
„serviciul militar nu-mi permite 
să lungesc povestea asta prea 
mult..." Peste zece zile eram că
sătorită, la căminul meu, dornică 
de fericire... Cum să vă spun, 
încă nu-mi cunoșteam soțul. Nu-i 
cunoșteam sufletul, nu-i cunoș
team slăbiciunile. Cineva Imi șop
tise intr-o zi Ia ureche o vor
bă : „Să știi că bărbatul tău a 
trăit nelegitim cu încă trei femei 
și, poate șl acum, numai că tu 
nu știi...". M-am frămintat. M-a 
durut cumplit, dar nu voiam 
să-mi stric fericirea pe care abia 
o găsisem. Am tăcut. Ml-am zis 
că-s vorbe. Gura lumii e rea. Și 
au trecut așa ctteva luni. Ion era 
spălat, era hrănit, era pus la 
?unet, fercheș, ca scos din cutie, 

mi creștea inima cind mă uitam 
la el. Să mă credeți, atunci, am 
simțit cum fericirea mi-a mingiiat 

ima așa, ca o aripă moale de 
uf... Observam eu, insă, de la 

o vreme, că ceva se stricase in 
mașinăria sufletului meu. Parcă 
nu mai eram in rind cu celelalte 
femei, cu colegele mele tinere, 
pline de viață. Stăm acasă de di
mineața pină seara. Nu că mă 
plictiseam, dar ceva mă rodea la 
inimă. Celelalte tinere 
filme, vedeau spectacole 
tru, eu stăm ca o babă, 
și mohorită. Ion nu mă

nicăieri. Ba, odată, într-o seară 
cînd voiam să merg la o ședin
ță de U.T.M., unde se discutau 
lucruri interesante, el mi-a inter
zis și mi-a strigat brutal: „N-ai 
să te duci nicăieri și să nu te 
prind că plătești cotizația că te 
împușc, auzitu-m-ai ?* Am plîns

vedeau 
de tea- 
inchisă 

ducea

Ce voia omul .... ._ ____
II iubeam. Ii făceam totul și 
el... el să se poarte 
mine ? Să mă rupă de tot ceea ce 
imi era drag, de tovarășii mei, 
de faptele de viață care mă che
mau ? Nu-1 mai ințelegeam. Era 
oare altul ? Fusese cinstit cind 
mă luase de soție ? In mintea 
mea se spărgeau zeci de întrebări 
șl nu aflam răspuns... Au trecut 
așa, in zbucium și tristețe, luni 
de zile... Se născuse copilul. In
tr-o zi veni mohorît și încruntat 
acasă. Mi-a spus: „M-au scos în 
rezervă. S-a gătat cu milităria 1“ 
De muncit putea găsi in țara asta 
oriunde. Ne-am dus la bătrinii 
mei în comună Ei ne-au luat cu 
blindețe și l-au înbiat pe Ion să 
intre în gospodărie. El n-a vrut.. 
„Ce, nu de la țară venfi ? Să mă 
întorc iar la tină și gunoi ?" O 
ținea morțiș că el pleacă să-și 
caute serviciu undeva la o uzi
nă, la oraș. După 16 martie, 
într-o zi, numai ce II aud ; „Ană, 
eu plec să mă angajez la „Oțelul 
Roșu"... o să fie bine, ai, ce zici?" 
Plecat a fost și nici eu nu mai 
știu cum actele mele au rămas 
la el In buzunar, ca și carnetul 
U.T.M. Am rămas acasă, in poală 
cu un copil de zece luni. Ce să 
fac ? Din ce să trăiesc ? Am in
trat alături de părinții mei in 
gospodărie să-mi ciștig intr-un 
fel plinea... A trecut o zi, două, 
o săptămină, două... De la Ion, 
nici o veste. Ce să vă spun, m-am 
tnspăimintat. S-o fi intimplat 
ceva cu el ? O fi căzut bolnav ? 
Ș-apoi mai erau și actele mele și 
carnetul U.T.M. M-am dus atunci 
la „Oțelul Roșu" aici in raionul 
dumneavoastră, să aflu ce-i cu 
el. Acolo, la uzină, oamenii mă 
priviră cu milă. In toată între
prinderea nu există un asemenea 
nume și un asemenea om. înfri
coșată, plinsă, vreo patru zile am 
tot scormonit prin scriptele tutu
ror Întreprinderilor din raionul 
Caransebeș. Bărbatul meu nu era 
și pace. Doamne ce era cu mine ? 
Unde îmi era capul ? Unde să mă 
duc ? Cui să sRun toate astea ? 
Copilul meu, copilul meu își stri
ga tatăl care-1 părăsise, care-l

lăsase în voia soartei. Iar eu, eu 
eram’o femeie, o biată femeie 
părăsită la douăzeci și unu de ani. 
De aceea, vedeți, am venit aici la 
dumneavoastră, la organizația 
unde am muncit și eu trei ani de 
zile, unde am găsit întotdeauna 
sprijinul moral în clipele grele. 
Ce credeți, mă puteți ajuta ?...

Ana Rachin tăcuse ca sugru
mată de o apă tulbure, furtu
noasă ce-i astupase gura. O pri
veam în tăcere. Un simțămint de 
tristețe, ciudă și furie îmi urca 
șl mi se statornicea in piept, dea
supra inimii. Poate că atunci, in 
acele clipe, am auzit strigătul co
pilului părăsit! Dar oare tatăl, 
haimana pe cine știe ce drumuri 
ale țării, l-a auzit ?

Tudorache, tu nu auzi că 
strigă copilul ? Copilul 
fără familie, fără iubire 
Unde-i fi oare acum 
Strigătul lui, chemător,
putea atinge și chema înapoi la 
vatra bătrtnilor, la cuibul familiei 
taie zdrobite ? Tudorache, dacă 
mai sint lacrimi sub pleoapa ta, 
lasă să pice una mare și amară 
și intoarce-te. Nu e prea tîrziu. In- 
toarce-te.

te 
tău lăsat 
paternă ? 
drumeț ? 
nu te va

ION ARIEȘANU 
ziarist-Timișoara

Recepție cu prilejul a 181-a aniversări 
a independenței S. U. A.

La 4 iulie Dl. R. Thayer, minis
trul Statelor Unite ale Americii la 
București a oferit o recepție cu 
ocazia celei de a 181-a aniversări 
a Independenței — sărbătoare na
țională a Statelor Unite ale Ame
ricii.

Au participat Alexandru Mo- 
ghioroș, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, A. Bunaciu, se
cretarul Prezidiului Marii Adunări 
Național^, I. Cozma, ministrul A- 
griculturii și Silviculturii, M. Flo- 
rescu, ministrul Industriei Petro
lului și Chimiei, Gr. Preoteasa, 
ministrul Afacerilor Externe, M.

Popescu, ministrul Comerțului, 
acad. P. Constantinescu-Iași, 
membru în Prezidiul Marii Adu
nări Naționale, acad. M. Ralea. 
președintele Institutului Romîn 
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea, academicieni, oameni ai 
artei, funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe și Mi
nisterului Comerțului, ziariști.

Au participat șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

Recepția a decurs tntr-o atmos
feră cordială.

Aventură și oameni

ma parte a acestui meci se termi
nă după ce jucătorii turci au din 
nou prilejul să atace, însă balonul 
se plimbă în fața porții Iul Voi
nescu și în ultimă instanță lese In 
corner.

Repriza a doua începe sub 
semnul unei dominări a echipei 
militare și in minutul 54 Alexan
drescu șutează din careul de 16 
m. puternic, însă.. în bară. Atacu
rile se succed foarte rapid de la 
o poartă la alta. Atacantul turc 
Zekai ratează și el o mare ocazie 
de a marca. Și Constantin îi 
imită după puțin timp. Iar Ale
xandrescu trage In brațele porta
rului Orhan. Minutul 66 : Constan
tin de pe extremă dreaptă pasea
ză lui Tătaru, care atent înscrie 
din apropierea porții.

La 4—0 antrenorul echipei mili
tare găsește de cuviință să În
cerce și pe alți jucători. (De ce ?). 
Astfel intră Costea, Staicu, BOkosi, 
Bone care înlocuiesc respectiv 
pe Moldovan, Tătaru, Onisie și 
Zavoda I. Acest lucru se resimte 
imediat și pur și simplu echipa 
nu mai reușește să înjghebeze 
nici un atac. Fotbaliștii turci sezi- 
sează aceasta și încep să atace 
poarta lui Voinescu, care este 
nevoit să se întrebuințeze serios. 
Oktay este cel care înscrie pri
mul gol (min. 76) pentru echipa 
turcă printr-un șut puternic de 
la 16 m., la care Voines
cu nu reușește nici măcar să 
schițeze. De altfel șuturile acestui 
jucător turc sint foarte periculoa
se și Voinescu le face cu greu 
fața. In minutul 88 Voinescu res- 

ipinge cu pumnul și extrema Ha
jis înscrie, pecetluind astfel sco
rul final.

Cu toate că victoria-i aparține, 
echipa noastră n-a satisfăcut da
torită jocului inegal făcut de-a lun
gul partidei. Acest lucru a fost 
umbrit și de comportarea jucă
torului Ivănescu care în mod 
inexplicabil in cea de a doua par
te a întîlnirii a avut atitudini ce 
lasă de dorit. Eliminarea lui de 
pe teren de către arbitrul Kranjc 
a fost urmarea unor loviri inten
ționate.

Faptul că Ivănescu face parte 
și din reprezentativa de tineret, 
care va participa la jocurile spor
tive de la Moscova cere din par
tea Iul o altfel de comportare. 
Credem că atitudinea lui Ivănes- 
cu de ieri trebuie să atragă opro
biul nu numai coechipierilor săi. 
Apolzan de altfel a dat un exem
plu in această direcție.

Din echipa noastră au cores
puns doar Apolzan, Tătaru, F. 
Zavoda șl Vasile Zavoda. Dintre 
cei care au fost introduși in cea 
de a doua repriză, niciunul.

Jucătorii turci au plăcut datorită 
insistențelor in lupta pentru baton 
și a vitezei cu care sint dotați.

Dintre ei menționăm pe Oktay, 
Zekai și portarul Orhan.

R. LUCIAN
*

In deschiderea acestui meci, e- 
chipa feminină de handbal Fla
mura Roșie—Steagul Roșu-Bucu- 
rești, campioană a țării noastre 
a întrecut formația germană 
Fortschrit Weisenfels cu 8—6 
(4-3).

Aproximativ 35.000 de specta
tori au venit ieri pe Stadionul 
Republicii pentru a asista la re
vanșa dintre campioana țării 
noastre la fotbal C.C.A. și selec
ționata Ankarei. După cum se 
știe primul meci a avut loc la 
Ankara și s-a soldat cu un rezul
tat nedecis : 0—0. Fără a juca la 
valoarea obișnuită, C.C.A. a reu
șit să intreacă echipa turcă cu 
scorul de 4—2. Această victorie 
a îmbogățit palmaresul echipei 
noastre campioane. Trebuie să 
menționăm că in decursul celor 
90 de minute de joc, fotbaliștii
noștri au avut multe perioade 
de dominare, însă și multe scă
deri. Avînd in față un adversar 
care n-a ridicat nici un moment 
întrebarea cine va ciștiga, jucă
torii romini și-au permis să prac
tice un joc departe de posibilități
le lor. De fapt echipa noastră 
dacă juca serios ar fi putut obți
ne un scor mult mai mare.

Iată insă pe scurt filmul în- 
tilnirii. Primele zece minute apar
țin oaspeților care joacă in înain
tare în șapte și chiar opt oameni. 
Echipa noastră reușește să lege 
jocul și doar faptul că în minutul 
16 Constantin înscrie primul gol 
la o greșeală a apărătorilor turci, 
aduce un reviriment în echipă. In 
minutul următor Alexandrescu 
ratează o mare ocazie de gol 
fiind singur in fața porții. Porta
rul turc Orhan respinge însă la 
Zavoda 1 care înscrie puternic 
după ce un apărător turc luftase. 
Aceste goluri sint o urmare a 
faptului că apărarea turcă este 
mereu descoperită și poate fi tre
cută ușor de către atacanți.

Urmează ca înaintașii turci să 
asalteze poarta iui Voinescu. Ei 
nu obțin insă altceva decît cite- 
va cornere. In minutul 28 la un 
atac al oaspeților Vasile Zavoda 
salvează de pe linia porții un gol 
gata făcut. Minutul 31 aduce cel 
de al treilea gol al echipei noas
tre : Alexandrescu lasă balonul 
să treacă -la Constantin, care-i 
pasează lui Tătaru și acesta din
tr-un unghi dificil, șutează ful
gerător în plasă. Este 3—0. Pri-

★ In cea de a doua zi a con-' 
cursului internațional de pentatlon 
modern cei 18 concurenți s-au 
întîlnit în sala Floreasca pentru 
a se întrece în proba de scrimă.

Clasamentul pe echipe al pro-
■ bei de scrimă : 1. U.R.S.S. 2316 p. 

2. R.P. Ungară 2240 p. 3. R.P. 
’ Romînă II 2202 p. 4. R.P. Polonă 

1860 p. 5. R.P. Bulgaria 1708 p. 
6. R.P. Romînă I 1518 p.

Clasamentul individual: 1.
Bodi (R.P. Ungară) 23 victorii 
(din 34 asalturi) 886 p. 2. W. 
Roman (R.P. Romînă II) 22 V. 
848 p. 3. Ferdinandy (R.P.U.) 22 
V. 848 p. 4. Igor Novikov
U. R.S.S.) 21V. 810 p. 5. C. Sal
nikov (U.R.S.S.) 21 V. 810 p. 6.
V. Teodorescu (R.P. Romtnă II) 
18 V. 696 p.

După primele două probe cla
samentul general pe echipe arată 
astfel: 1. R.P. Polonă 4207 p. 2. 
R.P. Romînă I 3868 p. 3. U.R.S.S. 
3758 p. 4. R.P. Ungară 3703 p. 5. 
R.P. Bulgaria 3309 p. 6. R.P. Ro- 
■mină II, 3277 p. Clasamentul ge
neral individual: 1. Ianos Bodi 
(R.P. Ungară) 1634 p. 2. S. Przi- 
bilski(R.P. Polonă) 1603 p. 3. Gh. 
Saev (R.P. Bulgaria) 1560 p. 4. 
A. Tarsov (U.R.S.S.) 1549 p. 5. 
G. Ferdinandy (R.P. 
1498 p. 6. W. Roman (R.P. Ro
mînă II) 1428 p. 7. ~ ----
(R.P. Romînă I) 1371 p.

Azi de la ora 9,30 pe poligonul 
Tunari, pentatlonișții își vor mă
sura forțele la tragerea cu pista?

ir lncepînd de duminici, timp 
de două săptămîni, 64 de caiaciști 
și 88 de canoiști, reprezentînd opt 
echipe, vor lua startul la Corabia 
în campionatul de mare fond pe 
Dunăre, una dintre cele mai mari 
întreceri nautice de acest gen din 
lume.

■k In cadrul turneului pe care-l 
întreprinde în R.D. Germană echi
pa de box a asociației Voința din 
R.P. Romînă a susținut la 3 iulie 
o Tntîlnire cu echipa Motor din 
orașul Karl Marx Stadt. Pugiliș? 

■știi romini au obținut 
scorul de 11—9. Cei 
membri ai echipei au 
vie Ambruș, Dumitru 
sile Bogoi și Gheorghe Simion. 
Ultimul l-a învins tn limitele ca
tegoriei semigrea pe germanul 
Norbert prin K.O. in prima re
priză.
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vedlt de înființarea a numeroase 
colecții și reviste de „science
fiction". Dar... ce găsești in ase
menea

Iată 
tatorul 
zltator 
venind 
cest om greșește însă sensul 
timpului și evoluează de azi pe 
ieri, șl nu de azi pe mîine. Idee 
interesantă, dar absolut fantas
tică și care nu poate crea decit o 
totală confuzie in mintea citito
rilor. Povestirea „Ceața din 26
octombrie" descrie coborîrea pe 
pămint a unei cețe care aduce 
cu sine lumea preistoriei.

Exemplele de mai sus ne arată 
un fel de fantastic cu care- 
n-avem ce face. Fantasticul nos
tru trebuie să fie ancorat în ve
rosimil — ancorat, dar cu • 
frînghie infinit de lungă. Visurile 
scriitorilor trebuie „să se sprijine 
pe sensul tipic al dezvoltării 
științei și tehnicii", cum spunea 
ALEXANDR KAZANȚEV — și în 
același timp să nu aducă în dis
cuție probleme evident nerealiza- 
blle (monștri apocaliptici, visuri 
transformate prin puterea voinței 
în realitate etc.). Povestirile 
absurde din punct de vedere 
științific n-au ce căuta in „știin- 
țifico-fantastic".

Problemele nu sint însă perfect 
delimitate. Aici intervine conven
ționalul despre care vorbea cu 
atita justețe Ion Hobana. Putem 
admite „omul invizibil" al lui 
Wels, pentru că acesta servește 
autorului în scopul de a descrie 
reacția oamenilor in fața unor 
condiții neobișnuite.

Intr-un articol apărut anul trecut, 
in care făcea unele precizări foarte 
judicioase asupra literaturii știin- 
8fico-fantastice, tov. Ovid S. 

rohmălniceanu vorbea și. despre 
o cerință „logică elementară", 
privitoare la final. Deznodămîn- 
tul povestirilor științifico-fan
tastice exclude — după tov. 
Crohmălniceanu — posibilita
tea verificării faptelor prin În
trebarea : „Dacă toate acestea 
sînt din punct de vedere 
științific riguroa exacte, dece 
nu se pun tn practică, dece 
nu fabricăm și noi elixirul vieții, 
de ce nu folosim invizibilitatea 
sau de ce nu călătorim printre 
aștri ?“

Autorul recomandă să se evite 
posibilitatea punerii unor astfel 
de întrebări — cu alte cuvinte, 
să nu se scrie despre lucruri ce 
nu există încă. Iată un mod de 
a pune problema care, dacă ar fi 
just, ar desființa pur și simplu 
toată literatura științifțco-fantas- 
tică. Desigur că nu aceasta a fost 
intenția criticului. Din fericire, 
cititorii după lectura unei lucrări 
bune, nu-șl pun aceste întrebări ci 
se simt ispitiți să urmeze pilda e- 
roului și să întreprindă cercetări 
sau lucrări similare.

Așa dar, să nu cerem autoru
lui să devină un inginer genial 
sau un savant atotștiutor. E su
ficient să ne descrie eroi care 
luptă pentru realizări extraordi
nare în domeniul științei și teh
nicii, să-i facă pe ei să trăiască 
șl pe cititori să-i Îndrăgească și 
să-și dorească a le semăna.

Literatura ștlințlflco-fantasțică, 
se spune, e tinără, deși mai co
rect ar fi să se afirme că se a- 
dresează tinerilor. Adevărul este 
că ea dă semne de imbătrînire 
„înainte de vreme". Acest feno
men Îngrijorător se manifestă 
prin faptul că lucrările apărute 
bat mereu in subiecte așa zise 
„cu succes garantat". A fost bine 
că a apărut un roman ca „Drum 
printre aștri", dar iată că a venit 
și „Ghidul din lună", apoi „Astri- 
da“, iar acum „Robinsonii cos
mici". Nu discut valoarea lucră
rilor — nu e aici locul — dar su
biectele încep totuși să se cam 
banalizeze. Cu atîtea călătorii in- 
terastrale, nu mai are timp citi
torul să mai privească tn Jurul 
său, pe pămint!

Lucrările științifico-fantastice, 
apărute la noi nil sint prea multe
— de fapt, ele ar putea să se nu
mere pe degete. Tocmai de aceea, 
socotesc că singura colecție e- 
xistentă la noi in acest domeniu
— Colecția de Povestiri științifi
co-fantastice a revistei „Știință 
și Tehnică" — ar trebui să dea 
mai multă atenție la ceea ce pu
blică.

Cind scriu asta, nu tint totuși 
de acord cu tov. Solomon, din 
articolul căruia ar reieși că de 
fapt nu au apărut pină acum la 
noi decît două sau trei lucrări 
științifico-fantastice. Și „Meteori
tul de aur", și „Inimă de ciută", 
și „Uzina submarină în primej
die", și „A 12-a variantă", „Aștri- 
da“, „Ghidul din lună", aparțin 
acestui domeniu, pe ltngă „Drum 
printre aștri", „Saharlana", „Ulti
mul văl", „Cearta furtunilor". 
Din nefericire, la aceste titluri nu 
avem prea multe de adău
gat. In ultimul timp, co
lecția „Povestiri științifico-fan
tastice" nu-și mai merită denu
mirea. Romane de spionaj, de că
lătorii, istorice... da, dar nu lu
crări științifico-fantastice. Colec
ția Îmbrățișează tn timpul din 
urmă genul larg al literaturii de 
aventuri, cu Întreaga ei sferă, a- 
cordîndu-i literaturii științifico- 
fantastice propriu zise un spațiu 
cu totul Insuficient.

Și totuși nu putem da rețete. 
Nu se poate in nici un caz afir
ma despre o lucrare din acest do
meniu că trebuie să conțină atit 
la sută știință și atit la sută a- 
ventură. Să facem amestecul cum 
ne place, cu condiția esențială ca 
rezultatul să fie o lucrare care 
să înfățișeze oameni vii, eroi care 
să rămină în mintea cititorilor.

(Urmare din pag. l-a) 
mente „miraculoase". După cum 
se vede, diferă scopul aventurii. 
Iar rostul final al acestei aventuri 
este să descrie forța omului, «■ 
rolsmul său, devotamentul său.

S-ar putea obiecta că, de fapt, 
literatura științlfico-fanfastică are 
cu totul alt rost, că ea trebuie 
să descrie felul cum lucrează sa- 
vanții la o nouă invenție ? Cu 
alte cuvinte, să descrie nu aven
turile legate de aceste acțiuni, 
ci înseși amănuntele realizărilor 
științifice ale viitorului ?

S-ar putea... dar... de unde să 
cunoască autorul aceste amănun
te ? Dacă le-ar ști, n-ar scrie ro
mane, ci s-ar apuca de construit I

Iar dacă se mulțumește să des- 
scrie detailat ceea ce se cunoaște 
astăzi, adică să arate baza de la 
care pleacă eroii săi, scriitorul 
nostru se apucă de popularizarea 
științei, ceea ce e foarte bine, dar 
nu reprezintă literatură științifi- 
co-fantastică!

Să nu fiu înțeles greșit. Dacă, 
așa cum cerea tov. SOLOMON 
„aventura trebuie să servească 
și nu să fie servită de 
științific" adică dacă facem ca 
aventura să fie numai un pretext 
pentru prezentarea datelor știin
țifice, în acest caz și oamenii, e- 
roii noștri, vor deveni fără putin
ță de ocol... tot un pretext. Iar 
respectiva lucrare devine o bună 
carte de popularizare a științei 
(lucru de care, de altfel, cam du
cem lipsă).

Dar literatura științiflco-fantas- 
tică este pîndită nu numai de 
pericolul de a fi confundată cu 
literatura de popularizare știin
țifică. Ea poate cădea în cealaltă 
extremă, prezentlnd aventura și 
fantasticul „în sine", de dragul 
lor, fără a se sinchisi de om.

Acesta este păcatul de care su
feră o mare parte din povestirile 
șl romanele științifico-fantastice 
apărute in occident. Faptul că 
această literatură cunoaște și a- 
colo un deosebit succes este do-

colecții ?
de pildă povestirea „Vizi- 
ciudat" :e vorba de un vi- 
sosit tn epoca noastră, 
din vremurile viitoare. A- 

greșește însă sensul

Un stadion jalnic și altele...

-<3*JOCURÎ

Un vers dintr-un eîntec a! tineretului

MARII
odihnă 
Vasile 

Mângâ
iată că

După cum se știe, Timișoara 
este un centru care a dat țării 
atleți și atlete de mare valoare. 
Cei care au urmărit de-a lungul 
anilor marile competiții atletice și 
au fost alături de Luiza Ernst, 
Edith Treybal, Wiesenmaier, Iolan* 
da Balaș, Soter, au apreciat așa 
cum se cuvine dezvQltarea atletis
mului în orașul 
Begăi.

Astăzi, acest 
sportiv al țării

de pe malurile

ftScinreia 
rineretuiui

Prusova, dacă la stația de 
amplificare a taberei s-ar 
transmite mai mult muzică 
rominească, muzică populară. 
Șlagăre germane, canțonete 
italiene ascultăm și noi acasă. 
Aci vrem să vă cunoaștem pe 
dumneavoastră mai bine șl ar 
fi păcat să nu profităm de 
acest prilej spre a asculta mi
nunata dumneavoastră muzi
că populară.

Fiecare de fapt, are aci do
rința lui. In aceeași diminea
ță spre exemplu un grup des
tul de numeros plecase deja 
tă viziteze, să studieze dacă 
te poate spune așa, arhitec
tonica interesantă a Consfan-

tei, a stațiuni
lor de 
Eforie, 
Roaită, 
lia. Dar 
atenția ne este 
furată de inge
niozitatea tînă- 
rului Prazak Bo- 
husiav, care așa 
după cum ve
deți in fotogra
fia nr. 2, a descoperit că la 
minunatele saltele fotolii pneu
matice cehoslovace li se poa
te adapta și un catarg 
cu pinze spre a fi transforma
tă in corabie plutitoare.

Soarele arde insă puternic.

La sosire, medicul a sfătuit pe 
toată lumea să nu rămină 
prea mult pe plajă. Se pare 
Insă că Zozena Petrosova din 
Melnik nu prea i-a ascultat 
sfatul. Colega sa din Melnik, 
Maria Holisova Împreună cu 
alți doi medici de ocazie sint 
nevoiți acum s-o trateze de 
arsuri.

Impresiile însă, tinerii ceho
slovaci mi le-au împărtășit nu 
numai mie. Vederile de pe li
toral sint principalii mesageri 
ai acestor prime impresii. „E 
nespus de frumos aci tn Ro- 
mînia. N-am cuvinte să des
criu marea", scrie Milena Ku- 
tlnova surorii sale din Praga .

Noi vă urăm dragi prieteni 
odihnă plăcută, să vă simțiți 
cit mai bine la noi iar pînă 
la întoarcerea în patrie să cu
legeți tot mai multe impresii 
despre țara noastră. ■

Fotoreportaj 1. ȘERBU

Aur în satul lui Sahia

puternic centru 
. ar putea ©cupa

același lbc de frunte, pe scara va
lorilor atletismului nostru. Dar, din 
păcate, acum nu se mai întîmplă 
așâ. De fee? A crescut oare inte
resul timișorenilor pentru fotbal, 
în dauna atletismului? Se poate că 
da! însă nu e mai puțin adevărat 
că acest climat e „alimentat44 din 
plin , de acei care ar trebui să se 
preocupe inai mult de problema 
atletismului timișorean. Voi relata 
un singur caz, concludent, la care 
am fost martor, nu de mult.

în plin centrul Timișoarei, în 
incinta Parcului de Cultură și 
Odihnă există un loc viran, bogat 
în vegetație de toate speciile și 
mărimile, denumit... Stadionul Ti
neretului. „Stadionul44 are marele 
avantaj de a fi în inima orașului 
și este așezat într-o poziție extra* 
ordinar de frumoasă. Vorbesc de 
mediul înconjurător : brazi falnici, 
alei umbroase și multă, multă li
niște. Planurile inițiale ale sfatu
lui popular orășenesc Timișoara 
vorbesc despre grija care se poartă 
(pînă acum... în vorbe) sportivilor 
școlari. Stadionul este destinat ti
neretului studios și, ce frumos, nu
mai pentru atletism. Bucurați-vă 
deci, atleți!

Dar, să nu ne amăgim. între 
proiecte și realitate există un mare 
decalaj. Locul acesta viran care, 
încă de mult timp se numește fără 
jenă... stadion, este într-o stare de 
plîns. Gazonul e năpădit de bu
ruieni și pietroaie. Inginerul B. 
Grețov (de la întreprinderea oră
șenească de construcții), care a 
condus cîțiva ani această „lucrare* 
a început treaba cu... construcția 
tribunelor. Prin munca entuziastă 
a unor profesori de educație fizică 
s-au adus aci borduri prefabricate 
(în lungime de 440 m.), care ur-

mau să înconjoare terenul. După 
cîte ni s*a relatat, sfatul popular 
al orașului a găsit însă de cuviință 
mutarea lor la un... cimitir, pentru 
amenajarea unor morminte!?!

Fără îndoială că, fiind un sta
dion al tineretului, organizațiile 
utemiste din Timișoara erau cele 
mai interesate în terminarea a- 
cestei lucrări. Aportul utemiștilor 
a fost însă aproape inexistent, ceea 
ce arată și slabul interes al Comi
tetului orășenesc U.T.M. față de 
amenajarea bazei sportive școli, 
rești.

Lucrările au decurs revoltător 
de încet fără ca cei în drept să 
se întrebe de ce! Ele au început, 
voluntar, încă din 1953 iar de a- 
tnnei, angajamentele de... „înde
plinirea sarcinilor" au rămas... an
gajamente. Astfel, s-a tărăgănat o 
lucrare care se putea termina în 
cel mult două luni. După 
cîte știm în 1956 s-au alocat 
700.000 lei pentru construcția a- 
cestei baze sportive școlare din 
care s-au „mîncat" deja 600.000 
lei!?! Ce s-a făcut cu această 
sumă?

Nu știm dacă sfatul popular al 
orașului Timișoara și-a pua o ase
menea întrebare dar, in ceea ce ne 
privește, așteptăm răspunsul cu
venit...

S. SPIREA

(Urmare din pag. l-a)

dariei de stat. Ce zici, tovarășe ? 
Ne-a stricat iar socotelile...

Intr-adevăr, așa stau lucrurile. 
Gospodăria de stat din satul lui 
Sahia, are de strîns recoltă, nu 
glumă: 1487 hectare — dintre care 
1.172 hectare cu griu. Bătălia 
pentru recoltarea grînelor a înce
put cu avint. In numai trei zile 
s-a recoltat orzul de pe cele 138 hec
tare. Tovarășul director, un mol
dovean zdravăn, cu ochii de azur, 
îmi povestește sadovenește lucruri 
minunate. Dar tocmai cind țesu
tul vorbelor sale e mai frumos, se 
rupe brusc. Bucurie ! întregul 
chip al omului din fața mea 
luminează. A ieșit soarele !

— Gata ! Altădată... Hai 
cîmp să vedem ce fac băieții.

...Pe „băieți** ii găsim lingă
șini. Toți sint tineri și uzi pină la 
piele.

— Ti vdzut ? Sint supărați și

se

pe

ma-

ei pe ploaie. Cei trei de lingă 
tractoare tint Zaharia Stan, Petcu 
Stan și Zaharia Constantin. Sint 
niște utemiști de ispravă.

Curînd tractoriștii din brigada 
lui Enache ne-au înconjurat cu 
dragoste. Din tot ce am aflat de 
la ei, am desprins dorința lor de 
a strînge la vreme recolta nouă. 
Și mai au ceva pe inimă. Nu vor 
să-i întreacă cei din brigada II-a 
complexă, condusă de tînărul și 
inimosul Aurică Dumitrescu.

—• Ce ziceți, tovarășe director, 
o fi plouat și pe tarlaua lui Au
rică ? — a întrebat, în glumă E- 
nache.

Directorul a zîmbit ;
— Voi ce credeți ?
L-am întrebat, mai apoi, pe di

rector :
— Care-s mei buni?
— Alege-i dumneata. Eu încă 

nu pot să-mi dau seama. Toți au 
jar în inimi. Topmna se numiri 
bobocii.

Ungară)

D. Țintea

victoria cu 
mai buni 
fost Ludo- 
Adam, Va-.

In regiunea Constanța 
90.000 de tineri au participat 

la Spartachiada de vară
Spartachiada de vară a tineretului cunoaște un succes deose

bit in regiunea Constanța. La prima etapă a acestei mari com
petiții de masă au participat peste 90.000 de tineri dintre care 
24.000 tete. Concursurile de atletism au reunit la start peste 
40.000 de tineri, demonstrind progresul mare înregistrat in 
această ramură. Spartachiada de vară a scos in evidență de 
asemenea popularitatea de care se bucură luptele tătărești, 
„Kureș", care au antrenat in campionate, urmărite cu Interes, 
1700 de tineri din rindul minorității naționale turco-tătare cit 
și dintre tinerii romini.

in zilele Spartachladei de vară, tineretul dobrogean a parti
cipat cu entuziasm la amenajarea prin muncă voluntară a nu
meroase terenuri și baze sportive in comunele și satele re
giunii.

(«IXEMATOttltAFE) INFORMAȚII

RICHARD AL III-lea (ambele 
.serii) — Patria (complectare cine
mascop tn culori „Nava școală 
pleacă tn larg"), V- Alecsandrl 
(complectare „Marea Adriatic^"); 
PASĂREA FURTUNII, complecta
re; SCURTA ISTORIE - Repu
blica. București, Grădina Progre
sul. înfrățirea între popoare ; 12 
REZULTATE EXACTE - Maghe
ru. Elena Pavel (sală și grădină), 
Gh. Doja, Coșbuc (sală și gră
dină); INTRE DOUA FEMEI - 
1. C. Frimu (sală și grădină), 
Doina ; JOCUL CU VIAȚA - 
Donca Slmo (sală șl grădină) ; 
AIDA - Lumina: O CARIERA 
RATATA — Central, Cultural ; 
ÎNCOTRO? — (complectare Mar
cel Marceau) — Maxim Gorki, 1 
Mai (sală și grădină); PARADA 
LUI CHARLOT (partea a Ii-a), și 
ilia face sport — Timpuri Noi, 

Moșilor (sală și grădină). N. Băl-

cescu (complectare „Ilie tn luna 
de miere"); MOARA CU NOROC 
- Tineretului ; PRIMUL PUNCT 

— Alex. Popov; DIN NOU ÎM
PREUNA - Grlvița ; VRĂJITO
RUL - Vasile Roaită ; PRIETE
NE DE NOAPTE - Unirea (sală 
șl grădină); OAMENI FARA IM
PORTANȚA - Const. David; RO
MEO Șl JULIETTA - Alex. Sa

hia (sală și grădină) ; STAN ȘI 
BRAN STUDENȚ1 IN OXFORD- 
Flacăra, T. Vladimirescu (grădi
nă). Miorița, Libertății, Aurei 
Vlaicu; PREA TIRZIU - Arta 
(sală șl grădină); CRONICA A- 
MANȚILOR SĂRACI — Munca: 
ÎNĂLȚIMI - 23 August (sală și 
grădină) ; DOI CĂPITANI - 
Iiie Pintiiie (sală și grădină); 
VAGABONDUL (ambele serii) — 
Popular; FIICA MEA TRĂIEȘTE 
LA VIENA — M. Emlnescu;

Joi 4 iulie adjunctul ministru-* 
lui Afacerilor Externe, Teodor 
Rudenco, a primit pe ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Populare Democra
te Coreene tn Republica Popu
lară Romină, Kim Ven Zik, in 
legătură cu apropiata depunere a 
scrisorilor sale de acreditare.

★
La ^mbasada Republicii PopuJ 

lare Democrate Coreene a avut 
loc joi seara o conferință de pre
să la care au participat redactori 
de politică externă ai ziarelor 
bucureștene și corespondenți ai 
presei străine.

4
Vineri 5 iulie se deschide la 

Librăria nr. 17 din Bd. Magheru 
nr. 6 expoziția cărții cehoslovace.



IN ÎNTREAGA uniune sovietică 
este aprobată în unanimitate 

Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.U.S.
MOSCOVA 4 (Agerpres). — 

TASS transmite : „Pravda" din 
4 iulie publică sub titlul: „Sub 
semnul unității leniniste a rindu- 
rilor partidului" următoarea in
formație:

La Leningrad, Kiev, Alma-Ata, 
Tașkent, Baku și In alte orașe 
din țară au avut loc adunări ale 
activului de partid consacrate 
discutării Hotărîrii plenarei C.C. 
al P.C.U.S. cu privire la grupul 
antipartinic G. M. Malenkov, 
L. M. Kaganovici, V. M. Molo
tov.

La adunarea activului organi
zației regionale de partid Mos
cova tov. I. V. Kapitonov, secre
tar al Comitetului regional de 
partid Moscova, a prezentat ra
portul. In cadrul adunării tov. 
N. S. Hrușciov, prim-secretar al 
C.C. al P.C.U.S., a rostit o cu-

vtntare. Tov. F. R. Kozlov, prim 
secretar al Comitetului regional de 
partid Leningrad, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S. a 
prezentat la adunarea activului 
de partid al orașului Leningrad 
raportul cu privire la Hotărîrea 
plenarei din iunie a C.C. al 
P.C.U.S., tov. A. I. Kiricenko. 
prim-sîcretar al C.C. al P-C- din 
Ucraina, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C.U.S., a prezentat ra
portul la adunarea activului de 
partid din orașul Kiev. Tov. K. T. 
Mazurov, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Bielorusia, membru su
pleant al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., a prezentat raportul la 
adunarea activului de partid al 
orașului Minsk, tov. N. A. Muhit- 
dinov, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Uzbekistan, membru su
pleant al Prezidiului C.C. al

★ _ 1

P.C.U.S. — In orașul Tașkent, 
tov. V. P. Mjavanadze, prim-se
cretar al C.C. al P.C. din Gru- 
zia, membru supleant al Prezi
diului C.C. al P.C.U.S. — în o- 
rașul Tbilisi, tov. I. E. Kalnber- 
zin. prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Letonia, membru supleant al 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S. — 
în orașul Riga, tov. N. G. Igna
tov, secretar al Comitetului regio
nal de partid Gorki, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S. — 
în orașul Gorki, și tov. A. P. Ki
rilenko. secretar al Comitetului 
regional de partid Sverdlovsk, 
membru supleant al Prezidiului 
C. C. al P.C.U.S. — în orașul 
Sverdlovsk.

Au avut loc de asemenea adu
nări ale activului de partid și 
plenare ale comitetelor de partid 
la Chișinău, Erevan, Frunze, Vil

nius, Stalinabad, Tallin, Așhabad 
și In alte orașe.

Pretutindeni adunările activu
lui de partid, precum și adună
rile organizațiilor de bază ale 
partidului se desfășoară in atmo
sfera coeziunii și unității rinduri- 
lor partidului. Comuniștii subli
niază uriașele succese în con
strucția economică și culturală 
dobindite de poporul sovietic sub 
conducerea Partidului Comunist 
în frunte cu Comitetul său Cen
tral leninist. Participantii la adu
nări și plenare aprobă in unani
mitate hotărîrea plenarei C.C. al 
P.C.U.S. cu privire la grupul 
antipartinic G. M. Malenkov. 
L. M. Kaganovici, V. M. Molotov 
și înfierează activitatea seizin- 
nistă a acestui grup antipartinic.

La Moscova La Leningrad
MOSCOVA 4 (Agerpres). — 

TASS transmite : Muncitorii, ingi
nerii și funcționarii din Moscova 
aprobă în unanimitate hotărîrea 
plenarei C.C. ai P.C.U.S. cu pri
vire la grupul antipartinic Malen
kov, Kaganovici, Molotov. La mi
tingurile care au avut loc la uzi
nele „Dinamo", „Kalibr" la fabri
ca „Comuna din Paris", la combi
natul „Triohgornaia Manufactu
ra" și la alte întreprinderi și ins
tituții au fost adoptate rezoluții 
în care se aprobă aceste hotryîri.

La majoritatea întreprinderilor 
industriale, de transport, în insti
tuțiile și școlile superioare^ din 
Moscova au avut loc adunări de 
partid. In rezoluțiile adoptate 
comuniștii au aprobat în unanimi
tate hotărîrile plenarei C.C. al 
P.C.U.S.

LENINGRAD 4 (Agerpres).— 
TASS transmite: în palatul Tau
rida a avut loc adunarea activu
lui organizației regionale de par
tid Leningrad. La adunare au 
participat 1.800 de persoane.

F. R. Kozlov, membru în pre
zidiul C.C. al P.C.U.S., prim se
cretar al Comitetului regional de 
partid Leningrad, a prezentat ra
portul „Hotărîrea plenarei din 
iunie a C.C. al P.C.U.S. cu pri
vire la grupul antipartinic Ma
lenkov, Kaganovici, Molotov".

Raportorul și cei care au luat 
cuvîntul în cadrul dezbaterilor au 
spus că hotărîrea plenarei din 
iunie a C.C. al P.C.U.S. are o

uriașă însemnătate. Plenara a 
arătat că Comitetul Central al 
P.C.U.S. este un adevărat stat 
major de luptă al partidului, in 
fa(a forței căreia se prăbușesc 
uneltirile grupului antipartinic. 
Plenara Comitetului Central al 
P.C.U.S. a dat dovadă de o înal
tă consecvență și fermitate le
ninistă în apărarea liniei gene
rale a partidului împotriva aten
tatelor fractioniștilor.

La adunarea activului au luat 
cuvîntul 19 persoane. Tofi au 
condamnat grupul frac{ionist an
tipartinic și s-au declarat cu to
tul de acord cu linia politică a 
C.C. al P.C.U.S.

La Frunze
FRUNZE 4 (Agerpres). — 

TASS transmite: Hotărîrea ple
narei C.C. al P.C.U.S. cu privire 
la grupul .fractionist antipartinic 
Malenkov, Kaganovici și Molotov 
a fost aprobată în unanimitate la 
adunarea activului comuniștilor 
din orașul Frunze — capitala 
Kirghiziei.

Membrii grupului antipartinic 
au fost împotriva, lărgirii drep
turilor republicilor unionale, a 
spus în cuvîntarea sa Omoev, 
secretarul comitetului raional de 
partid Ciuiski.

In aceasta s-a manifestat aba
terea lor de la principiile leninis
te ale politicii naționale. Vedem 
cu toții cu proprii noștri ochi cît 
de salutară este influența liniei 
ferme a partidului spre dezvol
tarea rapidă a economiei și cul
turii republicilor naționale.

De la Prezidiul 
Sovietului Suprem 

al U.R.S.S.
MOSCOVA 4 (Agerpres). — 

TASS transmite : Prezidiul So
vietului Suprem al U.R.S.S. a e- 
liberat pe tov. G. M. Malenkov 
din posturile de vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al
U. R.S.S. și ministru al Centrale
lor Electrice al U.R.S.S., pe tov. 
L. M. Kaganovici din postul de 
prim vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. și pe tov.
V. M. Molotov din posturile de 
prim vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S. și de 
ministru al Controlului de stat al 
U.R.S.S.

Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. a numit pe tov. Aleksei 
Sergheevici Pavlenko, ministru al 
Centralelor Electrice al U.R.S.S.

----- B-----

0 delegație de partid 
și guvernamentală

a U.R.S.S. va vizita 
R. Cehoslovacă

O importantă hotărire 
a C. C. al P. C. U. S. 
și a guvernului sovietic

MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 
TASS, Comitetul Central al Par
tidului Comunist al Uniunii So
vietice și Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. au adoptat la 4 iulie o 
hotărire cu privire la desființarea 
cu începere de la 1 ianuarie 1958 
a livrărilor obligatorii către stat 
a tuturor produselor agricole de 
gospodăriile colhoznicilor, mem
brilor artelurilor meșteșugărești 
și de pescuit, membrilor arteluri
lor cooperației invalizilor, de că
tre gospodăriile muncitorilor și 
funcționarilor care lucrează în 
mod permanent în întreprinderi 
șl instituții de stat, In organizații 
cooperatiste și obștești și locuiesc 
în localități rurale și urbane 
precum și în stațiunile clima
terice.

în hotărîre se amintește că în 
1953 datorită creșterii producției 
colhozurilor și sovhozurilor și a 
sporirii în legătură cu aceasta a 
volumului colectărilor de produse 
agricole, au fost considerabil 
micșorate cantitățile livrărilor o- 
bligatorii ale gospodăriilor col
hoznicilor, muncitorilor și func
ționarilor. In prezent se arată în 
hotărîre, există posibilitatea des
ființării livrărilor obligatorii că
tre stat a tuturor produselor a- 
gricole. Acest lucru, se sublinia
ză in hotărire, va îmbunătăți fără 
îndoială bunăstarea materială a 
țărănimii colhoznice, a muncitori
lor și funcționarilor din Uniunea 
Sovietică.

In hotărîre se mai arată că, în 
urma creșterii producției agricole 
în Uniunea Sovietică livrările de 
cereale au crescut în anul 1956 
in comparație cu anul 1953 cu

1.400 milioane puduri, livrările 
de cartofi și legume — cu peste 
3 milioane tone, adică cu 54 la 
sută ; de sfeclă de zahăr — cu 
36 la sută: de carne — cu 25 
la sută ; de lapte — de 1,7 ori, 
iar de la colhozuri — de peste 
2 ori. In hotărire se spune că creș
terea volumului colectărilor de 
produse agrico'e are loc, în pri
mul rînd, datorită creșterii livră
rilor colhozurilor și sovhozurilor. 
In volumul global, colectările și 
achiziționările de produse anima
liere din colhozuri și sovhozuri re
prezintă : la came — 81 la sută; 
lapte — 84 la sută ; lină — 89 la 
sută. Anul acesta cantitatea de 
carne predată de către gospodării
le colhoznicilor, muncitorilor și 
funcționarilor va reprezenta numai 
10,2 la sută din volumul global 
al colectărilor și achiziționărilor, 
iar de lapte — 7,1 la sută.

In preajma Festivalului de la Moscova

Ecoul international al Hotărîrii C.C. ai P.C.U.S. 
cu privire la grupul îracționist antipartinic 

Malenkov, Kaganovici și Molotov
Declarația Biroului Politic 

al C.C. al P.S.U.G.
Pe căile Congresului al XX-lea 

al P.C.U.S.
BERLIN 4 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 4 iulie, zia
rul „Neues Deutschland" a pu
blicat declarația Biroului Politic 
al C.C. al P.S.U.G. în legătură 
cu hotărirea plenarei C.C. al 
P.C.U.S.

Biroul Politic al C.C. al 
P.S.U.G. salută hotărîrea C.C. 
al P.C.U.S. privitoare la acțiu
nile grupului antipartinic al lui 
Malenkov, Kaganovici, Molotov, 
sprijinit de tov. Sepilov.

Această hotărîre a C.C. al 
P.C.U.S. este expresia unității 
marxist-leniniste și garanția în
făptuirii consecvente a hotârîrilor 
Congresului al XX-lea al P.C.U.S.

Congresul al XX-lea al P.C.U.S. 
are o importanță uriașă pentru 
dezvoltarea mișcării muncitorești 
internaționale, pentru întărirea 
lagărului mondial al socialismu
lui și pentru menținerea și întări
rea păcii in lumea întreagă.

Congresul a dat omenirii mă
reața perspectivă că războaiele nu 
mai sint inevitabile.

Biroul Politic al C.C. al 
P.S.U.G. consideră că politica de 
destindere a încordării internațio
nale și de coexistență pașnică a 
statelor cu sisteme sociale dife

rite, promovată de C.C. al 
P.C.U.S.. nu numai că corespun
de intereselor statelor din lagă
rul socialist, ci ea este salutată 
și de toți oamenii iubitori de 
pace.

Intre P.C.U.S., partid care a a- 
cumulat o uriașă experiență și a 
repurtat mari victorii, care este 
forța conducătoare a lagărului 
mondial al socialismului și păcii 
și partidul nostru — P.S.U.G. — 
există relații frățești strînse, iar 
între statele și popoarele noastre 
— o prietenie de nezdruncinat.

Aplicarea necondiționată de că
tre Comitetul Central al P.C.U.S. 
a liniei Congresului al XX-lea 
corespunde intereselor mișcării 
muncitorești internaționale, dez
voltării și întăririi lagărului mon
dial al socialismului și menținerii 
păcii în lumea întreagă.

Unitatea C.C. al P.C.U.S. este 
garanția unității și fermității în
tregului partid, a forței crescînde 
a Țării Sovietice , și a lagărului 
mondial al socialismului.

Salutăm fără rezerve și In mod 
necondiționat hotărîrile C.C. al 
P.C.U.S. pătrunse de spiritul leni
nismului și le sprijinim prin toate 
eforturile noastre și în mod con
secvent. -

BUDAPESTA 4 (Agerpres). — 
TASS transmite: Ziarele ungare 
publică la 4 iulie știrea cu pri
vire la plenara Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice și hotărîrea Co
mitetului Central al P.C.U.S. cu 
privire la grupul antipartinic G. 
M. Malenkov, L. M. Kaganovici, 
V. M. Molotov.

In articolul de fond intitulat 
„Pe căile Congresului al XX-lea 
al P.C.U.S.", ziarul „Nepszabad- 
sag" scrie:

Apărarea liniei generale a par

tidului este o chestiune excep
țional de importantă nu numai 
pentru P.C.U.S. și pentru po
poarele Uniunii Sovietice, dar și 
pentru întreaga mișcare comu
nistă internațională și pentru 
toate popoarele care luptă pentru 
pace. Comitetul Central al 
P.M.S.U. salută hotărîrea prin 
care Comitetul Central al 
P.C.U.S. a apărat, fără să țină 
seama de persoane, unitatea par
tidului și linia generală a Con
gresului al XX-lea.

MOSCOVA 4 (Agerpres) TASS 
transmite: După cum s-a mal 
anunțat în presă, delegația Re
publicii Cehoslovace, care a vizi
tat Uniunea Sovietică în ianuarie 
1957, a transmis conducătorilor 
Partidului comunist și guvernului 
sovietic invitația C.C. al Partidu
lui Comunist din Cehoslovacia și 
a guvernului Republicii Cehoslova
ce de a face o vizită de prietenie în 
Cehoslovacia.

C.C. al P.C.U.S. și guvernul 
U.R.S.S. au acceptat această invi
tație și au stabilit următoarea 
componență a delegației guverna
mentale și de partid care va vi
zita Republica Cehoslovacă. N.S. 
Hrușciov, prim secretar al C.C. al 
P.C.U.S., N. A. Bulganin, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., N. S. Patolicev, prim loc
țiitor al ministrului Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., O. 1. Ivascen- 
ko, secretar al C.C. al P.C. din 
Ucraina, V. V. Grișin, președin
tele Consiliului Central al Sindi
catelor din Uniunea Sovietică, I. 
T. Grișin, ambasadorul U.R.S.S. 
in Cehoslovacia.

Delegația guvernamentală șl de 
partid a Uniunii Sovietice va\ pă
răsi Moscova la 8 iulie plecînd 
in Cehoslovacia.

Delegația Guvernamentală șl de 
partid a Uniunii Sovietice va fi 
însoțită în călătoria în Republi
ca Cehoslovacă de : general de 
armată I. A. Serov, L. F. Ilicev, 
membru al Colegiului Ministeru
lui Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
A. I. Gorciakov, F. F. Molocikov, 
șefi de secție ai ministerului Afa
cerilor Externe al U.R.S.S.

Ultimele pregătiri 
ale tineretului din R.P.D. Coreeană

De o importanță internațională
VARȘOVIA 4 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 4 iulie toate 
ziarele centrale poloneze au pu
blicat la loc de frunte comunica
tul informativ cu privire la ple
nara Comitetului Central al 
P.C.U.S. și textul hotărîrii plena
rei cu privire la grupul antipar
tinic al lui G. M. Malenkov, L. 
M. Kaganovici și V. M. Molotov.

Ziarul „Trybuna Ludu" con
sacră plenarei C.C. al P.C.U.S. ar
ticolul lui de fond intitulat „Pen
tru o linie justă și pentru unita
tea partidului". Ziarul arată că in 
ultimii ani și îndeosebi după Con
gresul al XX-lea al P.C.U.S., în 
Uniunea Sovietică au avut loc 
schimbări importante și pozitive, 
inițiate de P.C.U.S. Este suficient 
să se amintească despre dezvol
tarea rapidă a agriculturii, despre 
lichidarea a tot ce a însemnat în
călcarea legalității și subaprecie
rea drepturilor omului. Au fost 
create condiții pentru dezvoltarea 
rapidă a republicilor sovietice. In 
ultimele săptămîni a fost efectua
tă restructurarea fundamentală a 
întregului sistem de conducere a 
industriei. S-au îmbunătățit rela
țiile dintre țările șl partidele din 
lagărul socialist, relații care se 
bazează în prezent pe principiul 
leninist al egalității. Expresia a- 
cestui lucru a fost, printre altele, 
cunoscuta declarație din 30 oc
tombrie 1956 a guvernului 
U.R.S.S. cu privire la bazele dez

voltării și întăririi continuie ■ 
prieteniei și colaborării dintre 
Uniunea Sovietică și celelalte țări 
socialiste.

Ziarul arată că grupul antipar
tinic s-a ridicat împotriva acestor 
noi măsuri ale P.C.U.S. In lupta 
sa Împotriva politicii juste a par
tidului, scrie „Trybuna Ludu", a-i 
cest grup a pășit pe calea activi
tății fracționiste. Experiența ne 
învață că pentru un partid mun
citoresc nu există pericol mai 
mare decît fracționismul. Nici un 
partid nu poate exista și nu se 
poate dezvolta dacă nu pune ca
păt fracționismului. Așa a apre
ciat acest lucru Comitetul Central 
al P.C.U.S, De aici decurge lupta 
hotărîtă împotriva grupului frac- 
ționist, lupta pentru apărarea uni
tății partidului și a politicii sale 
juste.

Hotărîrea plenarei C.C. al 
P.C.U.S., subliniază în încheiere 
„Trybuna Ludu", are o importan
ță internațională. Ea decurge din 
rolul Uniunii Sovietice în familia 
popoarelor socialiste și din rolul 
ei in lupta pentru pace și pro- 
greș în întreaga lume. Tot ce în
tărește unitatea P.C.U.S. și des
chide calea dezvoltării creatoare 
a Uniunii Sovietice, întărește în 
același timp forțele socialismului 
și păcii. Partidul nostru se soli
darizează cu hotărîrile plenarei 
C.C. al P.C.U.S. și le consideră ca 
o victorie a marxism-leninismului 
viu, creator.

Un răspuns al lui Nehru
DELHI 4 (Agerpres). — TAȘS 

transmite: Postul de radio Delhi
al

0 măsură logică In actuala dezvoltare 
a U.R.S.S. și a socialismului In lumea întreagă

BELGRAD 4 (Agerpres). — 
TASS transmite: Agenția Taniug 
transmite :

Hotărîrile plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice sînt conside
rate de opinia publică iugoslavă 
ca o măsură logică în actuala 
dezvoltare a Uniunii Sovietice și 
a socialismului în lumea întrea
gă. Prima impresie este că schim
bările care au avut loc vor con
tribui în mod inevitabil la întă
rirea dezvoltării pozitive în toate 
domeniile vieții sociale și econo
mice în U.R.S.S. Aceste eveni
mente au de asemenea e mare 
importanță pentru întărirea for
țelor socialiste din lumea întrea
că. a cauzei socialismului In an
samblu.

In ce privește perspectivele 
dezvoltării continue a relațiilor 
dintre Iugoslavia și Uniunea So
vietică — arată în continuare a- 
genția— „credem că dezvoltarea 
continuă a relațiilor va întări și 
mai mult principiile, pe baza că
rora au fost formulate declara
țiile celor două guverne din anul 
1955 și declarația cu privire la 
relațiile dintre Uniunea Comuniș
tilor din Iugoslavia și Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice. 
Popoarele noastre sînt interesate 
în dezvoltarea favorabilă nestin
gherită a relațiilor reciproce, de
oarece aceasta corespunde intere
selor popoarelor celor două țări, 
Intereselor păcii șl întăririi forțe
lor socialiste din lumea în
treagă".

Comentariile presei occidentale

Boiirges-Mauiioury 
pregătește manevra 
votului de Încredere
PARIS 4 (Agerpres). — După 

cum anunță France Presse în 
după-amiaza zilei de 3 iulie a 
avut loc la Paris o ședință a Con
siliului de Miniștri francez în ca
drul căruia primul ministru Bour- 
ges-Maunoury a cerut miniștrilor 
să-i acorde autorizația de a pune 
chestiunea de încredere în Aduna
rea Națională în cazul cînd dez
baterile cu privire la „piața co
mună** fi Euratom „vor lua o în
torsătură nefavorabilă guvernului**. 
In acest caz, primul ministru este 
de părere că prin manevra votu
lui de încredere va obține ratifi
carea „tratatelor europene**, deoa
rece • serie întreagă de deputați 
de dreapta care sînt împotriva a- 
cestor tratate vor vota totuși pen
tru guvern în dorința de a evita 
cu orice preț o criză înainte de 
adoptarea împuternicirilor spe
ciale în Algeria. Consiliul de Mi
niștri a autorizat pe Bourges-Mau- 
noury si pună chestiunea de în
credere „în caz de nevoie".

Tineretul din R.P.D. Coreea
nă va fi reprezentat la cel de-al 
Vl-lea Festival Mondial al Tine
retului și Studenților de la 
Moscova de o delegație for
mată din 400 persoane. Din 
componența delegației fac 
parte tineri și tinere, care 
au dovedit abnegație în lup
tele pentru _ apărarea patriei 
și în perioada postbelică de 
construcție a economiei națio
nale, reprezentanți ai diferite
lor categorii de tineret din țara 
noastră, tineri talentați pe tă- 
timid artei, sportivi și studenți.

Aproximativ 250 de tineri 
artiști talentați, selecționați la 
Festivalul pancoreean al tinere
tului și studenților, organizat 
în cinstea celui de-al VI- 
lea Festival Mondial al Ti
neretului și Studenților, pre
gătesc un bogat repertoriu cu 
care se vor prezenta la Mos
cova.

Peste 120 de tinere artiste 
pun la punct o piesă de operă 
clasică coreeană „Cean-Cik" —• 
povestire despre fata Sîm Cen", 
fiind ajutate îndeaproape de 
artistul emerit al Republicii, 
compozitorul Ten Nam Hi, de 
artiștii emeriți ai Republicii, 
Tim So Han, Teo San Sen.

Un cor compus din peste 90 
de cîntăreți va prezenta cîntece 
populare, iar un cor fără acom
paniament, compus din peste 
50 persoane va executa cîntece 
contemporane, ale poporului 
nostru. Un cor dublat de un 
ansamblu muzical pregătește 
cîntece, pe motive ale popoare
lor din țările Orientului.

La Festival va mai participa 
și un mic cor mixt, un cor de 
cîntece clasice populare și o 
orchestră reunită de muzică 
națională compusă din peste 50 
de persoane.

In momentul de față au loc 
repetițiile ansamblului de dans, 
sub conducerea artistei poporu
lui Toi Sin Hi. La Festival se

vor prezenta numerele coreo- 
grafice „Dans cu dairaua,** și 
„Dans cu evantaiul**, create 
de Țoi Sin Hi, „Dans cu coșu
rile** creat de membrii coope
rativei agricole „Tenan** din 
Dokcen, „Puczorab Cionedii**

teatrele moscovite, cu filme ar
tistice și documentare coreene. 
Alături de filmele artistice 
„Povestire despre cetatea Sa- 
dosen**, (în culori) „Se zărește 
muntele Piatcusan** vor fi pre
zentate și filmele documentare

Un dans cu ghivece
■— creația membrilor cercului 
artistic de amatori din distric
tul Țînsan, „Dansul corolei de 
flori** creat de membrii coope
rativei agricole Riupho, distric
tul Gvancen, provincia Ham- 
ghen de Sud, străvechiul dans 
al răsculaților populari „Subak- 
cium** și alte dansuri țărănești.

Numeroși tineri talentați pe 
tărîrnid artei își finisează cele 
mai bune opere pentru diferite 
concursuri artistice închinate 
Festivalului. Șase tineri scrii
tori au trimis redacției „Tine
retului lumii** povestiri, piese 
și schițe. Au fost terminate 
peste 10 producțiuni muzicale. 
De asemenea tineri fotoamatori 
au expediat pe adresa Comite
tului de pregătire sute de foto
grafii. Dintre ele, 150 au bine
meritat să fie prezentate la 
concurs.

Participanții la Festival vor 
avea posibilitatea să facă cuno
ștință în cinematografele și

care povestesc despre viața ac
tuală a tineretului coreean.

Și tinerii sportivi sînt pe cale 
de a-și termina pregătirile pen
tru Jocurile sportive internațio
nale prietenești de la Moscova. 
Peste 200 de tineri sportivi se 
antrenează în colectiv. Acești 
sportivi au fost selecționați în 
cursul anului, cu prilejul dife
ritelor întreceri sportive care 
au avut loc în întreaga țară 
100 dintre cei mai buni spor
tivi vor constitui delegația noa
stră sportivă. Este interesant 
de amintit că printre cei selec
ționați la Jocurile sportive de 
la Moscova se află Kim-Ciuin 
Em membră în echipa feminină 
de volei, maestru a sportului, 
baschetbalistul Bontlen, de 
două ori participant la Jocurile 
sportive internaționale și alții 
dintre cei mai buni sportivi ai 
Republicii.

Concomitent cu pregătirile 
artistice și sportive, numeroși 
tineri creează daruri pentru par
ticipanții la Festival. Printre

Cursa cicliștilor fruntași
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aceștia sînt și tinerii turnători j 
din secția de tineret a uzinei J 
de turnare a oțelului din Kan- u 
sen, care, strîngînd deșeuri de S 
metal, au executat prin turnare î 
un porumbel de bronz. Pe ari- J 
pile acestui porumbel sînt scrise K 
în relief cuvintele „Pace" în î 
diferite limbi ale popoarelor 5 
lumii. J

Tineretul din RP.D. Coreea- i 
nă se pregătește intens pentru J 
marea sărbătoare a tineretului J 
lumii. ț

KAN C1U SUE J

anunță că primul ministru al In
diei, Nehru, a luat cuvîntul la o 
conîerinfă de presă care a avut 
loc la Londra. Răspunzînd la în
trebarea unui corespondent releri- 
toare la hotărîrile plenarei C.C.

P.C.U.S., Nehru a apreciat 
pozitiv aceste hotărîri.

Nehru a declarat că schimbări
le în conducerea P.C.U.S. sînt 
probabil expresia uqui proces care 
se desfășoară de mai mult timp. 
Noi putem considera, a declarat 
el, că acest proces reprezintă un 
pas sănătos.

LONDRA 4 (Agerpres). — 
TASS transmite : Hotărîrea plena
rei C.C. al P.C.U.S. cu privire la 
grupul antipartinic Malenkov, Ka
ganovici, Molotov se află în cen
trul atenției presei engleze. Ziarele 
fac o amplă expunere a textului 
hotărîrii și subliniază în comen
tariile lor uriașa sa importanță.

Comentatorii arată că hotărtrile

NEW YORK 4 (Agerpres). — 
TASS transmite : Știrile despre 
Hotărîrea plenarei C.C. al 
P.C.U.S. se află în centrul aten
ției presei din New York, care 
le-a publicat la loc de frunte. 
Unii observatori și corespondenți, 
recurgînd la obișnuitele procedee 
ale propagandei dușmănoase, În
cearcă să ațîțe ostilitatea față 
de Uniunea Sovietică. Există și 
încercări de a interpreta hotărt
rile plenarei ca un semn de „slă
biciune" a Uniunii Sovietice etc.

ROMA 4 (Agerpres). — TASS 
transmite: Hotărîrea plenarei 
C.C. al P.C.U.S. cu privire la 
grupul antipartinic Malenkov, 
Kaganovici și Molotov se află 
în centrul atenției ziarelor italie
ne din 4 iulie care publică știrile 
din Moscova pe primele pagini 
sub titluri mari.

Presa de dreapta în goană 
după senzațional a publicat ar
ticole despre plenară sub titluri 
țipătoare.

plenarei C.C. al P.GU.S. vor con
tribui la înfăptuirea orientării spre 
slăbirea încordării In relațiile in
ternaționale.

Observatorul ziarului „Manches
ter Guardian* caracterizează pe 
membrii grupului antipartinic ca 
oameni „cu concepții dintre cele 
mai conservatoare".

Observatori mai lucizi se stră
duiesc să deslușească sensul ade
vărat al hotărtrilor plenarei C.C. 
al P.C.U.S. Ziarul „Washington 
Post" arătînd că „Uniunea Sovie
tică va continua să fie dirijată de 
o conducere colectivă", sublinia
ză că din Prezidiul C.C. și din 
rîndurile membrilor C.C. au fost 
înlăturați oameni care au încercat 
să împiedice „transformările ra
pide în economia Uniunii Sovie
tice prin care se urmărea întări
rea ei".

Totuși ziarele burgheze sînt 
nevoite să recunoască că linia 
politică elaborată de Comitetul 
Central al P.C.U.S. corespunde 
intereselor poporului sovietic și 
este sprijinit de acesta. De pildă 
ziarul „Tempo" scrie că progra
mul P.C.U.S. „este un program 
îndreptat spre ridicarea nivelului 
de trai al poporului rus și spre 
obținerea coexistenței pașnice în 
relațiile internaționale".

Discuțiile din Subcomitetul 
Comisiei O.N.U. pentru dezarmare

LONDRA 4 (Agerpres). — 
TASS transmite : In ședința din 
2 iulie Subcomitetul Comisiei 
O.N.U. pentru dezarmare a înce
put, după o lungă pauză, discu
țiile cu privire la problema înce
tării experiențelor cu armele ato
mică și cu hidrogen. Selwyn 
Lloyd, ministrul Afacerilor Ex
terne al Angliei, a făcut în nu
mele celor patru delegații occi
dentale o declarație în care a ex
pus propunerile S.U.A., Angliei, 
Franței și Canadei în această 
problemă. El a recunoscut că lu
mea întreagă se teme în mod le
gitim de consecințele experiențe
lor cu armele nucleare și că pro
punerea Uniunii Sovietice, din 14 
iunie cu privire la încetarea tem
porară a experiențelor și institui
rea unui control internațional face 
cu putință suspendarea experien
țelor, ca parte a acordului cu 
privire la un prim pas în dome
niul dezarmării. Lloyd nu a pre
zentat însă nici o propunere con
cretă din partea puterilor occi
dentale cu privire la termenul 
încetării experiențelor și durata 
lui, dar a arătat,că trebuie să 
fie elaborate în ♦ mod amănunțit 
formele și sistemul de control și 
că trebuie stabilită o anumită le
gătură între suspendarea expe
riențelor și încetarea producției 
materialelor fisionabile pentru 
scopuri militare, precum și redu
cerea forțelor armate și armamen

telor, măsurile de inspecție și 
alte măsuri pe care puterile occi
dentale le includ în așa-zișii 
„primi pași“ în domeniul dezar
mării. singura propunere con
cretă a puterilor occidentale este 
constituirea unui grup de experți 
care urmează să elaboreze struc
tura sistemului de inspecție pen
tru verificarea și suspendarea ex
periențelor.

Atît Lloyd cît și J. Moch 
(Franța) și J. Johnson (Canada), 
care au luat cuvîntul după 
Lloyd, au subliniat îndeosebi că 
propunerea puterilor occidentale 
constituie un pas în întîmpinarea 
propunerii Uniunii Sovietice. Tot
odată Lloyd a declarat că expe
riențele cu arma cu hidrogen e- 
fectuate de Anglia în ultimul 
timp ar fi „îmbunătățit șansele 
realizării unui acord**.

După declarațiile lui Lloyd, 
Moch și Johnson a luat cuvîntul 
reprezentantul sovietic V. A. Zo
rin. El și-a exprimat satisfacția 
față de faptul că puterile occi
dentale încep în sfîrșit să dis
cute problema încetării sau sus
pendării experiențelor cu armele 
atomică și cu hidrogen. Asupra 
discutării urgente a acestei pro
bleme a insistat în repetate rîn- 
duri Uniunea Sovietică.

Reprezentantul sovietic nu a 
foât de acord cu declarația lui 
Lloyd că experiențele efectuate 
de Anglia ar fi îmbunătățit șan

sele realizării unui acord.

Delegația sovietică, a spus el, 
nu poate împărtăși acest punct 
de vedere, ea îl consideră cu 
totul greșit și necorespunzător in
tereselor întăririi păcii.

Vorbind despre declarația pu
terilor occidentale expusă de 
Lloyd, reprezentantul sovietic a 
arătat că formularea generală a 
tuturor principiilor care sînt o- 
glindite în această declarație nu 
oferă o idee destul de precisă 
despre poziția puterilor occiden
tale în unele probleme funda
mentale.

Din declarație nu reiese destul 
de limpede dacă puterile occiden
tale sînt de acord să separe pro
blema suspendării experiențelor 
de celelalte probleme privind de
zarmarea și s-o rezolve neîntîr- 
ziat în mod pozitiv. Din declara
ție reiese că rezolvarea acestei 
probleme este pusă în legătură 
cu rezolvarea altor probleme pri
vind dezarmarea. Spre deose
bire de toate cele ce s-au spus 
pînă în prezent s-ar părea că 
este vorba nu numai despre le
gătura între problema experiențe-- 
lor și problema încetării produc
ției de materiale fisionabile pen
tru scopuri militare, ci că este în 
prezent vorba de a lega neapărat 
problema încetării experiențelor 
de problema reducerii armamente
lor și a forțelor armate și chiar 
în general de acordul parțial cu 
privire la dezarmare.
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MOSCOVA. Recent în clădirea 
universității de stat din Moscova 
s-a deschis un club studențesc 
internațional. Aici vor fi prezen
tate spectacole, vor fi organizate 
diferite competiții sportive și vor 
avea loc întîlniri ale studenților 
cu scriitori, compozitori, regizori 
etc,

ROMA. In anul școlar 1956— 
1957 cursurile catedrei de limba 
romînă ale Universității din 
Roma au fost frecventate de pes
te 50 de studenți. Dintre aceștia 
24 au susținut examenul de lim
ba și literatura romîna în sesiu
nea iunie.

PRAGA. Cunoscutul pianist 
romîn Valentin Gheorghiu, artist 
emerit al R.P.R., laureat al pre
miului de stat, a dat un concert 
în cadrul Festivalului muzical de 
vară din localitatea balneo-clima- 
terică Piestiany. El a executat 
cu mare succes compoziții de 
Beethoven,. Liszt, Chopin, Men
delsohn, Bartholdy, Debussy și 
M. de Falla.

CHIȘFNAU. Recent s-a închis 
expoziția de artă plastică a Re
publicii Populare Romine, orga
nizată la Muzeul de artă al 
R.S.S. Moldovenești. Expoziția 
s-a bucurat de un mare succes.

PARIS. La 4 iulie s-a deschis 
în suburbia muncitorească a 
Parisului, Ivry, plenara Comite
tului Central al Partidului Co
munist Francez.


