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CĂTRE COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN

loc ședința lărgită a Biroului C.C. al U.T.M. care a dezbătut Rezo- 
Central al Partidului Muncitoresc Romîn.
tov. N. Ceaușescu, membru în Biroul Politic al C.C. al P.M.R., 

fost adoptată o scrisoare adresată Comitetului Central al Partidului

Ieri 12 iulie a.c. a avut 
Iuția Plenarei Comitetului 

La ședință a participat 
«ecretar al C.C. al P.M.R.

In încheierea ședinței a 
Muncitoresc Romîn, tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn. 
i ‘Tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej

Luind cunoștință de darea de seamă a Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., prezentată de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, de dezbaterile și de Re
zoluția adoptată de Plenara Comitetului Central al 
P.M.R. din 28 iunie—3 iulie 1957 — documente de 
mare importanță pentru partidul nostru, pentru în
tregul nostru popor, pline de învățăminte și pentru 
activitatea U.T.M. și a întregului tineret—Comitetul 
Central al Uniunii Tineretului muncitor se declară 
întrutotul de acord cu aceste documente și își ex
primă adeziunea sa totală ia Hotărîrile adoptale 
de Plenara Comitetului Central al Partidului.

Tineretul nostru a participat și participă activ la 
lupta întregului popor pentru construirea socialis
mului ; el simte în permanență grija partidului și 
guvernului pentru munca și viața sa, pentru vii
torul său.

Tineretul patriei noastre este mîndru de marile 
cuceriri obținute de regimul democrat-popular și 
el știe că toate acestea se datoresc muncii pline 
de abnegație a poporului nostru in frunte cu clasa 
muncitoare, conducerii poporului nostru de către 
partid, unității, coeziunii partidului, politicii sale 
înțelepte și clarvăzătoare, liniei politice niarxist- 
eniniste aplicate cu consecvență și fermitate de 

întregul partid, de Comitetul Central al P.M.R. 
în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Analiza făcută de Plenara C.C. al Partidului, cu 
privire la activitatea partidului în perioada de la 
cel de al ll-lea Congres al P.M.R. pînă in prezent, 
a scos cu putere în evidență înseninatele realizări 
obținute de partid în toate sectoarele de activitate, 
a scos în evidență unitatea de monolit de care a 
dat și dă dovadă partidul nostru.

Comitetul Central al U.T.M. și întregul tineret 
al patriei noastre respinge cu indignare poziția to
varășilor Miron Constantinescu și losif Chișinev
schi de a nesocoti marile realizări obținute de par
tid și de stat pe baza hotăririlor plenarei din mai 
1952 în urma căreia a fost înlăturat grupul de de- 
vlatori și fracționiști, a hotărîrilor plenarei din au
gust 1953 și ale Congresului al li-lea al P.M.R., 
precum și prezentarea de către aceștia In mod 
denaturat a activității conducerii partidului și a 
întregului partid.

Pentru tineretul nostru ca și pentru întregul po
por, unitatea rindurilor partidului, coeziunea sa, 
rolul său de forță conducătoare a întregului popor, 
este lucrul cel mai de preț, chezășia drumului vic
torios spre socialism. De aceea Comitetul Central 
tl U.T.M. condamnă cu hotărîre metodele antipar
tinice de grup, fracționiste ale tovarășilor losif 
Chișinevschi și Miron Constantinescu șl-și exprimă 
admirația și încrederea sa deplină față de Biroul 
Politic și Comitetul Central al Partidului care au 
acționat cu hotărîre, împiedicînd să se slăbească 
unitatea partidului, a conducerii sale și să se creeze 
primejdia fracționismului.

Comitetul Central al LT.T.M., în numele între
gului tineret al patriei noastre își exprimă recu
noștința sa și mulțumește din inimă Comitetului 
Central al Partidului și Biroului Politic în frunte 
cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej că a ferit 
partidul de orientarea primejdioasă pe care au ur
mărit s-o dea tovarășii losif Chișinevschi și Miron 
Constantinescu dezbaterilor Hotărîrilor Congresu
lui al XX-lea al P.C.U.S.

Comitetul Central al U.T.M. se angajează în fața 
partidului să muncească și mai mult pentru a 
strînge și mai puternic in jurul partidului întregul 
nostru tineret, să lupte cu și mai multă hotărîre 
pentru aplicarea in viață a politicii partidului, a 
tuturor hotărîrilor sale. Uniunea Tineretului Mun
citor, tineretul patriei noastre, prețuiește mai mult 
Ca orice conducerea sa de către partid. Succesele 
obținute pînă in prezent de tineretul nostru, de
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Toate
forțele

strîngerii
recoltei!

Uniunea Tineretului Muncitor, se datoresc condu
cerii înțelepte și permanente de către partid ; che
zășia tuturor succeselor viitoare o reprezintă res
pectarea cu strictețe a acestui principiu de bază 
al întregii activități a Uniunii Tineretului Mun
citor, al întregului nostru tineret.

Insușindu-și sarcinile puse prin Rezoluția Plena
rei Comitetului Central al P.M.R., Comitetul Cen
tral al Uniunii Tineretului Muncitor se angajează 
în fața Partidului și cheamă toate organele și or
ganizațiile U.T.M. să-și intensifice munca poli- 
tico-educativă în rînduriie tineretului, să dezvolte 
în rînduriie sale încrederea nestrămutată în poli
tica Partidului Muncitoresc Romîn și a Guvernu
lui R.P.R., dragostea față de muncă și învățătură, 
dragostea față de patria noastră—Republica Popu
lară Roinînă—sentimentul prețuirii marilor cuceriri 
revoluționare ale poporului nostru, spiritul de luptă 
pentru înfrîngerea greutăților care mai sînt pe dru
mul construirii socialismului, hotărîrea de a apăra 
cu orice preț cuceririle revoluționare ale poporului 
muncitor, viitorul luminos al tineretului patriei 
noastre.

Să dezvoltăm și mai mult în rînduriie tineretu
lui prietenia și frăția cu Marea Uniune Sovietică, 
cu celelalte țări ale lagărului socialist, să cultivăm 
și mai mult in mijlocul tineretului internațiotralis- 
mul proletar.

Conștienți de faptul că dușmanul de clasă își 
îndreaptă îndeosebi atenția asupra tineretului, or
ganele și organizațiile de U.T.M. vor întări com
bativitatea revoluționară, vigilența politica, vor 
combate cu și mai multă hotărîre influențele ideo
logiei putrede burgheze, vor întări munca și acti
vitatea organizațiilor de bază, disciplina, unitatea 
și combativitatea lor, lărgindu-și tot mai mult in
fluența politică și organizatorică asupra maselor de 
tineret.

Comitetul Central al U.T.M. cheamă toate orga
nele și organizațiile U.T.M., întregul tineret, să 
lupte cu și mai multă pasiune, cu entuziasm pa
triotic pentru consolidarea și dezvoltarea activită
ții brigăzilor de tineret, a posturilor utemiste de 
control și a celorlalte forme tinerești de mobilizare 
a tineretului în producție, pentru a mări contribu
ția tineretului la lupta pentru creșterea producti
vității muncii, îmbunătățirea calității produselor și 
reducerea prețului de cost.

Organizațiile U.T.M. și întregul tineret de la sate 
să lupte cu și mai multă abnegație pentru întări
rea gospodăriilor agricole colective și a întovă
rășirilor existente, să-și mărească contribuția la 
munca politică de convingere a țărănimii munci
toare cu gospodării individuale pentru a trece pe 
drumul socialismului, să mobilizeze toate forțele 
pentru stringerea la timp a recoltelor bogate din 
acest an.

C.C. al U.T.M. cheamă organizațiile U.T.M. din 
școli și facultăți să-și intensifice munca de educa
ție politică pentru mobilizarea elevilor și studenți
lor la însușirea științei și culturii înaintate, întă
rirea disciplinei și combaterea tuturor influențelor 
ideologiei și moralei putrede burgheze, mobilizarea 
și mai activă a elevilor și studenților la lupta în- 
tregftolui popor pentru consolidarea regimului de
mocrat-popular, pentru construirea socialismului.

Insușindu-și întrutotul hotărîrile Plenarei din 28 
iunie — 3 iulie 1957, Comitetul Central ai U.T.M. 
asigură Comitetul Central al Partidului că Uniu
nea Tineretului Muncitor va face totul să-și în
deplinească din ce în ce mai bine rolul și sarci
nile sale de rezervă și ajutor credincios și devotat 
al partidului în întreaga muncă pentru construirea 
socialismului în scumpa noastră patrie, Republica 
Populară Romînă.

Comitetul Central al U. T. M.
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Pe la secția Sîmzănești a gos

podăriei agricole de stat Voinești 
trecusem de dimineață. Era lini
ște pretutindeni. Numai în față, 
pe o coastă de deal de vreo 200 
de hectare se auzeau niște zgo
mote stinse. Cîteva secerători-le- 
gători fugeau mereu una după 
alta și nu se puteau ajunge. Sea
ra, în asfințit, întreaga coastă de 
deal părea o perie de aur. Snopii 
primeau ultimul sărut al soarelui. 
S-a făcut răcoare. Muncitorii au 
început să așeze snopii în clăi. 
Din conducerea secției nu sc afla 
nimeni pe acolo. „Cea mai mare" 
era Vasilica Bendi, o fată de 19 
ani, elevă a școlii de maiștri, 
practicantă aici. Lucra și ea. Cînd 
seara a învăluit totul în tăcere Va
silica și-a scos un caiet de la brîu, 
a început să facă o socoteală. Pe 
scurt, iat-o : Secerișul a început 
la 8 iulie. După trei zile de mun
că au fost secerate două sute hec
tare 
ovăz

de grîu, 5 hectare orz, și 20 
— adică întreaga suprafață.
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Avrămești seceratul a 
iulie. Sătenii aceștia 

.... .... r multe păioase, apro
ximativ 500 hectare. Anton Mi- 
ghiu, președintele sfatului popu
lar, a așteptat o săptămînă. La 
capătul ci a întocmit o situație pe 
care a trimis-o și la Bîrlad. Întoc
mind situația pomenită, președin
tele a întrevăzut următoarele: 
Secerișul va ține cam două săptă- 
mîni. In săptămînă a treia punem 
la punct ariile și în fine ultima 
săptămînă a lunii o închinăm 
treerișului. Un singur lucru a ui
tat să „prevada" președintele și a-

comunaîn
început la 1 
nu au prea

Tineri și tinere care mun
ciți pe ogoare! Depuneți 
toate eforturile voastre pen
tru stringerea la timp și 
fără pierderi a recoltei.

Tineri muncitori, studenți, 
elevi. funcționari I Ajutați 
în timpul vostru liber pe cei 
ce string plinea nouă a anu
lui acesta.

Nici un minut pierdut, 
nici un bob risipit 1
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Mesaje

Unanima adeziune
partiduluila

Dezbaterea Rezoluției plenarei 
C.C. al P.M.R. din 28 iunie—3 
iulie continuă în organizațiile de 
partid. In adunările de partid 
care au loc, membrii și candidații 
de partid își exprimă deplina 
aprobare a hotărîrilor plenarei, 
subliniază profunda justețe a li
niei politice generale a Partidu
lui Muncitoresc Romîn și-și ma
nifestă hotărîrea de a participa 
tot mai activ la aplicarea ei in 
viață.

Luind cuvîntul la adunarea or
ganizației de bază P.M.R. a sec
ției furnale mari de la Combina
tul siderurgic Hunedoara, mai
strul furnalist Gheorghe Cișm-jș 
a spus : Noi, cei din Hunedoara, 
nu avem nevoie să căutăm argu
mente in altă parte — deși ace
stea sînt numeroase — pentru a 
demonstra justețea liniei politice 
a partidului. Noi știm că reali
zările noastre sînt mari și- vor 
fi și mai mari, deoarece întreaga 
politică a partidului nostru es'.e 
pusă în slujba intereselor poporu
lui. De aceea noi condamnăm cu 
cea mai mare fermitate gravele 
ieșiri antipartinice ale tov. I. 
Chișinevschi și M. Constantine- 
sru, îndreptate împotriva unității 
partidului nostru și a condeierii 
sale.

Vorbitorul a subliniat că re
zultatele cele mai remarcabile

în activitatea partidului nostru I. Chișinevschi și M. Constanti- 
au fost obținute după Congresul ’ 4 - 1 * —
al Il-lea și după dezbaterea do
cumentelor celui de-al XX-lea 
Congres al P.C.U.S. Referindu-se 
la aceste probleme, vorbitorul a 
subliniat marea valoare a expe
rienței P.C.U.S. care, aplicată la 
condițiile concrete din țara noa
stră, ne ajută să construim so
cialismul.

La adunarea generală a orga
nizației de bază de la uzinele 
„21 Decembrie" din Capitală a- 
justorul C. Bratu a spus: Fap
tul că în condiții internaționale 
grele conducerea leninistă a par
tidului nostru a știut să lupte 
cu fermitate pentru apărarea 
unității partidului, dovedește fi
delitatea sa neabătută față de 
principiile marxism-leninismului, 
față de normele leniniste ale 
vieții de pariid.

Succesele obținute de partid se 
datoresc unității și coeziunii sale 
— a spus muncitorul Mihail Mol- 
doveanu la adunarea de partid 
de la fabrica de confecții „Gh. 
Gheorghiu-Dej“. Istoria mișcării 
muncitorești ne învață că acolo 
unde nu există unitate, acolo nu 
se poate face treabă bună. De 
aceea eu aprob cu toată convin
gerea măsurile luate de plenara 
C.C. al P.M.R. împotriva grave
lor ieșiri antipartinice ale tov.

nescu care au încercat să calom
nieze activitatea organelor con
ducătoare de partid și a organe
lor statului democrat-popular, să 
slăbească unitatea partidului și 
a conducerii sale și să creeze 
primejdia fracționismului. Noi, 
muncitorii, sîntem hotărîți să 
luptăm cu toate forțele pentru 
apărarea unității și coeziunii 
partidului nostru, forța conducă
toare în statul nostru democrat- 
popular.

La adunarea de partid de la 
Atelierele Centrale I.T.B., ingi
nerul Eremia Solomon a spus 
între altele : E greu să amintesc 
tot ce a realizat poporul nostru 
sub conducerea partidului, în 
frunte cu Comitetul său Central. 
Trebuie spus însă că toate aceste 
realizări demonstrează cîf se 
poate de convingător capacitatea 
partidului nostru de a aplica în 
mod creator marxism-leninismul 
potrivit condițiilor concrete ale 
țării noastre avînd mereu în față 
experiența istorică a . Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice.

In cadrul aceleeași adunări 
tov. Nicolae Papanide, membru 
în comitetul de partid, a spus: 

îmbunătățirea compoziției so
ciale a partidului trebuie să stea

(Continuare tn pag. 3-a)

A MPANIE
nume: situația fiind întocmită 
după cifre fictive s-ar putea să 
înghită un hap. Așa se face că in 
ziua de 12 iulie pe cînd președin
tele credea că secerișul abea va 
fi în plin, în realitate trecuse de 
perioada de vîrf. Oamenii erau ne
răbdători. Timpul era foarte fru
mos și ei voiau să care grîul la 
arii. Dar unde, că nu era nici gînd 
de amenajarea lor. Utemiștii tre
buiau să amenajeze și ei o arie a 
tineretului. Nu puteau însă trece 
la acțiune deoarece secretarul lor, 
Alexandru Iluiban, nu se intere
sase, uitase de acest angajament, 
iar întovărășiții lăsaseră la urma 
tocmai grîul în a cărui miriște tre
buia să fie aria. Luat din scurt 
președintele nu recunoaște nici în 
ceasul al 12-lea că lucrase ana
poda. fără un pic de simț al răs
punderii.

— „Batozele încă n-au venit, de 
ce să ne grăbim4 căuta el să jus
tifice.

Bun sosit
delegației 
parlamentare a 
Uniunii Birman*

prăvit și altul abea început. în 
colo nici butoaie cu apă și nisip, 
nici groapă de fumat, nici pichet 
de incendiu, absolut nimic. Halal 
arie 1 Și cînd te gîndești ca Fro- 
cinescu și Țîmboi au „muncit" 
două zile încheiate pentru amena
jarea ei...

★

Nici un nor nici o adiere. Cani
cula îți toarnă parcă plumb pe 
cap. Secerătorii se pierd în petele 
galbene, pătrate sau dreptunghiu
lare, risipite dealuri și văi. Co
muna Pogana se ascunde într-o 
văgăună. Ii cauți pe săteni la ca
sele lor. Nu sînt. Au plecat în 
cîmp. îi cauți pe conducătorii co
munei la sfat, nu sînt. Au plecat 
să amenajeze ariile. Pornești pe 
urmele lor. Nu-i nevoie să-i cauți 
prea mult. Cîteva care de orz și 
grîu ți-l arată. Gh. Frocinescu, se
cretarul sfatului popular stă la 
umbră împreună cu Vasile M. Țîm- 
boi, secretarul comitetului U.T.M. 
din comună. Alături de ei un pe
rimetru marcat de o brazdă de 
plug. înăuntrul lui — un stog is-

Răspunzînd Invitației Marii 
Adunări Naționale a R. P. Romî- 
ne, vineri seara a sosit în Capi
tală o delegație parlamentară a 
Uniunii Birmane.

Din delegație fac parte: Tha- 
kin Thein Maung, deputat de 
Maubin de Sud, membru al Ca
merei Naționalităților, conducă
torul delegației, Sao Hkun Yi, 
lider de Ywangan, membru al 
Camerei Naționalităților din par
tea Statului Shan, Saw Lu Lu, 
deputat de Papunde de Est, mem
bru al Camerei Naționalităților, 
S. Gum Gam, deputat de Mytkyi- 
na de Sud, membru al Camerei 
Naționalităților, U Tun Aung, de
putat de Kanpetlet, membru al 
Camerei Naționalităților, Sao La- 
we, prinț de Kantarawady, mem
bru al Camerei Naționalităților 
din partea Statului Kayah, U 
Ngwe, deputat de Thazi, locțiitor 
al conducătorului delegației, 
membru al Camerei deputaților, 
U Tin Ko Ko, deputat de Ya- 
ungshwe, membru al Camerei de
putaților, Duwa Lawnli, deputat 
de Mytkyina de nord, 
Camerei deputaților, 
Hlaing, deputat de 
membru al Camerei 
U Hla Sein, deputat 
bwe de Sud, membru 
deputaților, U. Tha Dun, deputat 
de Lepputa, membru al Camerei 
deputaților, U Paw Thin, deputat 
de Ponnagyun, membru al Came
rei deputaților, U. Mg Maung, 
deputat de Pagan de Vest, mem
bru al Camerei deputaților, U 
Khin Lat, deputat de Kungyan- 
gon de Sud, membru al Camerei 
deputaților, U Ba Thoung, ad
junct al Secretarului Camerei 
Naționalităților, Secretarul dele
gației.

(Continuare tn pag. 3-a)

membru al 
U Htut 
Paletwa, 

deputaților, 
de Hlaing- 
al Camerei

G.A.C.fc 
„Pămînt desțe-|| 
lenit“ din satulj 
Săpunari raio-=| 
nul Lehliu, s-a= 
terminat recol-= 
tarea orzului^ 

§ pe cele 31 de ha. Pentru a nu= 
H pierde nici-un moment dins 
gtimpul prețios, o parte din|| 
^tractoare au și început desmi-11 
Jriștitul pe tarlaua recoltată^ 
sceea ce va contribui la asigu-s 
Urarea unei recolte bogate în= 
ganul viitor. g
J Plină de voie bună, tînăra|| 
scolectivistă Victoria Mîț, așea-g 
||ză în căpițe snopi de orz. 
^miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiim^

Cîteva observații:
Secerișul este în toi în a- 

proape toate comunele raio
nului Birlad. Unele batoze au 
sosit, altele sînt pe drum. In 
schimb acțiunea de amenajare 
a ariilor lasă foarte mult de 
dorit. Cele mai multe sfaturi 
populare comunale sint mul
țumite că „nu plouă** și „mai 
au timp**. Organizațiile de 
bază U.T.M. nu sint aproape 
de loc antrenate la stringerea 
recoltei. Membrii biroului ra
ional U.T.M. Birlad își pierd 
timpul la centru cu fel și fel 
de discuții. “ 
U.T.M. 
situația 
Bîrlad. 
măsuri 
U.T.M.
ganizațiile de bază spre a 
curma starea de moleșeală ce 
s-a înrădăcinat în special in 
ultimele săptămini. Este nece
sar, de asemenea să se pună 
capăt ședințomaniei de la sfa
tul popular raional ; să se im-, 
pulsioneze seceratul (mai ales 
in sudul raionului), ^amenaja
rea ariilor, căratul la arii, pre
cum și treerișul. Altfel există 
pericolul de a pierde o însem
nată parte din recoltă.

C. SLAVIC 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Iași

Biroul regional 
Iași analizează acum 

îngrijorătoare de la 
Este necesar să se ia 
serioase, iar activiștii 
să plece urgent în or-

Taloanele șoferilor
adaptate la țesători
„Ai auzit ? Ioana Sandu a mai 

dat un talon. Nu mai are decît 
unul. Steliana Călugăru, în 
schimb, se ține bine, are cartela 
„întreagă".

Taloane, taloane și iar taloane. 
„Le-a dat, le-a luat". Peste tot 
pe unde treci, în secția țesători» 
a uzinelor textile „7 Noiembrie" 
din Capitală, nu auzi vorbindu-se 
decît despre taloane.

Să nu credeți că fetele de aici 
au început să șofeze, și, ori de 
cîte ori fac o greșală de circu
lație, ...
Ion. 
asta.

La 
brie" 
de îmbunătățire a sistemului de 
salarizare. In perioada consultă
rilor muncitorii și tehnicienii au 
discutat pe larg 
criteriile de pre
miere și au fă
cut propuneri 
de îmbunătăți
re. Pentru evi
dența calității 
producției din 
secția țesătorie, 
muncitoarele au 
propus să se introducă, după mo
delul fabricii „Vasia Vasilescu" 
din Mediaș, taloane.

Ce reprezintă acestea ?
Fiecărei muncitoare i se dă lu

nar o cartelă care cuprinde șase 
taloane. Ori de cîte ori ea pro
duce țesături cu defecte, este 
chemată la rampa de control 
unde i se arată defectul respec
tiv și, pentru trei puncte defecte, 
i se taie un talon din cartelă.

Acest sistem de control a ușu
rat mult munca controlorilor de 
calitate și, totodată, a mărit exi
gența țesătoarelor față de munca 
lor.

Odată cu introducerea taloa
nelor au fost desființate vechile 
prime de calitate, care se acor
dau de cele mai multe ori după 
aprecierea aproximativă a mais
trului și a șefului de sector. Pri
ma de calitate se plătește acum 
pe bază de taloane și variază 
între 35—120 lei lunar.

Sistemul de premiere îmbună
tățit a făcut ca muncitoarele să 
fie mai cointeresate în ridicarea

milițianul le ia cît'e un ta- 
Nu, nu este vorba despre

uzinele textile „7 Noiem- 
se experimentează măsurile

calificării lor profesionale deoare
ce unei producții sporite și de 
calitate îi corespunde un cîștig 
mai mare. Fiecăruia îi este clar 
că fiecare talon reprezintă un 
cîștig de 20 lei.

Utemistele Niculina Zugravu 
și Eugenia Diaconescu depun 
multă stăruință pentru a lucra 
cît mai bine și fără defecte. Ele 
au izbutit chiar, de cînd a înce
put să se experimenteze sistemul 
îmbunătățit de salarizare, să nu 
fie chemate niciodată la rampa 
de control, și deci să-și păstreze 
toate taloanele. Tn felul acesta 
prima de calitate o au asigu
rată.

Un sistem asemănător de mă
surare calitativă și cantitativă a 
muncii se aplică și muncitorilor 
care lucrează în ’

Experimentarea 
sistemului de sala

rizare la fabrica 
„7 Noiembrie”
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Vineri la amiază s-a deschis la Palatul Pionierilor din Capitală, I 
Expozijia darurilor confecționate de tineretul din R.P.R. pentru cel | 
de-al V 1-lea Festival Mondial al Tineretului și Studenților pentru 
Pace șl Prietenie de la Moscova.

Cuvintul de deschidere a fost rostit de tov. C. Alecu, membru al 
C.C. al U.T.M.

Expoziția rămtne deschisă sîmbătă 13 șl duminică 14 Iulie 
intre orele 9-13 și 15-20. Intrarea liberă.

• în toate gospodăriile agrico
le de stat din regiunea Timisoara 
lucrările de vară sînt în toi. A- 
proape 500 combine, 550 seceră- 
tori-legători, precum și numeroa
se cositoare simple și echipe de 
cosași lucrează pentru terminarea 
grabnică a seceratului.

• Colectiviștii, întovărășiți! $i 
țăranii muncitori cu gospodărie 
individuală din șase raioane ale 
regiunii București: Zimnicea, 
Alexandria, Lehliu, Oltenița, Bră- 
nești și Vidra au terminat și re
coltarea grîului. In celelalte ra
ioane recoltarea grîului este pe 
sfîrșite. In întreaga regiune co
lectiviștii, întovărășiții și țăranii 
muncitori cu gospodărie indivi
duală mai au de recoltat grîul 
de pe o suprafață de 12.400 ha. 
din cele 392.141 ha. cîte au fost 
cultivate.

regie. Ei au pa
tru taloane, și 
dacă și le men
țin pe toate 
timp de o lună 
primesc drept 
primă 40 la su
tă din salariul 
tarifar.

Taloane de 
calitate au fost 

acordate și maiștrilor și ajutori
lor de maiștri.

Dar străduința cea mai mare 
nu este menținerea taloanelor. 
Acest lucru izbutesc să-1 facă 
majoritatea muncitoarelor. Ma
rele merit e acum cîștigarea de 
prime excepționale. Pentru atitu
dine excepțională pe locul de pro
ducție, pentru realizări și calita
te excepțională se acordă mun
citorilor premii excepționale. Ele 
reprezintă 1 la sută din fondul 
de salarii. Cel mai mic premiu 
se ridică la un sfert din salariul 
tarifar. Și cum aici salariul tari
far reprezintă 75—85 la sută din 
cîștigul unui muncitor, vă dat» 
scama că premiul e privit cu in
teres. Aprecierea va fi judicios 
făcută. Consfătuirea de produc
ție are acum sarcina să hotăras
că, pe baza unei analize temei
nice a muncii fiecăruia, cine me
rită să primească primă excep
țională.

Așteptăm și noi să cunoaștem 
cîștigătorii întrecerii.

C. BANCILA

(Agerpres)

Vizitatori admirînd obiectele expuse

Conducta Prut-Iași
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gata sa intre in iuntfiune
Pe șantierul conductei de aducțiune a apei Prut-Iași s-au termi

nat lucrările de construcție și probele generale de pompare a apei 
— ultimele operații premergătoare intrării în funcțiune a conductei.

Alimentarea cu apă potabilă a orașului Iași din sursa Prut repre
zintă prin complexitatea ei o lucrare deosebită. Ea cuprinde clădiri 
industriale și civile, construcții edilitare, lucrări hidrotehnice, dru
muri, instalații de telecomunicații și electrice.

Constructorii de pe acest șantier n-au precupețit nici un efort 
pentru a grăbi darea în funcțiune a conductei prin care se va adu
ce apa din Prut. în med deosebit s-au evidențiat inginerul Mircea 
Dumitrașcu, conducătorul lucrărilor de pe întregul șantier, ingi
nerii Alexe Dragomir, Vasile Bervin, Simion Lazăr, Ion Papae, N. 
Beuran, Constantin Alexandrescu și Aurel Moldovanu, electricianul 
Petru Condurache, mecanicul de utilaj Ilie R. Ilie, instalatorii 
Gheorghe Luca și Gheorghe Sofian, macaragiul Valentin Ticu, dul
gherii Iosif Bartalici și Petru Tofan, zidarul Iacob Dumitru și 
mulți alți constructori vrednici.

Conducta de aducțiune a apei din sursa Prut se dă în funcțiune 
duminică 14 iulie.



Ca număr de ani Zaharie îl în
trecea pe Viorel Mărcuș. Șapte
sprezece împliniți. Ce folos cînd 
oricît s-ar fi străduit Zaharie să 
arate mai îmbătrînit nu reușea. 
Ce-i drept nici Mărcuș nu se pu
tea lăuda c-o barbă ca a lui Oc
neanu. In schimb Viorel era cel 
mai înalt tractorist și tc întrebi 
ce face cu cataligele lui încăltale 
în bocanci 44 la volanul tracto
rului, pe cînd Zaharie nu se pu
tea lăuda nici cu jumătate din 
norocul lui Viorel. El trebuia să 
se așeze ori de cîte ori 9e făcea 
vreo defilare la raion, în coada 
șirului. Pe deasupra îl mai che
ma și Bumb. Zaharie Bumb, nu
me anume născocit pentru un 
băiat mărunțel și rușinos. Cînd 
se-mpărțeau salopetele doi inși 
rămîneau la urmă : el și Viorel. 
El, pentru că magazinerul nu 
se-ndura să-i dea o salopetă în 
care să se piardă, iar Viorel pen
tru că talia lui depășea carii cu 
zece centimetri ceea ce își închi
puiau cei de la magazia raionu
lui că există în stațiune.

Aceste deosebiri nu-1 împiedi
cau pe Zaharie să fie mai legat 
de Viorel, decît de toți ceilalți 
tractoriști. Mîncau la aceeași ma
să, aveau paturile apropiate șî 
amîndoi se bucurau de înjuiătu- 
rile lui Ocneanu, cînd se-ntîmpla 
ca treaba să nu meargă așa cum 
acesta ar fi dorit. In brigada lor 
mai lucra Iulică, gorjanul. Ei 
patru, începînd de primăvara, în
treg anul și-l petreceau în cîmp, 
iar nopțile în vagonul-dormitor. 
Iulică și Ocneanu ocupau paturi
le de dedesubt, iar Viorel cu 
Zaharie se urcau sus. A fost sin
gurul prilej în care Zaharie s-a 
bucurat că-i mic de stat. Pentru 
el urcatul în pat a fost un moft, 
pe cînd pentru Viorel, ia, acolo, 
ce să mai vorbim. Ca să rî‘” 
cum trebuie Ocneanu a irebuit 
iasă din vagonul de dormit.

Amîndoi, duminica, după 
Viorel îi pîndea pe Ocneanu și 
Iulică, depărtîndu-se spre sat, 
apucau să se săpunească și să-n- 
cerce mașina de ras în toate fe
lurile numai s-audă cît de cît un 
scîrțîit bărbătesc. Se-ncruntau în 
oglindă și le era ciudă că nu 
se-ndură de ei lama, trecută prin 
pahar, să dea semnele așteptate. 
Ca răzbunare își turnau mult 
spirt și împroșcau apă risipind o 
în toate părțile, ca și cum i-ar fi 
usturat de-adevăratelea râsul, ca 
pe Ocneanu.

Băieții își povesteau unul al
tuia o mulțime de secrete, se po
meneau că vorbesc de fetele dirt 
sat, pe cîteva le Cunoșteau după 
nume, pe altele numai din vede
re. își împrumutau bani, s-au 
străduit sa învețe tutunul și pu
teau fi întotdeauna văzuți laolal
tă la cinema. O dată, o singură 
dată, Ocneanu i-a găsit în bode
ga din sat la o masă, nefiresc de 
roșii la obraz. Intîi, Ocneanu, a- 
șezîndu-se la masa lor, a dat să 
rîdă, dar cînd Viorel a încercat 
să se ridice și n-a prea mers, s-a 
burzuluit și i-a scos. N-a suflat 
însă nimănui nici un cuvînt, l-a 
însoțit pînă la vagonul dormitor. 
A fost singura seară cînd Viorel 
Mărcuș s-a culcat în pâtul de 
jos, al lui Iulică.

Iulică, neștiind ce s-a-ntîmpîat, 
s-a rățoit la Viorel.

amărăciunea, dîndu-și seama 
tot nu s-ar alege nimic. Nu 
mai putea stăpîni și pașii sin-

ȘTEFAN LUCA

DOUA MILENIIȘTEFAN IUREȘ

Colocviu de ia nașterea unui mare poet

așculta zvonul neîntrerupt al 
nopții, întoreîndu-se cînd pe-o 
parte, cînd pe alta în așternut, 
amețit ca de-un descîntec. Se tot 
pregătea să-i împărtășească lui 
Viorel, așa cum s-o nimeri ce-a 
dat peste el în ultima duminică, 
după ce s-a-ntors din stațiune și 
s-a oprit pentru cîteva minute 
între sălcii, la butuc. Se-ntîmpla 
așa că Zaharie găsea vorbele în 
gînd de-abia după ce Viorel în
cepea să cînte subțirel pe nas, 
căutîndu-și și-n somn un loc pen
tru picioarele-i lungi. Cu părere 
de rău, Zaharie renunța să-1 deș
tepte, simțea însă că chiar dacă 
Viorel n-ar fi adormit el tot nu 
i-ar spune. Și-i părea bine că ră- 
mîne singur, îngînîndu-se cu gre
ierii și cosașii, cu sălciile veșnic 
neliniștite, pieptănate de adieri 
rătăcitoare de vînt. îl îneca șl 
părerea de bine, ca atunci cînd 
descoperi ceva neașteptat și mi-

SCHIȚĂ
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nunat, și sentimentul că el nu-i 
potrivit cu ceea ce descoperise, 
că-i un copil, un mucos, pentru 
care încă nicio magazie n-a gă
sit un pantalon de salopetă anu
me croit. Se gîndea și la bricea
gul lui CU prăselele de os căzute 
și la ceea ce l-a dus acolo, lingă 
butuc, unde se mai găseau nilă- 
dițe tinere de salcie, bune pentru 
fluierici. El §-â abătut din drum 
să-și facă o fluierice, cu care să-l

mai mult ca o bănuială, pînza u- 
șoară, lipită de trupul Iustinei. 
Undeva, într-un punct al umăru
lui său încerca să-și redeștepte 
izbitura ușoară de-atunci, din ușa 
cantinei, fără să izbutească. Poa
te că nici nu s-a întîmplat cu-ade- 
vărat nimic, nici nu l-au săgetat 
doi ochi mînioși, poate că în apa 
pîrîului, cufundată pînă la brîu, 
se afla altă fată. Și vorbele din 
ușa cantinei n-au răsunat. Sau, 
dacă au răsunat, atunci toate 
s-au petrecut de mult, cînd Za- 
harie dorea nespus să-l sperie pe 
Viorel cu o fluierice de salcie și 
cînd îl ascultau și el și Viorel, pe 
Ocneanu și alți tractoriști mai bă- 
trîni vorbind despre fetele, des
pre femeile din sat, de tractorista 
cu care a avut de lucru Dunca, 
agronomul de sector, de-a trebuit 
ca inginerul să-1 cheme pe agro
nom și pe tractoristă și să-i mute 
din stațiune. Zaharie asculta, în
fiorat, neîndrăznind nici să sufle 
ca nu cumva să piardă vreun cu- 
vînt din amănuntele întîmplării. 
Agronomul își făcea mereu drum 
spre brigada a 11-a a fetelor. Se- 
plimbau amîndoi prin pădure, fără 
să le pese de nimeni. Zaharie n-a 
mai apucat brigada de fete, așa 
că n-a văzut-o pe Florica, fala cu 
pricina. Din spusele celorlalți a- 
flase că-i o fată înaltă, voinică, 
băieții dădeau și alte amănunte. 
C-au văzut-o spălîndu-se cu sinii 
goi, în fața vagonului și-i înjura 
pe nepoftiți, că avea ea ceva de 
agronomul nu se putea dezbăra, 
pînă la urmă părăsindu-și nevas
ta și însurîndu-se cu dînsa. Zaha- 
rie ghicea în vorbele lor o păre-

sperie pe Viorel în clipa cînd fl
ee st a-i gata-gata s-ațipească. Ba, 
găsind alături de cărare un soc, 
cu florile umflate ca un pămătuf 
de ras i-a venit să-și facă mai 
bine o pușcă de soc.

In apă pînă la brîu, cu părul 
revărsat pe umeri, se spăla o fa
tă. Fata nu-i era necunoscută lui 
Zaharie. Lucra la cantina gosta
tului și o striga Iustlîla. 0 fată 
plinuță, cu năframa albă și două 
ooade groase, castanii. Zaharie 

o si-aduce aminte că odată, intrînd
- Taci I i-a potundt Ocneanu. tn cantină a lovit-o ușor cu urnă- 

rul, iar fata l-a săgetat cu ochii 
a ciudă.

N-ai loc să treci ?
Zaharie a rămas ca țintuit pe 

butuc, cu briceagul înfipt în lem
nul moale al socului, ascuns de-o 
creangă de salcie, cu frunze 
lungi, ruginite pe dos. Fata nu-1 
vedea. Se credea singură. își a- 
duria părul castaniu, îl răsucea 
apoi trecîndu-1 prin apă ca mîn- 
gîind-o. O mînecă a bluzei alu
necă dezgolind un umăr uimitor 
de alb, pe care se lipiră șuvițe 
castanii. Zaharie nu avea vreme 
să vadă nici umărul, nici mijlocul 
subțire al fetei pe care rochia udă 
nu-1 putea apăra. Vedea două 
mîltii care se plimbau ciudat de 
repede, alegînd, despărțind, și ia
răși adunînd la loc șuvițele fuga
re. Jocul acesta n-a ținut mult. 
Fata a făcut un pas înapoi, înăL 
țîndu-se din apă, pînza mucedă 
lucea pe rotunjimi mai curînd G; 
braznice decît împlinite, picuri 
storși cădeau înapoi ca-ncarcați 
cu păreri de rău și fata s-a-ntors 
să-și caute hainele pe mal. Cînd 
l-a văzut, țipă scurt răsfrîngînd 
în inima lui Zaharie • durere ne
cunoscută.

Zaharie n-a mal putut îndura 
și s-a mistuit în desiș, alergînd 
spre vagonul dormitor, părîndu-i 
rău că n-a îndrăznit să vadă mai 
mult. Pe dinaintea ochilor îi ju
cau șuvițe de j)ăr castaniu, luci
rea albă a umărului dezgolit și,

Și să nu-ți umble gura.
Iulică, fără uil Cuvint, a cotro

băit pe sub pernă.
— Ii stis ! Sub perna lui Vio

rel.
Era vorba de veșnicul dărab de 

pită din care mușca Iulicâ de 
cum își deschidea ochii, diminea
ța...

— Bine, neică, ce zăcură ?
Ce zăcură, ce 2ăcură... 

mic.
Nimeni n-a mai pomenit 

întîmplare. niciodată.
Zaharie Bumb a nimerit , 

primăvara aceasta în brigada lui 
Ocneanu. Zile și nopți petrecute 
pe cîmp, tremurînd seara $1 di
mineața de frig ori asudînd de 
arșița amiezii, asurziți de bubu
itul motorului, băieții abia apucau 
să se întindă în pat, simțind pî
nă noaptea tîrziu că se leagănă 
cu pat cu tot ca la volan. Ocnea
nu adormea imediat, după el se 
scufunda în somn Iulică, căutîn- 
du-și o vreme un loc potrivit pe 
perna umflata de bucata de pîine. 
Cei doi deasupra își mai șopteau 
o vreme, căscînd în răstimpuri, 
așteptînd să vină ca-ntotdeauna, 
fără veste, somnul.

în cîmp. țîrîiau greierii, se cer
tau fără grabă brotăceii, se au
zea fîșîitul sălciilor de lîngă pî- 
rîu. Zaharie Bumb, de cîteva seri

ni-

de

și-n

CĂRȚI NOI
TUDOR ARGHEZI — Stihuri pestrițe.

144 pag. — 16,50 lei broșat. — Ed. tineretului.
MIHAIL SADOVEANU — Opere voi. 9. Demonul tinereții — 

Olanda — O întîmplare ciudată — împărăția apelor.
632 pag. — 19.50 lei. — E.S.P.L.A.

DUMITRU ALMAȘ — Făclia s-a aprins — roman.
496 pag. — 9,50 lei. - E.S.P.L.A.

SILVIA MAGI BONFANT1 — Speranța. In romînește de Annie 
Poper.
344 pag. — 5,75 lei. -* Ed. tineretului

LEONID LEONOV — Caleașca de aur — piesă In 4 acte.
192 pag. — 3 lei. — Ed. Cartea rusă

ȘTEFAN LIICA — „Lata". Colecția „Albina"
56 pag. — 0,75 lei. — Ed. tineretului.

FRANCISC MUNTEANU — Hotel tristețe - povestiri.
140 pag. 1— 2.50 lei. — E.S.P.L.A.

CONSTANTIN NEAGII - 48 de stele -
448 pag. *-■ 8 lei. — E.S.P.L.A.

JAKOB WASSERMANN - In apărarea 
povestiri. Colecția „Meridiane".
172 pag. — 2,50 lei. — E.S.P.L.A.

1OACHIM BOTEZ — ...Din școala de ieri șl de cil — nuvelă. 
64 pag. — 4,75 lei. — Ed. tineretului.

SERGHE1 MIHALKOV — Unchiul Steopa milițian.
24 pag. — 2 lei. — Ed. Tineretului

roman

junkerulul Ernst —

re de rău, ascunsă cu sttngăcie, 
de care nu-și putea da seama.

Seară de seară, pînă tîrziu, Za
harie împletea și despletea cele 
întîmplate la butuc, ca și cum 
mîinile lui ar fi risipit și adunat 
apoi la un loc, părul castaniu al 
fetei. Se desfăta ghicind umerii, 
privind-o întreagă fără să vadă 
altceva decît doi ochi cafe-1 să
getau, dar fără mînie. Și se tre
zea în el dorința de a o feti pe 
Iustina de alți ochi, de a ocroti 
scăldatul ei de vorbele ne-acope- 
rite ale celorlalți, neputînd îndu
ra nimic ce s-ar fi legat de Iusti
na. Se vedea scăldîndu-se cu ea, 
arătîndu-i cum se bate înotul 
fără mîini, cum se poate sări din 
apă pînă la brîu, cum se prind 
peștii de sub rădăcini și pietriș, 
visînd să vadă, în ochii fetei, un 
licăr de admirație. Nu îndrăznea 
s-o alăture pe Iustina de niciun 
alt băiat, în gîndurile lui ea se 
lega numai de el. Nu-și putea în
chipui altfel lucrurile. Uneori e 
vedea cerîndu-i ajutor, iar el nă- 
pustindu-se ca orb înainte, cer- 
tîndu-se cu Ocneanu, cu Iulică, 
dovedindu-i Iustinei... dar ce să-i 
dovedească Iustinei ? Și-atunci 
și-nchipuia că a pierdut-o, că Ius
tina își rîde de el, că-i aude gla
sul, ea șoptind ceva pe ascuns 
celorlalte fete abia stăpînindu-și 
rîsul, iar el ghicea că-și rîde de 
pantalonii lui, răsfrînți, mereu 
prea lungi. Să crești mare, Zaha
rie, și-apoi să ți se scurgă ochii I 
Iar lui îi vine să se topească de 
rușine, de durere, dar de-o durere 
și de-o rușine pe care sufletul lui 
n-a încercat-o pînă atunci nicio
dată.

Nu de mult, poate că nu se-m- 
plinise trfei ani, de cînd Zaharie a 
plîns pentru ultima dată. Pe-un 
vițel de-al lor îl lovise un ca
mion. Era un vițel fără mamă, 
căruia Zaharie îi da să beie lapte 
vîfîndu-i în chip de țîță două de
gete în gură. Atunci, privindu-1 
cum se cninuie pînă să vină tata 
să-1 taie, l-a durut. A alergat în 
fundul grădinii să n-audă și să 
nu vadă nimic. L-a durut.

Dar nu așa. Aici, așa cum 
simte el, Zaharie, în durere 
s-amestecă și altceva, și uneori îi 
Vine așa, că fără durerea gîndu- 
lui de a o pierde pe Iustina, s-ar 
simți și mai pustiit Ca și cum 
și-ar fi dorit chiar asemenea gîn- 
duri. Eljncă n-ar putea să-i po
vestească lui Viorel așa cum fa
ce Ocneanu, cînd, în zile mai li
niștite, se destăinuie lui Iulică.

Și-așa Chinuindu-se și fericin- 
du-se, ascultînd cînd țîrîitul ploii 
pe tăblia vagonului, cînd vîntul 
despletind frunzișul copacilor și 
oftînd în horn, Zaharie nu se pu
tea opri din gînduri.

De două ori a întîlnit-o de-a- 
tunci pe Iustina. Mereu I se înfă
țișa altfel schimbată, cînd apro
piată și serioasă, cînd pornită pe 
rîs, de Zaharie își vîra adînc pi
cioarele sub masă, fără să vrea.

Lui Viorel însă nu-i putea spu
ne nimic. Ar fi vrut dar nu în
drăznea să se scape de visurile 
lui, în singurătatea nopții cared 
învăluia pe toți.

într-o zi îi trecu prin minte să 
mai meargă odată colo, la butuc. 
Se miră că nu se gîndise înainte 
la asta. în același timp îl încer-

ca 
că
SC ____ -------r------  , r
guri îi îndreptară, într-o sîmbăta 
după amiază spre locul știut. Se 
pomeni că-și spune, ca aseară Oc
neanu :

— Măi, e-o fată 1
Ocneanu vorbea cu Iulică.

cea :
— Trebuie să mă țin de 

De mult îmi fac mereu drum 
colo. Ieri i-am dus un clop 
cireșe.

— Frumoasă ?
— îhî. Are nouăsprezece ani. 

Și-i pogană, mă...
— Ce ziseși ?
— Cum să-ți spui. Iulică..,
La butuc, Zaharie se opri și 

așeză. Mlada de salcie, cu pete 
ruginii pe spatele frunzelor^ ei 
lungi, era ruptă. Din desiș zvîcni 
o pasăre. Zaharie tresări speriat. 
Apa se ducea la vale, domoală, 
limpede, doar cîte-un păianjen de 
baltă o tăia drept, făcînd-o să 
tremure ușor. Era cald și senin. 
De undeva, din pădure, se auzea 
cum bate o ciocănitoare, ca din 
mare depărtare, abia răzbind 
s-ajungă bătaia aici, deasupra a- 
pei ca și cum aerul cald ar fi 
vrut s-o împiedice. In văzduh ae
rul tremura de arșiță.

Zaharie stătu multă vreme, a- 
plecat, ascultînd și așteptînd 
s-audă pașii cunoscuți, ușori, 
bucuros că-i singur și-i aparat de 
tăcere și singurătate în clipele a- 
cestea. Și poate dacă l-ar fi vă
zut careva din băieți cu greu 
s-ar fi putut stăpîni să nu ro
șească, neputînd să creadă că nu 
bănuiesc nimic.

Intr-un tîrziu auzi două glasuri, 
nu departe de butuc. Veneau din 
dreapta. In luminiș apărură, 
strîns lipiți unul de altul Ocnea
nu și Iustina. Fata îl ținea pe 
Ocneanu de mijloc, fiind aproape 
cu un cap mai scundă. Ocneanu 
îi petrecuse brațul peste umărul 
drept, iar mîna lui mare, neagră 
de ulei, de soare, de muncă, îi 
strîngea mîna ei albă, ca pe-o 
pasăre. Amîndoi rîdeau, fără să-1 
vadă pe Zaharie, ca pierduți de 
pe lume.

Și-n clipa cînd lui Zaharie, si* 
lindu-se să i se pară, toate i se 
părură o nălucire, Ocneanu o 
răsuci pe fată cu fața spre el, o 
ridică de subțiori și-o sărută. 
Iustina își lipi fruntea^de umărul 
lui Ocneanu. O coadă de păr 
castaniu se legăna, scăpată, iz- 
bindu-se ușor de cordonul salo
petei.

Cei doi îl văzură într-un tîr
ziu pe Zaharie. Băiatul, împietrit, 
căuta cu ochii ceva nedeslușit, 
pierdut undeva Jn mijlocul apei, 
cu obrajii în flăcări.

Căzută, lîngă butuc, pe jumăta
te acoperită de pămînt, se odih
nea o pușcă de soc neterminată. 
In ea era înfiptă lama ruginită 
a unui briceag. Zaharie îl uitase 
acolo și nu și-a adus aminte de 
el. Și înainte de orice altă dure
re, îl făcu să-și aplece ochii din 
nou în pămînt stînjeneala că 
Iustina va crede negreșit că el 
cioplește și-acum la o pușcoace 
de soc.

Pasărea de-adineauri, încurcată 
iarăși prin desiș, țîșni spre înalt, 
c-un țipăt ascuțit. II auziră toți 
trei.

Unul singur l-a înțeles și-a ră
mas singur, cu gîndurile lui, 
fără să îndrăznească să-i urmă
rească pe cei doi, care alături ți
nui de altul, străini de tot ce-i 
înconjura, se pierdură pe cărarea 
ce ducea în sus, pe mal. Avea ® 
singură ușurare. Că n-apucase 
să-i povestească nimic lui Viorel 
și că nimeni n-are să afle că el a 
văzut un umăr alb și-o rochie 
subțire uda, lipită de-un trup ce 
se răsfăța între obrăznicie și îm
plinire, o fată despre care el, Za
harie, n-ar îndrăzni, să-1 pici cu 
ceară, să spună că-i pogană.

Compozitorul Tiberiu 
Olah s-a avîntat relativ 
tîrziu către muzică, la 
17 ani, în 1945. începu
se de vre-o 3-4 ori să 
studieze pianul, dar de 
fiecare dată renunțase la 
studiu căci pianul nu-i 
aducea nicio satisfacție, 
cerințele sale muzicale 
depășind posibilitățile 
sale de realizare tehni
că. Era pasionat de mu
zica lui Bach pe care 
căuta s-o pătrundă, ră- 
mănînd după orele de 
curs, în clasă, unde a- 
vea tin armoniu.

întâmplarea a făcut ca 
un coleg muzician să-l 
surprindă odată. Din 
vorbă în vorbă, cei doi 
tineri au ajuns la hotă- 
rîrea de a se duce la di
rectorul Conservatorului 
orășenesc din Oradea 
— Szalay Elemer — spre 
a se sfătui cu el în pri
vința înclinațiilor muzi
cale ale lui „Tibi". Era 
cu o lună înainte ca a- 
cesta să-și dea bacalau
reatul și faptul că Sza-- 
lay Elemer l-a încurajat 
pe Olah să se preocupe 
de muzică și a început 
să-i dea lecții de contra
punct și armoniu, a de
terminat anumite negli
jențe ale proaspătului 
absolvent de liceu care 
i-au adus la bacalaureat 
„o bogată paletă“ 
note : de la 5 la 
Szalay Elemer era 
muzician de cultură 
i-a insuflat elevului
dorința de a cunoaște, 
dincolo de canoane și 
reguli severe, o cit mai 
cuprinzătoare literatură 
muzicală. Tînărul uce
nic în ale muzicii s-a in

de
10. 
un

?■ 
său

se

— Nu ești solistul în con- ?
rt.
— Nu-s, cert, ■
— Rar izbutești în gingășii, i
— Da, și ?
— Ce-i drept e drept, și-n g

pe ceini

ii
ll
ll
$ foc te-arunci.

— Atunci?
S — Deci, vrei cuvîntul spus.t^ 

pe șleau ?
— ll vreau.
— Ne-am fript... Suflăm azi ll 

Si și-n iaurt...
— Mai scurt.

ll — Mulți i-au cîntat
desculți.

H — Prea mulți?
— Și-au fost ctțiva cu glasul ll 

(i prost...
— Au fost.

ll — Cei buni, mă fur, se-ntorc $ 
la vals. $

— Juri fals.
— In fine, de la zi la ieri... iî
— Ce-mi ceri ?
— Să nu fii comunist...,^ 

de tot...

ll 
ll 
ll 
ll 
li 
ll 
llI
II
ll — Nu potl5
» După tradare
i
ll Din clipa cînd rostise „da" 
ft Știa ce preț i se va da. 
ft Știa: i se va hărăzi 
ft Să moară-n fiecare zi 
li Și zilnic, viața, dureros

Să-l înfioare pîn-la os.
“ Va fi silit, înfrint întreg, 
Jj S-alerge între JUR și NEG 
ft Să-și țină trudnic fruntea sus ft 
ft Zîmbind cu chipul descompus, ft
Ș; Să aibă pieptul străveziu '■
ft Vădind lăuntricul pustiu. ft
ft M lacrimei mărgăritar ft
ft Să-i curgă verde și murdar, ft
j Să spună crin, să sune zoi 
ft Tumîndu-și vin, să bea puroi, ft 
ft Și rupt, puțin cîte puțin. (( 
11 De fibrele ce-1 mai rețin, 
ft Să penduleze iritant
ft Intre lumină și neant. ft
ft ft
ft Și amintirii-i va fi dat
ft Să țipe veșnic: ai trădat... ft
ft ft
ft ...Furtuna trece, norii trec, ft

Iar el, scăpatul din înneo
ft Așteaptă sus, pe cer, mereu, ft
ft Strălucitorul curcubeu.
ft Se-arată.
ft Insă, pentru el,

« ft « « ft » ft ft ft ft
I

Cel care avea să devină un ma
re poet roman, Publius Ovidius 
Naso, s-a născut în martie 43 î. 
e.n. la Suhno, o localitate situată 
cu cîteva zeci de leghe la est de 
Roma. El este cel mai tînăr poet 
din epoca lui August, activitatea 
sa literară începînd de abia în 
timpul principatului, cînd cultura 
romană, sub înrîurirea dezvoltării 
forțelor de producție, a lărgirii 
orizonturilor și datorită păcii in
staurate, ajunge la apogeu.

Deși se trăgea dintr-o familie 
de cavaleri, nu prea avută, Ovidiu 
a urmat totuși la Roma școala 
unor profesori vestiți, de la care a 
învățat retorica și limba greacă. 
Pentru a-și desavîrși studiile ele
nistice a fost trimis la Atena ; cu 
prilejul acestei călătorii, a vizitat 
Orașele de pe litoralul Asiei Mici, 
legendarul tărîm al Troiei, Alexan
dria Egiptului, Sicilia.

întors în patrie, Ovidiu cate 
îndemnat de părinții lui să îmbră
țișeze o carieră mai productivă 
decît poezia:

Tata mereu îmi spunea! 
„Nu-ncerca o zadarnică muncă.

însuși Homer cel vestit tot ne
voiaș

aproape egal cu întreaga lume. 
Cine strălucea la Roma se putea 
mîndri cu o notorietate mondială. 
O societate rafinată și frivolă, 
pentru care existau doar reuniuni
le muzicale și literare, întrecerile 
sportive, petrecerile și isprăvile 
amoroase era profltoarea tuturor 
acelor bogății venite de pretutin
deni.

Ovidiu deveni curînd cîntărețul 
răsfățat al acestei lumi crepuscu
lare.

„Laude alții trecutele vremuri; 
a mea fericire

E că-s născut în epoca noastră, 
doar ea mă atrage4* va spune O- 
vidiu în „Arta iubirii** (III.121— 
122). Și această pasiune pentru 
actualitate, manifestata prin aten
ta observare a moravurilor, a deta
liului social și psihologic, salvează 
licențioasele lui cărți consacrate 
amorului, dîndu-le un aspect rea-

Medalion
a murit".

(Triste, IV.10.21-22). 
început, Ovidiu își ascultă 
și ajunse chiar membru în

Se sting culorile pastel. 
Albastru, roșu, galben, mov 
Se mohorăso fără istov.
Se turbură, se-nvinețeso, 
încremenite nefiresc, 
In vînăt arc, în sumbru a: 
Cătușă vînătă și țarc.

La 
tatăl, 
consiliul centumvirilor, dar, în mo
mentul în care trebuia să intre în 
senat, renunță la viața politică, se 
sustrase serviciului militar și, după 
cum avea sa facă și Byron devenit 
membru al camerei lorzilor, se 
aruncă în viitoarea petrecerilor și 
se consacră in întregime poeziei.

In cercul literar condus de ora
torul Valeriu Messalla Corvinus. 
talentatul adolescent ounosou pe 
iluștrii săi contemporani ’ Ver- 
giliu, Horațiu, Properțiu. Tibui, 
Macer, Bassus, Ponticus. Era e- 
poca de aur a literaturii latine. 
Imperiul roman, care pe atunci se 
întindea pe trei continente, era

Tiberiu Olah 
laureat al Concursului 

de creație 
în cinstea

muzicală 
Festivalului

scris la Conservatorul 
din Cluj, de curînd în
ființat, la anul pregăti
tor de compoziție. Aci 
i-au fost maeștri Max 
Eisicovics, Nagy Istvan 
șt, la cîteva lecții de 
pian, Gheorghe Halmoș. 
In anul 1949, Tiberiu 
Olah a avut fericirea să 
fie trimis la studii în 
U.R.SJS. La Conservato
rul din Moscova a stu
diat în clasa de compo
ziție a distinsului pro
fesor E. O. Messner, 
muzician de vastă cultu
ră și luminat pedagog 
care, sub aparențe re
zervate, ascundea un 
clocot lăuntric tineresc 
și avea darul de a se 
dedica tineretului și de 
a-i înțelege aspirațiile. 
De asemenea i-a fost 
profesor D. Rogal-Levițki, 
profund cunoscător al 
artei orchestrației și 
autor eminent al unor 
tratate de specialitate.

In primele sale lucrări 
din acei ani influența 
școlii sovietice de com
poziție este evidentă, în 
cvartetul sau sonata sa 
de pian se simte arta 
lui Șostakovici și Proko
fiev f dar în același 
timp tîhătul compozitor 
căuta să realizeze o sin
teză personală a climatu
lui muzical în care trăia, 
climat caracterizat prin

conviețuirea muticii ma
ghiare cu cea romîneas- 
că. Pe acest drum îi stă
tea în față exemplul lui 
Bartok. Tocmai marelui 
compozitor maghiar i-a 
închinat Olah Trio-ul 
său pentru clarinet, 
vioară și pian pe care 
l-a prezentat ca lucrare 
de diplomă la Conserva
tor. în aceeași perioadă 
scrie și prima sa canta
tă, pe versuri de Konya 
Lajos.

Reîntors acasă el com
pune o simfonie și două 
noi cantate : una pentru 
cor și percuție pe ver
suri de Joszeph Attila 
și alta pentru cor de fe
ntei, doi țlauți, coarde, 
baterie, xilofon, pe ver
suri populare ciangăești 
(versiunea romînească 
de Nina Cassian). A- 
ceastă din urmă cantată 
a fost distinsă cu un 
premiu la concursul de 
creație organizat în cins
tea Festivalului de la 
Moscova. Versurile vor
besc în chip simbolic 
despre război și pace, 
despre dragoste și des
părțire, despre moarte și 
speranță. în simboluri 
Că soarele, florile, nu 
sînt greu de distins sen
suri ca viața, pacea. I- 
deia-simbol finală este 
aceea că pomul, fio-

rile nu pot trăi fără 
soare...

Olah a folosit cu mul
tă economie mijloacele 
muzicale și stilul său 
auster contribuie la re
darea unei atmosfere de 
naivitate și puritate spe
cifică, în care însă își 
croiește drum tragismul, 
dramatismul, durerea. I- 
maginile de jale sînt 
redate cu pregnanța și 
sobrietatea unei rugi și 
doar în ultima parte, 
fără a rupe unitatea de 
stil, atmosfera se schim
bă pentru a reda voio
șia și speranța poporu
lui.

Stilul muzical al lui 
Olah este foarte avan
sat, păstrînd însă legă
turi cu baza muzicală 
națională ; faptul că 
cele mai îndrăznețe mij
loace sînt 
supuse la 
creatoare 
extrem de 
chiar larg

Astfel, Olah a dat o 
expresie muzicală cultă 
deosebit de puternică 
bogatului folclor literar 
ciangăesc, atît de puțin 
explorat și folosit de 
compozitori.

Acum, Tiberiu Olah 
se pregătește să plece la 
Festivalul Mondial al 
Tineretului și Studenți
lor de la Moscova, unde 
va participa și la întâl
nirile și schimbul de 
experiență dintre tinerii 
compozitori. Lucrarea sa 
îl va însoți, participînd 
la concursul internațio
nal de creație.

Le urăm amindorura 
succes !...

C. TEODORIU

muzicală 
faptul că

întotdeauna 
el expresiei 
face lucrarea 
valoroasă și 

accesibilă.

list șî o însemnată valoare docu
mentară.

Ovidiu a fost poate cel mai 
asiduu și cel mai complex poet al 
dragostei, dintre cîți a cunoscut 
antichitatea, gama lui întinzîndu-se 
de la ușuraticul amor din primele 
culegeri („Amores", „Heroide" și 
„Arta iubirii") pînă la mișcătoa
rele accente ale iubirii conjugale 
(din „Triste** și „Pontice"). In 
elegiile din „Amores", poetul cîntă 
dragostea Iui pentru o femeie, că
reia îi dă numele imaginar de 
Corinna. Spre deosebire însă de 
Lesbia Iul Catul, de Delia lui 
Tibui și de Cynthia lui Properțiu, 
Corinna reprezintă o sinteză a 
femeii în general. în a doua lui 
carte, în „Herodiade“, „cîntărețul 
iubirilor gingașe" (tenerorum lu- 
sor amotum), ajunge Ia o și mai 
pronunțată obiectivizare a artei 
sale, creînd de fapt, prin acele 
scrisori erotice ale unor personaje 
istorice sau legendare, în special 
femei, germenii romanului episto
lar. Versurile lui au devenit ime
diat celebre. Erau cîntate la ospe
țe și scrise pe zidurile orașelor 
(după cum atestă acelea dezgro
pate la Pompei).

Dîndu-și. seama de inconsisten
ța fondului primelor lui opere, 
Ovidiu, atras de laurii gloriei 
nepieritoare și de renumcle dobîn- 
dit de înaintașii săi, se avîntă pe 
tărîmul epopeii mitologice. Reu
nind aproape 250 de legende pri
vitoare la schimbarea corpurilor, 
Ovidiu scrie vastul poem al 
„Metamorfozelor", a cărui popu
laritate n-a fost întrecută decît 
de „Mahabharat", de epopeile 
homerice și de „O mie și una de 
nopți".

Scrieri de maturitate, atît „Me
tamorfozele" cît și „Fastele" au 
un caracter etiologic (de la gre
cescul „aitia“ = cauză); ele arată 
cauzele, sursele mitologice ale di
feritelor sărbători, obiceiuri, ale 
numelor de zei sau toponimice 
(de localități, ape, munți etc.).

Spre sfîrșitul anului 8 e.n., a- 
supra lui Ovidiu se abate osînda 
lui August: exilarea la Tomis. 
Dată memorabilă! Cauzele ace
lui edict rămîn învăluite în mister; 
în schimb, consecințele lui pentru 
istoria literaturii sînt extraordi
nare. Biografic vorbind, Ovidiu se 
va zbate zadarnic nouă ani să ob
țină rechemarea la Roma, și-și va 
sfîrși zilele exilat printre geți și 
sarmați. Din punct de vedere psi
hologic și artistic însă, surghiunul 
va prilejui o adevărată transmuta* 
re a personalității poetului, poate 
cea mai impresionantă metamor-

foză pe care o cunoaște antichi
tatea. Delicatul maestru în arta 
desfătărilor, pus pe neașteptate în 
condițiile unei experiențe, pentru 
el năpraznice, se dovedește, în 
ciuda nemîngîiatei lui nostalgii, a 
plîngerilor sale fără sfârșit, un om 
adevărat, un ireproșabil artist.

Tărîmul pe care Ovidiu avea 
să-și trăiască ultimii ani se afla 
situat sub constelația Ursei Mari. 
Pentru poet este un pămînt sterp, 
trist, albit în lungile zile ale iernii 
de mantia zăpezilor, iar în scurte
le zile ale verii de florile pelinu
lui (absinthia). Cu amănunte une
ori exagerate, dar întotdeauna iz
bitoare, Ovidiu scrie teribile „re
portaje" despre natura locului său 
de exil. Iarna, totul e cuprins de 
„marmura gerului" ; vinul înghea
ță în vas, îneît dacă-1 scoți, pă
strează forma acestuia; chiar ma 
rea e încleștată de un bloc de 
gheață, de poți umbla peste cres
tele undelor ei fără să-ți uzi pi
cioarele.

Informații extrem de interesante 
ne dă bardul surghiunit despre 
locuitorii Tomisului; în această 
colonie, care Ia început fusese gre
cească, apoi romană, apoi dacică, 
și, pe vremea lui Ovidiu, din nou 
romană, existau foarte puțini colo
niști romani. Mai mulți erau negu
țătorii greci din Milet, dar în majo
ritatea ei populația era formată din 
geți și sarmați. Acestora din urmă 
foarte adesea poetul le dă numele 
de barbari. Termenul este însă 
destul de vag. Pentru un roman 
venit la marginea imperiului, orice 
popor necunoscut era barbar. U- 
ncori exilatul își acordă acest epi
tet chiar sieși: „Eu sînt aicea bar
bar, întrucît priceput nu-s de ni
meni" (Tristia V. 10). De altfel 
elegiile lui Ovidiu de la Torni? 
sînt pline de exagerări și hipe 
bole create dinadins pentru a-și 
înduioșa prietenii de la Roma și 
a-i determina să intervină în fa
voarea lui. In realitate, Tomisul 
împlinea pe vremea aceea 650 de 
ani de Ia întemeiere și, chiar dacă 
viața n-avea strălucirea Romei, iar 
clima, mai cu seamă iarna, era 
excesiv de aspră, localnicii nu 
erau totuși niște sălbatici. In 
cele din urmă, însuși Ovidiu recu
noaște acest lucru. Trăind printre 
geți și sarmați, poetul le Învață 
graiul, ba chiar ajunge—pe semne 
mișcat de dragostea, stima și com
pasiunea dovedită de ei — să 
compună versuri în limba getică. 
Poetul monden do odininărâ oita 
acum încununat ou lauri de oa
menii simpli în mijlocul cărora 

se transformase uman și civic, iar 
în clipele primejdiei, învață să 
pună mîna pe arme spre a apăra 
de cotropitori cetatea care-i acor
dase azil.

„Drag cum îl este Latonei 
pămfntul insulei Delos,

Căci el dădu adăpost bietei 
zeițe-n surghiun,

Tot astfel dragă îmi este și mie, 
fugarului, Tomis,

Care la cumpeni mi-a fost gazdă 
prea bună mereu“.

(Pontice IV. 14, 57—80).
Pentru noi, cele cinci cărți ale 

. Tristelor ' $i cele patru ale ..Pon» 
ticelor** n-au numai valoarea artis
tică a unor capodopere ci ?i n- 
ccea istorică și afectivă a «mor 
excepționale izvoare privitoare la 
vechimea patriei noastre.

într-o viforoasă zi de iarnă, ia 
1 ianuarie 17 e.n., inima bătrSnu- 
lui poet a încetat să mai bata So 
pare că Ovidiu a murit în aceeași 
zi cu Titus Livius, după cum, 
peste secole, vor închide ochii în 
aceiași zi, alți doi mari contempo
rani : Shakespeare șf Cervantes.

Se spune că. înlăcrămați, goții 
în mijlocul cărora trăise surghiu
nitul, i-au înmormîntat cenușr 
lîngă poarta cetății.

Prin firea lui de epicurian. O- 
vidiu înclina să aibă despre ceea 
ce urmează morții, despre posteri
tate, o concepție materialistă. Din 
fiecare om nu ramîne decît rodul 
muncii 
(nomen 
durate î

„Da !

sale, numele și faima 
et honoj). ecoul operei

Trupul vostru urmează-n 
a rugului vatră să ardă, 

Dar nu vor arde pe rug nume 
și faimă nici cînd“. 

(Pontice. III. 2 .31-32)- 
împlinirea a două milenii de la 

nașterea marelui poet latin ne in
vită să reflectăm la trăinicia feno
menului artistic. Ca final al a- 
cestor rînduri cred că nimic nu 
este mai nimerit decît versurile 
triumfătoare cu care se încheie 
„Metamorfozele".

„Am săvîrșit o lucrare pe care 
nici furia lui Joe 

Și nici văpaia sau fierul, nici 
chiar al timpului dinte 

N-o vor putea nimici. Iar atunci 
cînd sOsi-va acea zi — 

Doar peste trupu mi stăpînă — 
sfîrșit punînd vieții-mi incerte, 
Totuși eu, nemuritor prin ce este 

mai bun în mine, 
Voi fi suit peste stele, etern 

rămînînd al meu nume. 
Căci ori și unde puterea romană 

se-ntinde în hime, 
Voi fi citit de mulțimi, iar 

poeții de văd adevărul. 
Eu peste veacuri în șir voi avea 

o statornică faimă". 
Puterea romana avea să apună 

mai curînd decît ai fi crezul poe
tul, dar faima lui a înfruntai se
colele și astăzi se află printre noi 
ca a unuia dintr-ai noștri.

ADRIAN ROGOZ



Să discutăm despre’: 
tinerețe - educație . răspunderi

Ce are de făcut 
prietenul meu ?

S-au cunoscut la Iași in anii de 
studenție. El frecventa cursurile 
unei facultăți din cadrul Politeh
nicii, iar ea urma facultatea de 
științe pedagogice.

Faptul acesta mi-a fost vestit 
printr-o scrisoare în care bunul 
meu prieten îmi scria cu cuvinte 
înflăcărate despre cunoștința sa, 
îmi afirma că pe zi ce trece dra
gostea lor devine mai sinceră, 
mai curată.

După vreo șase luni de zile am 
primit o nouă scrisoare. De astă 
dată însoțită de o fotografie. în 
fața obiectivului surîdeau fericiți 
doi tineri. In scrisoare se spunea 
că cei doi s-au hotărît să pășeas
că împreună în viață.

Au absolvit și au venit împre
ună la Bacău. Prietenul meu Ion 
B. era acum inginer. A fost în
cadrat la una din marile între
prinderi din orașul Bacău și a 
pornit cu nădejde la treabă. Era 
de admirat pentru pasiunea cu 
care muncea.

Intr-una din discuțiile ce le-am 
avut cu tînăra familie, am aflat 
cu surprindere că Olga — așa se 
numea tovarășa de viață a prie
tenului meu — nu lucrează ni
căieri. Părerea ei despre muncă 
însă m-a descumpănit.

— Sînt soție de inginer ? A- 
tunci pot să stau și acasă. El are 
posibilitatea și datoria de soț 
să-mi creeze acest privilegiu.

N-am zis nimic. Așa stînd 
lucrurile puteai pretinde ca cel 
puțin treburile gospodărești să 
meargă strună. Realitatea a in
firmat însă aceste așteptări. 
Gospodăria era lăsată baltă. 
Olga ședea la taclale cu vecinele 
ei, sau se cufunda în lectura unor 
romane așa-zise captivante, se 
ocupa cu nimicuri.

Astă toamnă a fost încadrată 
în învățămînt. Olga era chemată 
să facă educație copiilor și acea
sta i-ar fi dat preocupări serioa
se și multiple. Se spune că mun
ca cu copiii înnobilează sufletul 
educatorului. Cu Olga însă, lu
crurile s-au petrecut altfel. Tre
burile gospodărești și le-a negli
jat definitiv. Și-a format un cerc 
de prietene ușuratice. Purtarea 
față de soțul său semăna a răz
bunare pentru faptul că n-a lă
sat-o să șadă acasă. Veselia a 
început să fie oaspete rar la casa 
lor. Absorbit de munca sa, Ion 
B. a uitat că în afară de produc
ție el trebuie să-și consacre cea

Ceea ce s-ar fi putut evita
Aerodromul de la Iași este locul 

ce a fost destinat întrecerilor ce
lei mai importante competiții de 
zbor fără motor din țara noastră : 
campionatul republican, ediția 
1957.

Trăgînd învățăminte din orga
nizarea defectuoasă a ediției din 
anul trecut — desfășurată tîrziu, 
spre toamnă, cînd condiția atmos
ferică slabă a dezavantajat net pe 
concurenți — organizatorii au a- 
les anul acesta perioada cuprinsă 
între ultimele zile ale lunii iunie 
și primele zile ale lui iulie.

Cei mai buni planoriști din țară 
se află reuniți la startul probe
lor, disputîndu-și cu dîrzenie titlul 
de campion al țării, deținut din 
1951 de Mircea Finescu, purtă
tor al insignei de aur cu diamant.

La preliminariile acestui cam
pionat desfășurate sub forma u- 
nui concurs interregional de se
lecție, planoriștii fruntași din Iași, 
Cluj, Timișoara, Orașul Stalin, A- 
rad, Tg. Mureș și București au a- 
tacat probele de distanță cu țel 
fixat, viteză de parcurs triunghiu
lar, distanță liberă etc., învingă
torii clasîndu-se pentru marea în
trecere de la Iași.

Ar fi însă ne just să trecem sub

ÎN CÎTEVA
RÎND UR I
Competiția internațională de 

lupte clasice „Cupa Âdriatică“, 
desfășurată la Opatija (R.P.F. 
Iugoslavia) a luat sfîrșit joi 
seara cu un succes strălucit al 
reprezentanților R. P. Romîne, 
care au ocupat locul întîi în pa
tru din cele opt categorii și locul 
doi pe națiuni. La acest concurs 
considerat ca un adevărat cam
pionat european au participat 9 
țări dintre ele nelipsind puter
nicele reprezentative ale Turciei, 
Suediej și R.P. Ungare. Victoriile 
luptătorilor romîni t. Cernea, M. 
Sultz, Gh. Dumitru și Gh. P0- 
povici sînt desigur neașteptate, 
dar maniera în care au iost cu
cerite ie justifică pe deplin. Fa 
voriții turneului, renumiții luptă
tori turci, suedezi, maghiari și 
cehoslovaci au fost nevolțl să se 
încline în fața reprezentanților 
noștri care au impresionat prin 
forță și tehnică.

*Tn continuarea turneului pe 
care-1 întreprinde în Uniunea So
vietică echipa braziliană de 
fotbal Vasco De Gama a susți
nui joi la Moscova în fața a 
peste 80.000 de spectatori, o în- 
tîlnire în compania echipei Di
namo Moscova. La capătul unui 
joc spectaculos fotbaliștii sovie
tici au obținut victoria cu scorul 
de 3-1 (0-0). 

mai bună parte a timpului său 
liber ființei pe care o iubea și pe 
care voia s-o facă pe deplin fe
ricită. O ruga să-l înțeleagă că 
are puțin timp pentru ea. 0 ruga 
să meargă la filme, la teatru, să 
se destindă după orele de muncă.

Relațiile dintre ei s-au răcit.
Olga a început să nu-i mai 

spună nimic despre preocupările 
ei. A început să-i mintă și a sfîr- 
șit prin a-1 înșela.

E greu de redat durerea pe 
care a încercat-o prietenul meu 
cînd a ajuns Ia cunoașterea aces
tui adevăr. Discuția dintre ei a 
fost calmă, fără izbucniri de mî- 
nie și fără scandal. Olga a măr
turisit cu dezinvoltură că așa 
stau lucrurile.

Au hotărît să se despartă. El 
și-a luat cîteva obiecte și a pără
sit locuința.

Aceasta este scurta, dar trista 
istorie a căsniciei prietenului 
meu.

Eu nu sînt căsătorit și — măr
turisesc — întîmplarea aceasta 
m-a descumpănit. Gîndindu-mă la 
ea am pus pe hîrtie aceste rîn- 
duri și le-am adresat ziarului. 
Am în față fotografia pe care 
mi-a trimis-o el acum doi ani și 
jumătate. O privesc și cuget. Cei 
doi tineri Imi surîd parcă mie. 
Ce s-a ales de planurile făurite 
de ei atunci ?! E dureros să a- 
siști la destrămarea unui cămin. 
Căsnicia lor mi-a pus în față cî
teva întrebări la care n-am reușit 
să găsesc încă răspunsurile cu
venite. De aceea mă adresez zia
rului și cititorilor săi.

S-au cunoscut ei oare destul de 
bine, atunci cînd s*-au hotărît ea 
o viață întreagă să-și împartă 
împreună bucuriile și necazurile ? 
A procedat bine tinărul inginer 
Ion B. neinteresîndu-se de preo
cupările soției sale și de antura
jul pe care și-l făcuse.

Cuin putea acest om, pe care 
pasiunea muncii a pus puternic 
stăpînire, să-și consacre mai mult 
timp soției ?

Ce are de făcut prietenul meu 
acum ?

îmi dau seama că este greu 
să aleagă. Simte că o iubește, 
dar există ceva în el care se re
voltă împotriva vieții ce urmează 
să fie trăită alături de femeia 
care l-a înșelat.

DUMITRU BRANEA
Activist

tăcere o gravă deficiență în orga
nizarea concursului interregional 
de selecție și care ilustrează o 
mentalitate învechită, un proce
deu îngust, birocratic, ce nu-și are 
locul în nici o ramură de sport și 
cu atît mai puțin în aviație.

Pe scurt, organizatorii con
cursului premergător au împărțit 
concurenții în trei serii de cita 
nouă, care trebuiau să se întrea
că într-un interval de timp anu
mit. Cum însă condiția atmosfe
rică s-a încăpățînat nesupunîndu- 
se acestei planificări, lotul de 
concurenți care alcătuiesc seria a
II- a s-a văzut prins între sfirși- 
tul timpului afectat primei serii 
și începutul celui destinat seriei *
III- a.

Cum credeți că au rezolvat or
ganizatorii această problemă ? în- 
tr-un mod mai mult decît... origi-

UNANIMA ADEZIUNE 
la hotărîrile partidului

(Urmare din pag; l-a) 
în centrul atenției organizației 
noastre de bază. Așa cum sublij 
niază Rezoluția va trebui să 
veghem ii de zi la întărirea con
tinuă a partidului, a disciplinei 
de partid, la respectarea norme
lor leniniste ale vieții de partid, 
să dezvoltăm necontenit vigilenta 
revoluționară.

Rezoluția plenarei C.C. al 
P.M.R. este larg dezbătută și 
în organizațiile de partid de la 
sate. La adunarea comuniștilor 
din gospodăria colectivă „Scîn- 
teia“ și întovărășirea agricolă 
„Cristea Nicolae“ din comună 
Gazasu, raionul Brăila, tov. Radu 
Custura a spus între altele :

Partidul ne conduce cu fermi
tate din victorie în victorie. Suc
cesele dobîndite pînă acum în 
construirea socialismului confir
mă fără putință de tăgadă jus* 
tețea liniei partidului nostru. De 
aceea m-a cuprins indignarea 
cînd am aflat despre acțiunile și 
metodele antipartinice ale tov. 
L Chișinevschi și M. Constanți- 
nescu, despre denaturarea și de
nigrarea de către aceștia a acti
vității partidului.

La adunarea activului de partid 
de la Ministerul Finanțelor, tov. 
Gh. Stroe, funcționar la Banca 
de Investiții a arătat între altele 
Că Rezoluția C.C. al P.M.R. con
stituie pentru toți membrii de 
partid un izvor de învățăminte 
prețioase. Principialitatea leni
nistă a conducerii partidului

„sXptXmîjva 
muzicii polone'

Intre 15 și 22 iulie Radiodifu
ziunea roftiînă organizează „Săp- 
tămîna muzicii polone". Concer
tul de deschidere va fi transmis 
luni 15 iulie, Ia ora 17,30, pe pro
gramul II. Ansamblul național 
de cîntece și dansuri „Mazousze" 
interpretează un program de me
lodii populare poloneze. Marți, la 
ora 16,05, pe programul 1 va a- 
vea loc recitalul pianistului Adam 
Harasiewicz, miercuri la ora 
15,05 p'e programul 1 — fragmen
te din opera „Noii Cracovieni" 
de Carol Kurpinski; joi la Ora 12 
pe programul 1 — concert diri
jat de Witold Rowicky; vineri la 
ora 19,10 pe programul 1 — pro
gram interpretat de ansamblul 
vocal și orchestra populară a 
Radiodifuziunii Sileziene, dirijate 
de Vladislav Byszowski; simbătă 
la ora 14 pe programul 1 — 
suita de balet „Mare și Flora" de 
Kurpinski și Kșinski; duminică 
la ora 14, pe programul 1 — 
concert de estradă în interpreta
rea orchestrei Radiodifuziunii din 
Varșovia, dirijată de Ștefan Ra- 
chon; iar luni 22 iulie, la ora 
23,15 pe programul 1 — lucrări 
de compozitori contemporani : 
„Studii simfonice" pentru pian și 
orchestră de Artur Malawski și 
„Simfonia pentru orchestră de 
coarde" de Stanislaw Skrowa- 
cewski.

(Agerpres)

INFORMAȚII
Cu ocazia sărbătorii naționale 

a Republicii Franceze — 14 iulie 
— acad. C. Ionescu Gulian a 
conferențiat vineri seara ia Casa 
Oamenilor de știință din Capi
tală despre „Rolul enciclopediști- 
lor în pregătirea evenimentelor 
din 14 iulie 1789". Conferința a 
avut loc sub auspiciile Institutu
lui romîn pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea și Institutu
lui de filozofie al Academiei 
R.P.R.

* Vineri dimineața, Institutul de 
mecanică aplicată „Traian Vuia" 
al Academiei R.P.R. a ținut în 
sala A.S.I.T. o ședință de co
municări științifice. In prezidiul 
ședinței au luat loc acad. Elie 
Carafoli, directorul Institutului 
de mecanică aplicată, prof. ing. 
D. Dumitrescu și prof. ing. Cri- 
stea Mateescu, membri corespon
denți ai Academiei R.P.R. Au 
fost prezentate 10 comunicări în- 
fățișîtid rezultatele obținute în 
ultima perioadă de cercetătorii 
din cadrul Institutului într-o 
serie de probleme teoretice și 
practice de specialitate.

- (Agerpres).

nai : au trimis acasă tot lotul se
riei a 11-a — între care se gă
seau planoriști valoroși ca Aure
lia Roșianu, recordmană republi
cană de distanță cu țel fix, Vla
dimir Pîslaru, recordman de dis
tanță liberă și alții împiedi- 
cîndu-i să ia startul. In schimb — 
citiți bine — li s-au decernat pla
chete ca și cînd ar fi participat 
efectiv la concurs ! Mai departe. 
Acest „neînsemnat" amănunt nu 
i-a împiedicat pe organizatori să 
programeze la ștartul campiona
tului republican planoriști din a- 
ceasta serie, ca și cum s-ar fi cla
sat efectiv în concursul de selec
ție. Această încălcare a celor mai 
elementare reguli sportive — și 
care nu este singura în organiza
rea întrecerilor aviatice — tre
buie să dea serios de gîndit facto
rilor de răspundere.

I. V. POPA

nostru este o chezășie că partidul 
ne conduce pe calea cea dreaptă, 
că sarcinile pe care le pune ple
nara în fața membrilor de partid, 
a întregului popor muncitor, vor 
fi traduse în viață.

Numeroși membri de partid au 
relevat daunele grave pe care 
le-a adus partidului și statului, 
construcției socialiste, grupul an
tipartinic fracționist V. Luca — 
A. Pauker și au subliniat rolul 
uriaș pe care l-a avut pentru 
mersul nostru spre socialism 
zdrobirea de către partid a acti
vității acestui grup. De aseme
nea numeroși vorbitori au arătat 
că în metodele și acțiunile anti
partinice ale tov. I. Chișinevschi 
și M. Constantinescu s-a vădit 
influența grupului deviatorilor 
fracționiști și au condamnat cu 
toată hotărîrea această acțiune 
antipartinică.

In toate adunările care au a- 
vut loc membrii și candidații de 
partid și-au exprimat aprobarea 
unanimă față de hotărîrile plena
rei C.C. al P.M.R., hotărîrea de 
a face totul pentru întărirea neîn
cetată a unității partidului, a 
disciplinei sale de fier, a rolului 
conducător al partidului, pentru 
aplicarea cu sfințenie a normelor 
leniniste ale vieții de partid, pen
tru intensificarea muncii în rîn- 
dul maselor populare și mobili
zarea lor la construirea socia
lismului, întărirea continuă a 
statului democrat-popular și a 
organelor sale.

Robinsonii cosmici
de I. M. Ștefan și Radu Nor

A apărut un nou 
Cicikov. Da, un Ci- 
cikov așa cum ni l-a 
descris Gogol. Există 
o singură deosebire. 
Noul negustor de su
flete moarte nu tîr- 
guiește marfa, ci pur 
și simplu notează în- 
tr-un carnet numele 
și pronumele consă
tenilor săi. La ce-i 
folosesc aceste nume? 
Mobilul l-a aflat co
respondentul nostru 
voluntar C. Alexan
dru care ne comu
nică : „Olaru Gr. Ni- 
colae, pădurar la O- 
colul Silvic Tg. Jiu, 
întocmind un stat de 
plată cu nume ficti
ve și-a însușit prin 

BOABE 
de PIPER

• •

fraudă suma de 1.476 
lei".

Clar și precis. Or
ganele în drept cu
nosc cazul. Dovezi 
există. Totuși... di
recția silvică regio
nală Craiova amină 
nejustificat să hotă
rască soarta noului 
Cicikov

NEDUMERIRE

Frazele următoare 
au fost rostite de a- 
celași om în situații 
diferite.

LA ȘEDINȚĂ: 
necesar să citim 

cît mai mult, să răs- 
pîndim cartea pînă 
in cea din urmă că
suță din satul nos
tru...".

ACASĂ : ...Cum,
să instalați la mine 
o bibliotecă de casă? 
Asta-i bună ! Nevas- 
tă-mea altă treabă 
n-are decît să împar
tă cărți la vecine. 
Cată-ți de treabă bi- 
bliotecarule și ieși 
din curtea mea cît 
mai e timp! Altfel...".

Oare de ce orga
nizația de bază 
U.T.M. din comuna 
Ceamîrlia de Jos re
giunea Constanța nu 
ia atitudine împotri
va poziției demago
gice a tînărului 
Gheorghe Ciubuc, 
membru în comitetul 
acestei organizații ?

ECONOMIE?

Tovarășul Dumitru 
T udoran, președinte
le cooperativei de 
consum din comuna 
Negrești, raionul Ne
gru Vodă, are un spi
rit de economie ex
trem de dezvoltat. A- 
tunci cînd cineva a

propus să se repare 
ghețăria cooperativei 
președintele a bătut 
cu pumnul în masă 
protestând :

— Nu avem bani 
de irosit. Ghețăria 
rentează și așa.

Au. venit căldurile. 
Gheața se topește. 
Președintele respin
ge categoric propune
rile de amenajarea 
ghețăriei repetînd ca 
o placă învechită a- 
celași refren : ,/Să 
facem economie".

„LA PĂTRAT"

Nu, nu este vorba 
de formula matema
tică consacrată, ci de 
o alee din grădina 
Cișmigiu denumită 
astfel. în acest loc 
funcționează un., tri- 
pou în toată accep
țiunea cuvîntului: 
jocuri de noroc, tri
șori, chibiți, și ce-i 
mai dureros — victi
me. Neverosimil dar 
adevărat. Zilnic cîțiva 
indivizi, certați cu 
munca, practică aici

BUN SOSIT delegației
parlamentare a

(Urmare din pag. l-a)

Pe aeroportul Băneasa, pavoa
zat cu drapelele de stat ale R.P. 
Romtne și Uniunii Birmane, oas
peții au fost întîmpinați de to
varășii : Tiță Florea, vicepreșe
dinte al Marii Adunări Naționale, 
Avram Bunaciu, secretar al Pre
zidiului Marii Adunări Naționale, 
Gh. Stoica, Filip Geltz, C. Pa- 
raschivescu-Bălăceanu, membri 
în Prezidiul Marii Adunări Na
ționale, Anton Breitenhofer, M. 
Cruceanu președintele Comisiei 
de politică externă a Marii Adu
nări Naționale, deputății Marii 
Adunări Naționale N. Bădescu, 
acad. M. Beniuc, Demostene 
Botez, V. Cristache, preot Al. 
Ionescu, Aneta Marinescu, 
Barbu Solomon și Gh. Vi- 
drașcu, T. Rudenco, adjunct al 
ministrului Afacerilor Externe, 
Anton Vlădoiu, președintele Co
mitetului executiv al Sfatului 
Popular al Capitalei, I. Moruzi,

LOTO CENTRAL
La tragerea Loto Central din seara zilei de 12 Iulie 1957, 

au fost extrase din urnă următoarele nouă numere:
82, 4, 67, 46, 45, 34, 53, 78, 61

Fondul general de premii pe țară este de 2.205.381 lei.

Dezlegați — Anagramați - încrucișați (8 puncte)
Careul de față 

prezintă o notă 
aparte. Pentru 
a-l putea desle- 
ga procedați ast
fel : aflați cuvîn- 
tul corespunză
tor semnificației 
date; anagrama- 
ți-l apoi și în
scrieți cuvîntul 
nou aflat în ca
reu.

Dacă anagra
mele sînt cele 
exacte, veți obți
ne o încrucișare 
perfectă.

ORIZONTAL
1. Fruct rotund 

cu coajă cafenie, 
închis pînă la 
maturitate într- 
un înveliș țepos.
— A umbla. 2.
Aridă. — Fără judecată. 3. Inspi
rat (fig). — Caracteristic lui... 
Fănică Luca. 4. Afluent al Tisei 
(R.P.R.). — Ufcare. 5. Mătușă.
— Regn. 6. Pronume personal. — 
Secție de lucru în tipografie. 7. 
Aci se proiectează filme. — Da, 
dar pe ungurește. 8. Militărie 
(reg). — Soarele felahiior. 9. Vie
ți trecute. — Fire. 10. Cursuri de 
apă. — Sap pămîntul. — De ex
cursie sau de lucru. 11. Abatere 
de la lege. — Exactă. 12. Loc d* 
baștină. — Caleașcă. 

jocuri de noroc pe 
bani. Uneori dispu
tele degenerează în 
bătăi.

Cetățenii dornici 
de recreație ocolesc 
indignați acest loc și 
nu înțeleg de ce Sec
ția 22 de miliție nu 
extrage „rădăcinile" 
putrede încuibate „la 
pătrat".

AGENDĂ

Se împlinesc :
...13 luni de cînd 

locuitorii cartierului 
T udor V ladimirescu 
din comuna Jilava, 
reg. București, au de
pus la sfatul popular 
comunal suma de 
1.695 lei, strînși prin 
autoimpunere, pentru 
electrificarea străzi
lor. Nici pînă în pre
zent lucrările de elec
trificare nu au în
ceput.

...Trei luni de cînd 
s-a ținut ultima „joie 
a tineretului" în o- 
rașul Zlatna, raionul 
Alba.

...24 de luni de 
cînd conducerea de
poului C.F.R. Craiova 
amină să realizeze 
inovația tehnicianu
lui Toma Sîrbulescu, 
aprobată de cabine
tul tehnic al între
prinderii.

...4 luni de cînd 
sfatul popular al ora
șului Dej tergiver
sează eliberarea unui 
certificat de naștere 
pentru fiul muncito
rului petrolist Gheor
ghe Porojan din Pi
tești, cerut prin adre
sa nr. 12702/1957 a 
sfatului popular al 
raionului Pitești.

După coresponden
țele trimise de ECA- 
TERINA ISTRATE - 
bibliotecară, GHE
ORGHE NICOLAE- 
ftetivist, STANA UL- 
MEANU - filatoare, 
S. ROBERT - func
ționar, C. ALEXAN
DRU - student, V. 
ROHAN - strungar.

UNIUNII BIRMANE
director ad-interim în Ministerul 
Afacerilor Externe, numeroși ce
tățeni din Capitală.

In numele Marii Adunări Na
ționale și al întregului popor ro
mîn, delegația parlamentară bir- 
mană a fost salutată de tov. Tiță 
Florea, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale.

„Convinși că vizita dv. în țara 
noastră va aduce o contribuție 
de seamă la dezvoltarea priete
niei dintre popoarele noastre, la 
lărgirea relațiilor dintre statele 
noastre și că va constitui un a- 
port pentru țelul nostru comun, 
prietenia, colaborarea dintre po
poare și menținerea păcii, vă asi
gurăm, dragi oaspeți, că ne vom 
strădui să facem ca scurta dv. 
vizită să fie cît mai plăcută".

In numele delegației parlamen
tare birmane a răspuns dl. Thakin 
Thein Maung, conducătorul dele
gației.

Un grup de pionieri a oferit 
oaspeților buchete de flori.

O CURa
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VERTICAL :
1. înveliș (pi.). —Ofensat (fig).

2. Maimuțărită (fig). — Leziuni.
3. A opri. — Opriți. 4. Chiabur.
— A. fost cîntată de EmineScu. 5. 
Fir. — Chemare. 6. Nume femi
nin. — Te prăbușești. 7. In mo
mentul acela. — Exista. 8. Mo
mit. — PURE. 9. Pronume pose
siv. — Garanție. — înțeapă. 10. 
A degaja (fig). — Ca aguridă. 11. 
Nici voi. nici ei. — Selecționez.
— Nu e bună I 12. Pe ea se în
trec atlețli. — Armii.

—-----
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Cînd plouă 
la Secul

E duminică. Plouă. Pe ulițele 
comunei Secul din raionul Reșița 
un tânăr merge încet, îngîndurat, 
cu pumnii adînciți în buzunare. 
Cămașa udă i s-a lipit de spate. 
Nu-i pasă. Chiar dacă asupra lui 
s-ar revărsa potop de grindină tot 
nu l-ar scoate din pasul său rar. 
A ajuns în dreptul casei părintești. 
Se așează la adăpost pe treptele 
pridvorului, își reazimă bărbia în 
palme și privește îndelung către 
bobocii de rață care se bălăcesc în 
apa strînsă în mijlocul curții. 
Zbenguiala lor altădată l-ar fi 
îmbunat pe Mihai. Acum însă con
tinuă să fie supărat. Proiectase 
pentru astăzi o plimbare cu... și 
blestemata de ploaie îi încurcase 
socotelile. Să se ducă la fată acasă 
îi vine peste mină. S-o invite iar 
la club ? Nu. Asta în niciun caz. 
Fără să vrea își reamintește vor
bele unui prieten din Reșița: „De 
ce te vaieți? La Secul aveți club 
muncitoresc, cinematograf, biblio
tecă... oraș nu altceva".

— Oraș nu altceva! repetă Mi
hai izbind cu pumnul în ge
nunchi. „Am să-l invit pe Grigore 
să petreacă o duminică la Secul. 
Poate așa mă va înțelege. Întîi i-aș 
propune să ne viziteze clubul.

Furat de gînduri Mihai se și ve
dea aevea împreună cu prietenul 
său trecînd pragul clubului.

— Mihai, ai la dispoziție zeci 
de cărți și te plîngi că mori de 
plictiseală — îl admonestează Gri
gore .

— Nu mă atrage nici o carte de 
aici...

— Rău. Gustul de citit trebuie 
dezvoltat...

— Nimic de zis, numai că am 
citit mai toate cărțile din biblio
tecă. Cărți noi sosesc aci cam 
o dată sau de două ori pe an.

— Să mergem la film, îi pro
pune prietenul său.

Sala de proiecții. Căldură, plin- 
set de copil, iar în fund pe pînza 
prinsă de perete se perindă cîteva 
imagini din filmul „Cazul Ru- 
meanțev". Pentru un moment cei 
doi tineri se opresc pe Iod. După 
ce s-au acomodat cu întunericul 
încep vînătoarea de locuri libere. 
In fundul sălii descoperă cîteva 
scaune. Mihai oferă întiietate mu
safirului. Acesta se așează comod 
și... se trezește pe dușumea. Bufni
tură înfundată, rîsete, murmure.

— Se mai întâmplă, unele scau
ne sînt „invalide".

în sfîrșit larma se potolește. Pe 
ecran o mașină gonește vertiginos, 
înaintea ei apare un copil. Șofe
rul înfrînează disperat. Roțile 
scrîșnesc... în sală se aprinde lu
mina.

— Ce înseamnă asta ?
— Film la Secul. Aparat vechi, 

obosit. Primul an e greu, pe urmă 
te obișnuiești. Chestie de antrena
ment.

— Durează mult pauza?
— Uneori... 24 de ore. Sînt de 

părere să amînăm pentru mai tîr- 
ziu vizionarea. în două trei săptă- ; 
mîni cît rulează la noi un film 
avem timp berechet.

— Mihai vino în casă, ești ud 
și poți să răcești.

Vocea mamei sale îi întrerupe 
brusc firul gindurilor. Fără să 
spună un cuvînt băiatul se ridică 
în picioare murmurînd ca pentru 
sine : „Oare tovarășii din secțiu
nea învățămînt și cultură a raio
nului Reșița cunosc activitatea cul
turală ce se duce la Secul? Aș vrea 
să petreacă și ei o duminică în sa
tul nostru".

TEOFIL CH1NCEA 
corespondent

(eiBEMATOGItAFE)

Infernul îngerilor — V. ALEC- 
SANDRI, DOINA; Pasărea furtu
nii, complectare „Scurtă istorie**— 
BUCUREȘTI, GRADINA PRO
GRESUL, GH. DOJA ; Odată în 
viață — REPUBLICA ; înălțimi— 
MAGHERU, ELENA PAVEL (sa
lă și grădină), ALEX. SAHIA 
(sală și grădină) ; Intre două fe
mei — FLAGARA ; Noapte de car
naval - PATRIA, I. C. FRIMU 
(sală și grădină); O carieră ra- 
tată-CENTRAL, MOȘILOR (sală 
și grădină), LIBERTĂȚII ; Africa 
(seria I-a) - MAXIM GORKI ; 
înainte de venirea noului direc
tor, Plăcinta — TIMPURI NOI ; 
Prea tîrziu - TINERETULUI ; 
Mînăstirea din Parma — ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE ; Para
da lui Chariot (partea Il-a) — 
ALEX. POPOV; încotro ?-GRIVI- 
TA, MUNCA, M. EMINESCU ; 
Stan și Bran studenți Ia Oxford 
— LUMINA, VASILE ROAITA, 
23 AUGUST (sală și grădină); 
Bonjour elefant! — CULTURAL ; 
Cronica amanților săraci — UNI
REA (sală și grădină); Misterul 
celor două oceane — CONST. 
DAVID ; Primul punct — T. 
VLADIM1RESCU (grădină) ; Dra
goste de mamă — ARTA (sală și 
grădină); Un pichet în munți — 
MIORIȚA; Moartea unui ciclist— 
DONGA SIMO (sală și grădină); 
Rîsete în paradis — ILIE PINTI- 
LIE (sală și grădină); Fiica mea 
trăiește la Viena — POPULAR ; 
Din nou împreună

PltOlkUHL)

Institutul Meteorologic Central 
anunță pentru zilele de 14, 15 și 
16 iulie următorul timp probabil :

ÎN BUCUREȘTI : Vreme relativ 
răcoroasă, cu ploi temporare, sub 
formă de averse, însoțite de des
cărcări electrice. Vînt cu ușoare 
intensificări. Temperatura mal 
întîi staționară, apoi în creștere u 
șoară.

IN ȚARA : Vremea rămîne răco- 
răcoroasă, cu ploi temporare, sub 
formă de averse, însoțite de des
cărcări electrice, mai ales în estul 
țării. In vest ele vor avea un ca
racter local. Vînt potrivit, cu in
tensificări în răsărit. Temperatura 
staționară la începutul Intervalu
lui, apoi în creștere ușoară. Mi 
nimele vor oscila între 10—20 gra
de, iar maximele între 20—30 
grade.

6 octombrie
Ieri a fost o zi mare 1 Și-au găsit rezolvarea numeroase proble- 

me privind traiul nostru.
Am putut în sfîrșit să lepădăm filtrele. Procesul de adaptare 

a plămînilor noștri la atmosfera planetei este acum un fapt 
împlinit.

Francesco ne-a montat, la fiecare două zile, filtre absorbante 
tot mai subțiri, așa îneît astăzi, cînd am tras pentru prima dată 
fără filtru aer în piept, am avut un simțămînt de adevărată 
eliberare.

Azi dimineață ne-am ocupat de ceea ce numim cu mîndrie 
„terenul nostru agricol**. Toate plantele au răsărit și se dezvoltă 
cît se poate de bine. Dar odată cu ele s-au ivit și buruienile, 
care trebuie plivite. Treaba n-a fost prea ușoară, mai ales că 
aici obosești atît de repede.

Pe la ora zece am așezat una dintre ambarcațiuni pe remorca 
tractorului și am pornit spre malul oceanului planetar, la pescuit. 
Un ceas mai tîrziu, micul vas se legăna pe valurile liliachii.

Ajunși în larg, am pus în funcțiune instalația electrică de cap* 
tare a peștilor. Curînd, un mare număr de vietăți acvatice se 
zbăteau în fundul bărcii. Ce comoară neprețuită pentru știință 1 
Și nu numai pentru știință, dar și pentru... bucătăria noastră, căci 
analizoarele ne indică că sînt întru totul comestibile.

Acostăm și adăpostim vasul într-o grotă, parcă anume creată 
în acest scop. Cîteva drumuri cu autotractorul și la ora 16 prada 
noastră e sus pe platou.

Două-trei animale din fiecare specie iau calea laboratorului 
biologic. Celelalte vor fi uscate sau sărate și puse în vase spe
ciale de conservare. Și, bineînțeles, patru*cinci kilograme și-a 
rezervat Francesco. Cunoaște cîteva rețete excelente de mîncăruri 
pescărești.

Poimîine plecăm, în sfîrșit, spre Valea turmelor!
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10 octombrie
Nu*mi va veni ușor să redau întîmplările din ultimele două 

zile, dar trebuie să încerc să o fac, căci altfel jurnalul meu ar 
fi lipsit de relatări de mare însemnătate.

La 8 octombrie, dis-de-dimineață, ne-am îndreptat spre inte
riorul insulei. După un drum obositor, parcurs pe jos, am ni
merit, în zona plantelor asemănătoare cu cactușii. Un ceas mai 
tîrziu, eram pe cîmpul de unde zărisem pentru prima dată Valea 
Turmelor. Culorile vii ale vegetației luxuriante din vale ne îmbiau 
să ne apropiem fără zăbavă.

Admiram lacul și simțeam cum mă apucă amețeala. Aveam, 
nu știu de ce, impresia că zăresc propria-mi imagine prăvălin- 
du-se în gol.

De data aceasta eram echi
pați ca niște adevărați turiști, 
cu ranițe în spinare, cu frîn- 
ghii, și bocanci cu cuie. Tele- 
metrul arăta că lacul se află cu 
500 de metri mai jos de dîmb. 
Deasupra lui plutea un abur 
gălbui, ca de pucioasă.

Am început coborîșul. De 
frînghii nu a fost nevoie decît 
în două-trei rînduri și poate că 
atunci cînd vom cunoaște mai 
bine toate aceste poteci întor- 
tochiate nu va mai trebui să 
le folosim de fel. Sînt un tu
rist experimentat și î-am ajutat 
pe tovarășii mei să facă dru 
mul în bune condiții.

Francesco a devenit mai exu
berant ca orieînd. Cînta, glumea,

povestea anecdote ne imita cînd pe mine, cînd pe Ifrim. In-
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cetul cu încetul, veselia lui ne molipsea și pe noi. Încercam să 
găsesc explicația pentru această stare sufletească. O atribuiam 
la început faptului că, după un urcuș obositor, acum coboram, 
bucurîndu-ne totodată de o priveliște încântătoare. Totuși, parcă 
mai era ceva...

La un moment dat, am rămas surprins, auzindu-1 pe Ifrim, de 
obicei atît de zgîrcit în a-și exterioriza voioșia, rtzînd în hohote 
de înfățișarea unei stînci pe care i-o arătase Francesco. Aceasta 
semăna într-adevăr cu fața caraghioasă a unei paiațe.. Acum că 
treceam prin dreptul ei, parcă ne făcea cu ochiul.

Simțeam cum rîsul îmi gîlgîie și mie, fără vreo pricină, în gît. 
împins de o forță lăuntrică, mă apucai să povestesc tare și pe 
nerăsuflate despre o întîmplare buclucașă de la ultimul examen 
cu studenții Institutului Astronomic.

Și în timp ce vorbeam, îmi dădeam seama că se petrece ceva 
anormal, de parcă nu mai eram întru totul stăpîni pe noi înșine. 
Dar acest gînd nu izbutea să se impună, covîrșit de starea gene
rală în care mă găseam.

Nu știu cît am făcut pînă în preajma lacului.
îmi aduc aminte că pe drum am dat de niște plante cu spice 

și am cules boabele lor ca să le însămînțez la întoarcere. Aproape 
de malul apei, ne-am trezit față în față cu o turmă de animale 
uriașe, care înaintau pe membrele inferioare, în timp ce cu cele 
superioare smulgeau crengi și frunze și culegeau fructe. Le-am 
denumit „giganți".

Ifrim și-a pregătit arma, dar nu a fost nevoie de ea, căci se 
îndepărtau de noi, tropăind de se cutremura solul.

Ne-am urmat drumul fără teamă. Pe o mică insulă, în mijlo
cul lacului, am zărit o stîncă ciudată. Avea forma unui obelisc 
și prin binoclu se vedeau diferite încrustați!.
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peripețiile prin care trecem ne

Francesco e un excelent îno
tător. A sărit în apă și a înotat 
pînă acolo cu aparatul fotogra
fic obișnuit prins de cap, în 
loc să-l ia pe acela pentru fo
tografii în și sub apă. La în
toarcere deși extenuat, ne-a 
povestit că, după părerea lui, 
am dat de un monument ridi
cat de ființele acestei planete, 
prima dovada certă a existen
ței unei civilizații. Partea su
perioară a obeliscului poartă 
urmele unor desene reprezen- 
tînd plante și animale ale pla
netei, precum și o schemă sim
plificată a sistemului solar be
ta 5.
Toate aceste întîmplări neaștep

tate nu schimbă însă cu nimic 
însuflețirea care ne-a cuprins și
par, nu știu de ce, străine de noi. In jurul nostru, gazul galben 
e tot mai dens. Treptat, veselia aceasta excesivă se transformă 
în enervare, în irascibilitate, așa cum copiii care au rîs prea 
mult ajung să plîngă.

Ar trebui să zăbovim mai multe la fiecare pas, să examinăm 
structura terenului, flora, fauna, să determinăm curenții aerieni, 
presiunea atmosferică, să filmăm...

Cu toate acestea, hoinărim cu mîinile în buzunar, fără să ne 
pese de oboseală și pălăvrăgim fără încetare despre tot felul de 
nimicuri, ba uneori ne supărăm, devenim vehemenți, ne răstim 
unul la altul.

Tn preajma unui izvor, din sol ies aburi fierbinți. E o ema
nație de felul celor pe care le-am zărit de pe dîmb. Ifrim se duce 
să cerceteze locurile și deodată îl văd întoreînd spre Francesco 
care a venit după el. o față furioasă.

(VA URMA) desene de L. DĂRI AN
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Diplomați din Moscova 
nu luat cunoștință de noile 
tipuri de avioane sovietice 

de pasageri
* MOSCOVA 12 (Agerpres). — 
(TASS transmite: La 11 iulie, 
membri ai corpului diplomație 
și atașați militari au luat cunoș
tință de noile tipuri de avioane 
Sovietice de pasageri „IL-18", 
,,Moscova", „Ucraina"; „TU-110" 
ți „TU-104".

Vom continua cu perseverentă linia 
trasată de Congresul XX al P.C.U.S.
Cwvîntarea rostita de N. S. Hrușciov la uzina „CKD-Stalingrad

PRAGA 12 (Agerpres). — 
TASS transmite textul prescurtat 
al cuvîntării rostite de N. S. 
Hrușciov la uzina „CKD-Stalin- 
grad“ la 11 iulie 1957 :

In prima parte a cuvîntării 
sale, N. S. Hrușciov a vorbit 
despre primirea deosebit de cor
dială făcută delegației de partid 
și guvernamentale a Uniunii So
vietice, despre prietenia de 
veacuri dintre popoarele celor 
două țări.

După ce a vorbit despre faptul 
că în februarie 1948, dușmanii 
interni și externi ai socialismului 
au încercat să restabilească în 
Cehoslovacia puterea capitaliști
lor și a moșierilor N. S. Hrușciov 
a continuat:

Tovarăși! A’ trecut definitiv 
timpul cînd capitaliștii se consi
derau singura forță capabilă să 
conducă țara. Întreaga experien
ță de 40 de ani a dezvoltării U- 
niunii Sovietice, experiența ulte
rioară a tuturor țărilor de demo
crație populară din Europa și 
din Asia a dovedit că orînduirea 
socialistă are avantaje incontes
tabile față de orînduirea capita
listă. Ei n-au dccît să privească 
roadele muncii voastre în anii 
dezvoltării socialiste.

Partidul Comunist din Ceho
slovacia s-a afirmat ca un partid 
marxist-leninist de luptă, care 
stă ferm pe pozițiile internațio
nalismului proletar. Noi, comu
niștii din Uniunea Sovietică, cu
noaștem bine Partidul Comunist 
din Cehoslovacia ca luptător ferm 
împotriva jugului capitalist în 
anii existenței Cehoslovaciei bur
gheze, ca organizator și condu
cător talentat al luptei antifas
ciste revoluționare a oamenilor 
muncii cehoslovaci în anii celui 
de-al 'doilea război mondial, ca 
organizator și conducător al 
construcției socialiste în perioada 
de după război,

Conducînd lupta oamenilor 
muncii pentru construirea socia
lismului, Partidul Comunist din 
Cehoslovacia a apărat întotdeau
na cu hotărîre și apără principiile 
marxist-leniniste, a dat și dă o 
ripostă zdrobitoare revizioniști
lor, apără puritatea mărețelor i- 
dei ale marxism-leninismului și 
le aplică, cu pricepere în mod 
creator, ținînd seama de particu
laritățile dezvoltării republicii 
sale. , *

Fiecare țară din lagărul socia
list are particularitățile ei, trăsă
turile ei caracteristice, condițio
nate de dezvoltarea istorică, e- 
conomică și culturală, de tradi
țiile naționale.

Fiecare țară, fiecare partid co
munist și muncitoresc are felul 
său de a aborda o soluție sau 
alta proprie, de a rezolva o sar
cină sau alta. Aceasta este fi
resc. Fiecare partid își desfă
șoară activitatea pornind de la 
condițiile concrete ale țării sale 
și de la nivelul dezvoltării eco
nomice și culturale.

Așa procedați voi, așa își or
ganizează activitatea partidele 
comuniste și muncitorești din ce
lelalte țări socialiste. Să luăm 
de exemplu China Populară. A- 
ceasta este o țară mare și, aș 
spune, cu condiții specifice. To
varășii chinezi, ținînd seama de 
experiența construcției socialiste 
din celelalte țări, nu o copiază, 
nu o repetă, ei construiesc socia
lismul pornind de la învățătura 
marxist-leninistă adaptată la 
condițiile lor. Aceasta nu poate 
constitui un obiect pentru dispu
te. Dimpotrivă, noi ne bucuram 
că prietenii noștri chinezi . rezol
vă cu succes sarcinile reorgani
zării țării lor pe principii socia
liste.

Ar fi absurd dacă ne-am copia 
în toate unii pe alții. Dar parti
dele noastre sînt ferm unite în 
ceea ce este fundamental și prin
cipal — în devotamentul față 
de marxism-leninism, în devota
mentul față de principiile sale 
fundamentale. Și oricît s-ar stră
dui scutierii capitalului să zdrun
cine această unitate a noastră, 
ei nu vor reuși să facă nimic. 
Noi am păzit și vom continua să 
păzim această unitate ca lumina 
ochilor.

Construirea socialismului nu 
este un lucru ușor. Crearea eco
nomiei socialiste cere o încordare 
uriașă, eforturi mari. Noi știm 
bine aceasta din proprie expe
riență.

In continuare N. S. Hrușciov 
a spus că poporul sovietic con
dus de partidul leninist, de parti
dul comuniștilor a trecut cu 
cinste prin toate încercările. în 
prezent se găsesc deștepți care 
spun că cutare și cutare lucru nu 
l-am făcut așa cum trebuie, că 
în cutare problemă am greșit 

Clasa muncitoare, oamenii mun
cii din Rusia l-au urmat pe Le
nin, au urmat partidul comunist, 
și noi am mers spre socialism pe 
căi neumblate. Desigur că în a- 
ceastă acțiune măreață este greu 
să eviți lipsurile sau greșelile. 
Poporul sovietic a construit pu
ternicul stat socialist și în pre
zent merge ferm și cu încredere 
pe drumul construirii comunis
mului.

După ce a vorbit despre faptul 
că popoarele Cehoslovaciei au 
dus o luptă dîrză și plină de ab
negație pentru libertatea lor na
țională și socială, împotriva fas
cismului, N. S. Hrușciov a spus:

Atît noi cît și voi trebuie să 
construim noua societate în con
dițiile atacurilor și acțiunilor os
tile permanente din partea forțe
lor imperialiste, care folosesc 
cele mai variate metode pentru a 
împiedica construcția socialistă, 
folosind în scopurile lor forțele 
negre ale reacțiunii. Ei folosesc 
de asemenea tendințele înapoiate 
din rîndurile unei părți a oame
nilor și uneori greutățile care se 
ivesc în cursul construcției socia
liste.

Recent forțele contrarevoluțio
nare din Ungaria, sprijinite activ 
din afară, au încercat să răstoar
ne orînduirea democrat-populară 
și să pună din nou poporului un
gar jugul exploatării și asupri
rii capitaliste. Dar oamenii mun
cii din Ungaria cu ajutorul po
poarelor frățești au dat riposta 
meritată forțelor reacțiunii.

Clasa muncitoare, toți oamenii 
muncii din Cehoslovacia au ară
tat o înaltă conștiință politică în 
zilele evenimentelor din Ungaria.

Din evenimentele din Ungaria 
am tras anumite învățăminte. In 
primul rînd trebuie să intensifi
căm vigilența revoluționară, în al 
doilea rînd să unim și mai pu
ternic toate forțele lagărului so
cialist, în al treilea rînd să li
chidăm cu hotărîre și curaj gre- 
șelile și lipsurile din munca 
noastră. ‘ i

Evenimentele din Ungaria au 

Vizitele delegației guvernamentale

arătat că cuceririle socialiste ale 
oamenilor muncii pot fi serios 
primejduite dacă dictatura cla
sei muncitoare slăbește. Numai 
dușmanii socialismului pot decla
ra că învățătura lui V. I. Lenin 
cu privire la dictatura proletaria
tului s-a învechit. Nu trebuie să 
uităm că atît timp cît există orîn
duirea capitalistă forțele reacți
unii imperialiste vor duce o acti
vitate de subminare împotriva 
țărilor socialiste. Se poate^ oare 
admite în aceste condiții slăbirea 
puterii clasei muncitoare ? Nu, a 
proceda astfel înseamnă a acțio
na în folosul dușmanilor oame
nilor muncii.

In continuare, N. S. Hrușciov 
a amintit despre marea importan
ță în viața partidului și a Țării 
Sovietice pe care o au hotărîrile 
Plenarei din iunie a C.C. al 
P.C.U.S. și despre faptul că a- 
ceste hotărîri au găsit un fierbin
te ecou, înțelegere profundă și 
sprijin unanim din partea tuturor 
partidelor comuniste și muncito
rești frățești.

In prezent presa burgheză 
face diferite presupuneri despre 
viitoarea politică a Uniunii So
vietice după Plenara din iunie a 
C.C. al P.C.U.S. Aceasta este o 
întrebare inutilă. Ce va fi se știe 
bine. Vom continua cu și mai 
mare perseverență linia trasată 
de Congresul al XX-Iea al Par
tidului Comunist atît în politica 
internă cît și în cea externă. Iată 
drumul nostru. Și nimeni nu ne 
va abate de la acest drum.

In încheierea cuvîntării sale, 
N. S. Hrușciov și-a împărtășit 
unele impresii din vizita la uzina 
C.K.D.-Stalingrad, a vorbit des
pre aportul important adus la 
cauza întăririi lagărului socialist, 
la cauza luptei pentru pace și 
securitatea popoarelor de către 
prietenia frățească cehoslovaco- 
sovietică care se întărește pe zi 
ce trece.

Cuvîntarea Iul N. S. HrușcioV 
a fost subliniată în repetate rîn- 
duri de ovații și aplauze furtu
noase prelungite.

Noutăți 
despre Festival

Peste două săptămîni 800 de 
(tineri norvegieni vor pleca la 
1 cel. de-al Vl-lea Festival Mon- 
;dial al Tineretului și Studen- 
Iților de la Moscova. în prezent 
|în Norvegia se desfășoară ulti- 
'/mele pregătiri în vederea Fe
stivalului. în întreaga țară s-au 

^constituit grupuri ale partici
panților la Festival. ,

★

Recent, la frontiera dintre 
' Norvegia și Suedia, tineretul 
i norvegian a transmis reprezen-» 
' tanților tineretului suedez șta

feta celui de-al Vl-lea Festival.
★

Aripa de sud a ștafetei in
ternaționale în cinstea celui 
de-al Vl-lea Festival Mondial 
al Tineretului și Studenților 
de la Moscova a trecut la data 
de 9 iulie prin regiunea Jih- 
lava.

Aripa de nord a ștafetei a 
plecat pe o rută de 180 km. 
de la Karlovy-Vary la Usti pe 

( Elba.
★

Ziarul „Ar-Aid" publică un 
articol consacrat Festivalului 
Mondial al Tineretului și Stu
denților de la Moscova. în ar
ticol se subliniază că la Festi
valul de la Moscova vor veni 
delegații din 11 țări arabe cu- 
prinzînd în total 2.000 de per
soane.

Ziarul își exprimă speranța 
că Libia va trimite de aseme
nea o delegație de tineret la 
Festivalul de la Moscova. ,

★
Ziarul „Times of India* re

latează că la cel de-al Vl-lea': 
Festival Mondial al Tineretu
lui și Studenților de la Mos-^ 
cova vor participa probabila 
200 de delegați din India re-tt200 de delegați din India re-?) 
prezentînd diferite organizații)) 
sportive, culturale și de tineret.^

In adunarea reprezentanților populari 
din întreaga Chină

Elementele burgheze de dreapta 
primesc riposta cuvenită

PEKIN 12 (Agerpres). — China 
Nouă transmite:
In ședința din după-amiaza 

zilei de 11 iulie, deputatul Lu 
Din-i, șeful secției agitație și pro
pagandă a C.C. al P.C. Chinez, 
a prezentat raportul „Divergen
țele fundamentale dintre noi și 
elementele burgheze de dreapta".

Referindu-se la mișcarea pentru 
reglementarea stilului în muncă, 
inițiată în mai 1957 de partidul 
comunist, Lu Din-i a stăruit asu
pra atacurilor elementelor bur
gheze de dreapta împotriva parti
dului comunist.

Numai un număr foarte neîn
semnat de elemente burgheze de 
dreapta a declarat el, consideră că 
in „înălțimile cerești" (așa numesc 
clementele de dreapta situația con
ducătoare a partidului comunist 
în viața politică a statului — n.r.) 
totul se va schimba și că se poate, 
duce de pe acum o largă ofen
sivă împotriva orînduirii demo- 
crat-populare, împotriva partidului 
comunist.

Ei au răspîndit intens născociri 
antisocialiste, au încercat în pri
mul rînd să pună mina pe con
ducere în partidele și grupurile 
democratice, în cercurile lucrăto

In Germania occidentală

Nelegiuiri și crime ale soldaților
americani

BERLIN. 12 (Agerpres). — Din 
Germania occidentală sosesc a- 
proape zilnic știri despre noii» 
nelegiuiri pe care le săvîrșesc ne
pedepsiți militarii din trupele de 
ocupație engleze și americane. 
Aceste nelegiuiri și crime pro
voacă indignarea crescîndă a 
populației germane.

Agenția A.D.N. anunță că mili
tari englezi au atacat la Luneburg 
o fată de 19 ani și au molestat-o. 
în stare gravă fata a fost adusă 
la spital. 

Procesul sergentului american Girard 
se va judeca în Japonia

TOKIO 12 (Agerpres). — In asasinarea unei femei japoneze, 
urma hotărîrii Curții Supreme a tribunalul Japonez căreia li re- 
S.U.A. de a preda pe sergentul vine sarcina de a judeca acest 
american Girard autorităților ja- proces a hotărît să înceapă pro- 
poneze spre a fi judecat pentru cesul în ziua de 26 august.

rilor din învățămînt, literatură, și 
artă, presă știință și tehnică, în 
cercurile industriale și comerciale, 
ale lucrătorilor din justiție, iar 
apoi să facă un pas înainte și să 
pună mina pe conducerea întregii 
țări.

Acum, a declarat în continuare 
Lu Din-i, totul a devenit clar. 
Elementele burgheze de dreapta 
și-au supraapreciat forțele, au 
subapreciat nivelul conștiinței 
muncitorilor și maselor de țărani 
și al intelectualității, au subapre
ciat nivelul conștiinței cercurilor 
industriale și comerciale, precum 
și nivelul conștiinței majorității 
cadrelor și membrilor partidelor 
și grupurilor democratice.

Dînd o ripostă elementelor bur
gheze de dreapta, Lu Din-i a 
subliniat cu o deosebită vigoare 
necesitatea întăririi coeziunii întră 
R.P. Chineză și Uniunea Sovie
tică.

In cuvîntările rostite sau difu
zate în scris participanților la 
ședința din 12 iulie s-a dat o 
ripostă generală atacurilor ele
mentelor burgheze de dreapta 
împotriva partidului comunist, 
împotriva dictaturii democrației 
populare și împotriva cauzei so
cialismului în China.

și englezi
în districtul Gifhorn (Saxonia 

in erioară) un soldat englez a 
atacat o femeie, a molestat-o și 
zmulgîndu-i poșeta cu bani a fugit.

La Rutweiler (Palatinat) un 
soldat american a furat un au
tomobil, proprietatea unui ger- 
man. Hoțul a fost prins.

în regiunea Karlsruhe un soldat 
american a violat o femeie de 46 
de ani. Acest lucru a provocat 
indignarea locuitorilor din Karls- 
ruhe.

Casatona
Cu cîteva luni în urmă se semna la Roma, în 

Capitoliu, voluminoasele tratate privind „piața co
mună" și „Euratomul". Probabil narcotizate de 
demagogia paneuropeistă gîștele sacre din Capi
toliu n-au mai dat alarma, lăsîndu-se jumulite și 
fripte pentru ospățul festiv la care participa însuși 
cancelarul Adenauer. Imune la frazeologie, con
știente de interesele celor șase popoare ce vor fi 
înhămate la carul „micii Europe", forțele progre
siste din aceste țări au început și continuat lupta 
împotriva ratificării celor două tratate dar nici 
inițiatorii „pieții comune" n-au stat cu mîinile în 
sin și au continuat manevrele de culise. După dușul 
rece luat în timpul recentelor crize de guvern din 
Italia și Franța s-a trecut la ofensivă. Profitînd de 
faptul că guvernul lui Bourges-Maunoury este mai 
mult decît favorabil grabnicei puneri pe picioare 
a „pieții comune", marea finanța franceză și cercu
rile industriale au precipitat lucrurile și, cu aju
torul majorității de dreapta și a socialiștilor, au 
obținut votul aprobativ al Adunării Naționale 
franceze.

Acest eveniment aduce din nou în atenția opiniei 
publice „piața comună" și „Euratomul", cu întregul 
lor cortegiu de semnificații și combinații.

Dezbaterile pătimașe din Adunarea Națională 
Franceză au arătat că argumentele „integraliștilor" 
tint inconsistente și legate cu ață... vest-germană. 
Nu numai întregul edificiu al „pieții comune" și 
„EUT atomului", ci și momentul ales pentru discu
tarea și ratificarea tratatelor servesc din plin ex
pansiunii economice și politice a Germaniei occi
dentale precum și personal cancelarului Adenauer 
aflat in lupta grea a alegerilor.

Această „mică Europă" a fost concepută de la 
bun început ca bază economică și militară a 
N.A.T.O. și nu ca o uniune economică independentă 
în stare să se opună dictatului nord-american. Or, 
cum vioara primă a N.A.T.O. este Germania fede
rală, este limpede că toată această combinație de 
inspirație americană e menită să pună la dispoziția 
militarismului german întregul potențial economic 
al celorlalți parteneri.

Teama de „aliatul’* vest-german a făcut Anglia 
să stea la o parte de „piața comună" și să combine 
„zona comerțului liber" în care, speră monopolu
rile engleze, se va realiza, un „aflux mai larg de 
produse industriale engleze in Europa". (Daily 
Telegraph). Acesta va duce însă nu numai la o 
ciocnire cu interesele germane, ci și cu cele ame
ricane care poartă pe față fesul „pieții comune".

Dacă totul e făcut pentru a asigura preponde
rența Germaniei occidentale, dacă lucrurile acestea 
sînt pe înțelesul oricui, ce a determinat burghezia 
franceză să se arunce orbește și repede în brațele 
„micii Europe"?

Este știut că economia franceză nu stă tocmai 
pe roze. Războiul din Algeria — venit după alte 
războaie coloniale la fel de costisitoare — aventura 
din Suez, strîmtorarea pieții de desfacere, concu
rența acerbă americană care încearcă să strîmteze 
cit mai mult zona francului, penetrația americanilor 
tot mai fățișe în fostele ca și în actualele colonii 
franceze, au zdruncinat serios finanțele și economia 
Franței. Dat fiind această situație precară, marea 
finanță franceză speră să realizeze cu ajutorul „tra
tatelor europene" acea concentrare și centralizare 
a capitalului în stare să salveze politica colonială, 
să creeze condiții necesare unei reveniri de formă, 
încuserindu-se cu capitalul vest-german, căruia îi 
deschide porțile Africii, capitaliștii francezi speră 
să dea o lovitură grea luptei oamenilor muncii 
pentru ridicarea nivelului de trai și să lichideze 
cuceririle sociale dobîndite prin grele bătălii.

De aceea, majoritatea guvernamentală, expresie a 
intereselor marilor capitaliști a căutat să minima
lizeze pericolele ce pîndesc Franța și să treacă astfel 
prin Adunarea Națională cele două tratate europene. 
Adevărul asupra „pieții comune** l-au spus răspicat 
deputății comuniști, cărora li s-au alăturat alți de- 
putați ce privesc lucrurile realist.

Cu toate că 9 iulie, ziua votului, a fost decre
tată „zi istorică", tonul presei departe de a 
fi festiv are accente de panegiric. „Figaro** recu
noaște că pentru Franța, „piața comună" are „prin
cipii ce stingheresc pentru moment propria sa pro
tecție", „U Aurore" scrie: „Trebuie să spunem 
acum partenerilor noștri cum trebuie să se com
porte (militariști, fiți cuminți!) pentru ca Franța

nelegitimă
să nu aibă de regretat, poate chiar de revocat votul 
de marți".

E clar că numai optimiste nu sînt asemenea co
mentarii. Ele încearcă să picure oarecari remușcări 
e drept tardive, pentru liniștirea opiniei publice. 
Dar această opinie publică și-a arătat deschis opo
ziția atît în manifestări de stradă, în presă, cît și 
în parlament.

De la nașterea ideii comunității europene Parti
dul Comunist Francez, împreună cu forțele progre
siste, au luptat împotriva ratificării și vor lupta 
mai departe împotriva aplicării tratatelor europene, 
așa cum cer interesele Franței.

Lupta e încă deschisă. Tratatele europene n-au 
devenit încă literă de lege, și chiar cînd vor deveni, 
viața care se opune oricăror pervertiri va corija 
acest act „european", ce aduce la Paris nu numai 
pe Speidel ci și întregul edificiu economico-militar 
al Germaniei federale. Căsătoria contractată de bur
ghezia franceză cu monopolurile germane este ne
legitimă pentru că nu are semnătura poporului 
francez.

BRATISLAVA 12 (Agerpres).— 
TASS transmite : Delegația de 
partid și guvernamentală a Uni
unii Sovietice a sosit la 12 iulie, 
ora 11,15, la Bratislava.

Delegația este însoțită de tova
rășii A. Novotny, V. Siroky, R. 
Barak, J. Hendrich, V. David.

Ca pretutindeni în Cehoslovacia, 
locuitorii Bratislavei, oamenii 
muncii din orașele și satele vecine 
au făcut solilor Uniunii Sovietice 
o primire frățească, plină de cor
dialitate. In centrul orașului, fru
mos pavoazat, în piața Klement 
Gotwald a avut loc un miting de 
masă.

La miting a luat cuvîntul Ka
rel Bacilek prim secretar al Co
mitetului Central al Partidului

N. s.
de
sovietice

12 iu-

Comunist din Slovacia 
Hrușciov.

In după amiaza zilei 
lie membrii delegației
de partid și guvernamentale au 
depus coroane de flori pe colina 
Slavina la mormîntul ostașilor 
sovietici căzuti în luptele pentru 
eliberarea poporului cehoslovac.

La 12 iulie N. S. Hrușciov, 
N. A. Bulganin și ceilalți mem
bri ai delegației sovietice de 
partid și guvernamentale, și An
tonin Novotny, Viliam Siroky și 
ceilalți conducători cehoslovaci, 
care însoțesc delegația sovietică, 
au vizitat Institutul de sudură — 
una din marile instituții de cer
cetări științifice din republică.

LONDRA. După cum s-a anun
țat la Londra, unul din cei mai 
mari antreprenori englezi, Peter 
Dobiny, a încheiat un contract 
cu Teatrul academic de artă 
„A. M. Gorki" din Moscova, In 
conformitate cu acest contract, 
ansamblul teatrului va veni anul 
viitor, în mai, in turneu la Lon
dra unde va prezenta piesele 
„Unchiul Vania", „Trei surori" și 
„Livada cu vișini".

BUDAPESTA. In întreaga Un
garie muncile de strîngere a 
recoltei sint în toi. Deși timpul 
este secetos, potrivit calculelor 
preliminare recolta de cereale va 
fi anul acesta ceva mai mare 
decît recolta medie din ultimii 
ani.

Stațiunile de mașini șl tractoa- plot

re acordă un mare ajutor 
strîngerea recoltei.

BONN. Intr-un interviu acor
dat revistei americane „Life", mi
nistrul vestgerman al Apărării, 
Strauss, a cerut din nou echipa
rea armatei vestgermane cu arme 
atomice.

TOKIO. In prima conferință 
de presă organizată după rema
nierea cabinetului său, primul 
ministru al Japoniei Kiși a ținut 
să precizeze că guvernul condus 
de el nu va duce o politică de 
neutralitate ci se va strădui să 
ajungă la o și mai strînsă co
laborare cu Statele Unite.

KABUL. Agenția China Nouă 
relatează din Kabul că poliția 
afgană a descoperit un com- 
r‘--t îndreptat împotriva re-

gelul Afganistanului și a primu
lui său ministru Daud Khan. A- 
genția China Nouă subliniază 
că există indicii că complotul 
este sprijinit de anumite puteri 
ostile Afganistanului.

SUHUMI. Edward Kardelj și 
Alexandr Rankovici, vicepreșe
dinți ai Vecei Executive Federa
tive, Jovan Veselinov, președin
tele Scupșcinei populare a Ser
biei, și Otmar Kreacici. secretar 
de stat adjunct pentru probleme
le apărării naționale, cu soțiile, 
care se află la odihnă pe litora
lul Mării Negre, au sosit în seara 
zilei de 11 iulie la Suhumi.

PARIS. După cum anunță a- 
genția France Presse. Adunarea 
Națională franceză a aprobat cu
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FILME JUBILIARE
Invazie de termite în Italia

Termitele, insecte dăunătoare, 
au năpădit aproape toate regiu
nile Italiei. Ele au apărut chiar 
și la Quirinal (Roma) în palatul 
președintelui republicii — anunță 
ziarele. Pagube serioase se sem- 

Umbria, 
Pu
sa-

nalează și la Veneția, 
Lazio, Campagna, Calabria, 
glia, precum și în orașele și 
tele Siciliei și Sardiniei.

Termitele au ocupat vila 
Napoleon de pe insula Elba, . 
riclitînd în același timp și capo
doperele de arhitectură din orașul 
lagunelor. O parte a populației 
din Oriago — localitate situată 
la o jumătate de oră de Vene
ția — s-a refugiat din oraș după 
ce mai multe case de locuit s-au 
prăbușit în urma „activității" ter
mitelor.

în ultimul timp chiar șl cele
brul palat Pitti din Florența, 
vestit prin colecția de opere de 
artă, a ajuns ta zona de ope

rație a termitelor. Sediul Insti
tutului de Entomologie (studiul 
insectelor) — situat în apropierea

Spre miezul 
pămîntului

lui 
pe

„Să se
Cunoscutul om de teatru 

șl critic american Tyrone 
Gartry a publicat in „New 
York Times" un articol 
despre criza culturii ame
ricane și în special cea din 
domeniul teatrului de dra
mă și de operă.

Inițiativa particulară — 
a declarat Gartry — a do
vedit nu numai deplina in
capacitate de a rezolva di
ficultățile financiare care 
frămintă continuu treatrele 
noastre de dramă și de o- 
peră, ea a arătat de ase
menea că amestecul unor 
anumite persoane in trebu
rile teatrului duc această 
artă la un impas total.

Subliniind dificultățile și

insecte neo- 
Astfel se 

întîmpla ca 
oamenilor

cu 
termi- 
zădăr- 
de a- 
atît de

situa
ta 

în-

palatului Pitti — 
este subminat de 
aceste 
bosite. 
poate 
munca
de știință care se 
îndeletnicesc 
combaterea 
telor să fie 
nicită chiar 
ceste insecte 
mincăcioase.

In ciuda
jiel alarmante, 
Italia nu s-a 
treprins o aejiune 
amplă pentru pre
venirea acestui pe
ricol șl pentru 
combaterea Iul.

335 voturi contra 242 propunerea 
conferinței președinților grupuri- 

privire la 
asupra im- 
în Algeria

Dr. Franck B.Estdbrook(S.UA.) 
propus recent ca în cadrul Anu- 

să se 
prin 

Aceste sondaje

a
lui Geofizic Internațional 
cerceteze miezul pămîntului 
sondaje adinei.
ne-ar putea informa despre mag
netismul terestru, despre tempera
tura și presiunea marilor adîn- 
cimi, densitatea rocilor, etc. Dez
avantajul acestor sondaje constă 
în faptul că ele sînt extrem de 
costisitoare.

Pentru a „cointeresa" cercurile 
capitaliste în această acțiune, dr. 
Estabrook sugerează că în adinei- 
mile mari, datorită condițiilor 
deosebite de temperatură și pre
siune s-ar putea găsi probabil can
tități uriașe de diamante. Astfel, 
cercetările ar fi cu mult mai ren
tabile...

In Uniunea Sovietică, mare- 
îl lui Octombrie ii vor fi eon
ii sacrate o serie de filme ju-
11 biliare. Printre ele ocupă un
11 loc central operele cinemato
ll graficț care oglindesc etape
’ din istoria glorioasă a părți

le dului comunist și din lupta
< popoarelor din U.R.S.S. pen
ii tru puterea sovietică, sau care
l sînt consacrate chipului ne-
<l muritor al lui V. I. Lenin.
“ Unul din aceste filme este
l intitulat „Comunistul" și

S tratează despre epoca plină
’ de eroism din anul 1919, cînd
’ cu toate greutățile pricinuite
J de front, în regiunea lacurilor

Șatura, nu departe de Mos
cova, a început construcția 
primei centrale electrice.

Filmul „în zilele lui Oc
tombrie" va oglindi principa
lele evenimente istorice din 
Petrogradul revoluționar, ac
tivitatea centrului de partid și 
a Comitetului militar revolu
ționar care au condus pregă
tirile in vederea insurecției 
armate, răsturnarea guvernu
lui provizoriu, instaurarea 
puterii poporului muncitor, 
îupta împotriva contrarevolu
ției.

Filmul „Familia Ulianov" 
(după piesa lui I. Popov) este

consacrat anilor din tinerețea j 
lui V. I. Lenin, formării ft 
caracterului și a convingeri- j 
lor lui, Începutului activității ;; 
lui revoluționare. Rolul Iul ;; 
Vladimir Ulianov este inter- >> 
pretat de tinărul artist V. Ko- ;; 
rovin din Habarovsk. ;;

Studioul cinematografic din j 
Tașkent turnează filmul „Cu ;; 
foaia de drum dată de Lenin" 
în care se arată cum in 1920, (; 
conform îndrumărilor lui Via- ;; 
dimir Ilici, la Tașkent a sosit ft 
un mare grup de profesori ft 
ruși cu menirea de a organiza ft 
prima universitate din Asia ft 
Centrală. ft

lor parlamentare cu 
începerea dezbaterilor 
puternicirilor speciale 
la 16 iulie a.c.

PARIS. Secretarul
O.N.U., Hammarskjoeld, a sosit 
vineri după-amiază la Paris. El 
a fost primit de președintele Coty 
și urmează să aibă o întrevedere 
vineri seara cu ministrul de Ex
terne al Franței, Pineau.

SOFIA. Ziarele au publicat 
Hotarirea Comitetului Centrai al 
Partidului Comunist Bulgar și 
a Consiliului de Miniștri al R.P. 
Bulgaria „Cu privire la îmbunătă
țirea muncii Consiliilor populare 
și dezvoltarea inițiativei oameni
lor muncii".

general al

•—

Vînzare la mezat Taha Husein
Opinia publică germană urmă- burg și din alte orașe care or- 

rește cu neliniște activitatea unor 
firme din Hamburg, Koln, Mar-

lipsa de mijloace chiar șl 
la „Metropolitan — Ope
ra" din New York, cel mai 
mare treatru de operă din 
țară. Tyrone Gartry scrie 
că lipsa de bani și gustu
rile conservatoare ale ma
jorității mecenaților mal 
in virstă c__
teatrele duce la 
care directorii 
fac propagandă .
pertorii de modă veche, ex- 
cluzind orice posibilitate a 
unei activitafi experimen
tale sau introducerea ele
mentelor inovatoare.

Tyrone Gartry arată In 
continuare că numai în co
lectivele teatrale tinere se 
pot găsi idei noi și origi
nale, dar că aceste grupuri

care finanțează 
situația in 
treatrelor 

pentru re-

nu dispun de capital și nu 
se bucură de prestigiu In 
fata publicului, 
deră că în 
lă opera nu 
S.U.A. mai 
(iva ani.

Amintind 
dramă lucrează mai mult 
sau mai puțin normal nu
mai la New York, și că din
colo de acest oraș se în
tinde „pustiul". Gartry de
clară : „A venit timpul să 
se facă ordine în cultura 
americană". El se alătură 
întrutotul celor trei sute de 
remarcabili oameni de cul
tură, care în vara anului 
1956 ău trimis Congresului 
o peti{ie în care propun să

facă ordine în cultura americana

E1 consi- 
situația actua- 
va rezista 
mult decît

că teatrul

in 
cî-

de

se creeze o comisie națio
nală pentru problemele ar
tei, în vederea ridicării ni
velului cultural. Acest do
cument important a fost 
trecut sub tăcere, ceea ce 
denotă, după părerea lui 
Gartry, nivelul cultural scă
zut din S.U.A. și în spe
cial lipsa de atenție a 
cercurilor guvernante față 
de problemele culturale. 
Dacă un asemenea mani
fest ar fi fost semnat nu 
de eminenți oameni de cul
tură ci de cunoscuți spor
tivi sau businessmeni pros
peri, presa și congresul nu 
ar fi îndrăznit să-1 igno
reze într-un mod atît de 
jignitor.

V

ganizează licitații în cadrul că
rora se vînd numeroase cărți de 
valoare și opere de artă germa
ne. Ca urmare a acestei acțiuni, 
însemnate valori culturale trec 
în mîinile unor colecționari par
ticulari. „în acest fel, — scrie 
buletinul comerțului de cărți din 
R.D. Germană — licitațiile de 
anticariat și de cărți devin ade
sea locul în care se vinde cultu
ra noastră națională ; de dragul 
profitului poporul nostru este vă
duvit de piese ale culturii, 
care trec pentru totdeauna grani
țele, mai ales în S.U.A.

După cum relatează același 
buletin, o serie de organizații din 
R.F. Germană au protestat împo
triva acestor vînzări condamna
bile.

Cît de departe a mers lucrul 
reiese din însuși faptul că în 
Germania occidentală a fost a- 
doptată „Legea cu privire la apă
rarea patrimoniului cultural îm
potriva exportului". Totuși aceas
tă lege, încheie buletinul, a apă
rut tîrziu.

despre „doctrina
Eisenhower"

După 12 ani
TOKIO 12 (Agerpres). — 

Funcționarul japonez Susumu 
Isoya, ta virstă de 49 de ani, a 
încetat din viață in urma efecte
lor radiațiilor atomice provocate 
de bomba aruncată asupra Hiro- 
șimei în 1945. El se găsea la o 
distanță de aproximativ un km. 
de centrul exploziei în momentul 
cînd a fost aruncată bomba.

Isoya este cea de a patra vic
timă decedată anul acesta în 
urma exploziei de la Hiroșima.

— • —
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Susumu

După cum relatează ziarul liba
nez „Telegraph", dr. Taha Hu
sein, cel mai mare scriitor egip
tean, „patriarhul literaturii arabe" 
a publicat în paginile presei egip
tene articole în care ridiculizează 
afirmația apărătorilor „doctrinei 
Eisenhower" cum că această doctri
nă ar servi binele popoarelor ara
be. El spune că „doctrina Eisen
hower" este o încercare a Ameri
ca de a cumpăra independența și 
libertatea, deci și viața popoarelor 
arabe, deoarece „pentru arabi nu 
există viață fără libertate". Taha 
Husein demască afirmația propa
gandei americane care susține că 
„doctrina Eisenhower" va contri
bui la stabilirea păcii în Orientul 
Apropiat. „Acest plan duce nu 
spre pace, ci spre război" spune 
scriitorul egiptean.

Procesul unui grup 
de contrarevoluționari 

unguri
BUDAPESTA 12 (Agerpres).— 

După cum transmite MTI, la 
Budapesta a început procesul 
unui grup de 14 contrarevoluțio
nari teroriști, condus de fostul 
ofițer horthyst Jozsef Balog. Toți 
sînt acuzați de activitate îndrep
tată spre răsturnarea orînduirii 
democrat-populare. de săvirșirea 
unor acte teroriste și de alte 
crime.

In timpul evenimentelor con
trarevoluționare acuzații au luat 
parte activă la rebeliune. După 
4 noiembrie, membrii bandei s au 
îndeletnicit cu acțiuni teroriste, 
difuzarea de manifeste antigu
vernamentale și de zvonuri pro* 
vocatoare.

Majoritatea membrilor grupu
lui contrarevoluționar sint reci, 
diviști.

PUIa MScînteU% TeL 7.60.10. REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA București TIPARUL Combinatul PolIgriIU BCa»a RetnteU L V. IUHn'\ STAS 3452 — 82

S.UA

