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Locomotiva Festivalului*

Miercuri 17 iulie 1957
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Urmăm ferm
politica

partidului
Zi de zi, știri sosite din toa

te colțurile tării ne vorbesc 
din plin despre modul în care 
comuniștii, întregul nostru po
por și alături de el tineretul din 
patria noastră au primit Re
zoluția Plenarei C.C. al 
P.M.R. din 28 iunie — 3 iulie 
1957, manifestîndu-șl aproba
rea deplină față de hotărîrile 
plenarei, sprijinindu-le întru 
totul și subliniind marea lor 
importanță în opera construc
ției vieții noastre noi.

Recenta Plenară a C.C. al 
P.M.R. va rămîne în viața 
partidului nostru ca un eve
niment politic deosebit de în
semnat. Ea va exercita o con
siderabilă influență asupra 
întăririi continue a partidului, 
dezvoltării construcției socia
liste și ridicării nivelului de 
trai al poporului. Această ple
nară a făcut o profundă ana
liză a activității partidului și 
a arătat care sînt sarcinile ce 
stau în fața partidului nostru, 
in fața statului nostru pe dru
mul îndeplinirii cu 
mărețelor sarcini ale 
ției socialiste.

Rezultatele acestei 
sînt sintetizate în Rezoluți 
plenarei — un cuprinzător a< 
cument politico-ideologic, 
vădește încă odată forța par
tidului nostru, tăria și unita
tea rîndurilor partidului nos
tru, înalta principialitate cu 
care partidul abordează pro
blemele care i se pun, intran
sigența și fermitatea cu care 
luptă pentru înlăturarea a tot 
ce este negativ și dăunător 
intereselor socialismului, ata
șamentul de nezdruncinat față 
de învățăturile marxism-lenl- 
nismului și capacitatea de a 
le aplica creator, fidelitatea 
față de principiile internațio
nalismului proletar.

Trebuie să arătăm că pe
rioada de care s-au ocupat lu
crările plenarei, se caracteri
zează printr-o mare bogăție 
de evenimente. In acest timp 
a avut loc cel de-al XX-Iea 
Congres al P.C.U.S. ale cărei 
hotărîri și teze teoretice au 
dat un puternic impuls dez
voltării forțelor socialismului. 
Țările lagărului socialist in 
frunte cu Uniunea Sovietică 
au obținut succese deosebite 
în opera de construcție, au 
crescut pretutindeni forțele de 
eliberare socială și națională. 
Succesele acestea au fost ob-

succes a 
construc-

analize
Rezoluția

lo- 
Ea

ținute într-o luptă hotărîtă 
împotriva dușmanilor socia
lismului care au dezlănțuit în 
această perioadă o vastă ofen
sivă contra pozițiilor socialis
mului. Eșecul total ai acestor 
încercări, care și-au găsit cea 
mai ascuțită expresie în rebe
liunea contrarevoluționară din 
Ungaria, dovedește că nici o 
încercare a reacțiunii de a în
toarce roata istoriei nu poate 
avea sorți de izbîndă. In ciu
da tuturor dușmanilor, siste
mul socialist se întărește neîn
cetat. Alături de țările socia
liste și de alte țări iubitoare 
de pace în frunte cu Uniunea 
Sovietică, țara noastră partici
pă din ce în ce mai activ la 
lupta pentru destinderea în
cordării internaționale, pentru 
prietenie și colaborare între 
popoare, pentru menținerea și 
consolidarea păcii.

Și pe plan intern în această 
perioadă, poporul nostru mun
citor sub îndrumarea partidu
lui a obținut importante suc
cese în construirea socialis
mului. Trecînd în revistă rea
lizările obținute după cel 
de-al II-lea Congres al P.M.R. 
care a dat un mare avînt 
muncii partidului nostru, Re
zoluția Plenarei C.C. al P.M.R. 
ne arată că în această perioa
dă rîndurile partidului s-au 
întărit, au continuat să se în
tărească legăturile partidului 
cu masele largi de oameni ai 
muncii, au fost obținute suc
cese în dezvoltarea tuturor 
ramurilor economiei naționale 
și în transformarea socialistă 
a agriculturii, poporul unin- 
du-se tot mai mult în jurul 
partidului, urmînd cu hotărire 
și încredere politica sa.

Cîteva cifre care ne vorbesc 
de faptul că în 1956 planul de 
stat la producția globală in
dustrială a fost realizat în 
proporție de 105 la sută iar 
în agricultură sectorul socia
list a ajuns să cuprindă circa 
41 la sută din totalul suprafe
țelor agricole ale țării oglin
desc din plin rezultatele însu
flețite! munci creatoare a po
porului nostru muncitor 
drumul înfăptuirii 
lui partidului. Pe 
talelor obținute în 
economiei au fost 
cești ani un șir

Pe 
programu- 

baza rezul- 
dezvoltarea 
luate în a- 
de măsuri

„Scînteia tineretului"
(Continuare tn pag. 4-a)

TOATE FORȚELE
PENTRU BĂTĂLIA RECOLTEI

In timp ce tînărul Constantin Stoian întovărășit din comuna Pietroșani, raionul Snagov ajută 
la încărcatul sacilor în căruțe, Lenuța Buduluș constată bucuroasă x „A crescut mare* grămada 
de griul* Foto: EUGEN CS1KOȘ

Mii de tineri muritori și funcționari ajută 
la strînsul recoltei

lăți

IAȘI (de la corespondentul nos
tru). Vremea continuă să fie us
cată și deosebit de călduroasă. 
Pentru porumb aceasta nu este 
prea bine ; ar trebui puțină ploa
ie. Pentru păioase în schimb est# 
minunată și trebuie folosit fiecare 
ceas, fiecare clipă. Asta o știu nu 
numai sătenii ci și orășenii. Do
vadă este grija tineretului din în
treprinderile ieșene de a strîn- 
ge la timp și fără pierderi recol
ta. în acest scop duminică de di
mineață, îmbarcați în autocamioane, 
aproape 5.000 de băieți și fete de 
la direcțiunea regională C.F.R., 
„Țesătura", I.R.TA,., „Textila Ro
șie", „Moldova" tricotaje, între
prinderile comunale și „Proleta
rul" au plecat pe ogoarele gospo
dăriilor de stat din jurul lașului să 
ajute la strînsul recoltei. Pînă 
seara ei au ajutat la secerat și a- 
dunatul snopilor în clăi pe o su
prafață de cîteva sute hectare. Sea
ra s-au întors acasă puțin obosiți 
dar mulțumiți și bucuroși de a- 
portul pe care l-au adus la strîn
gerea pîinii poporului muncitor. 
Tineretul ce lucrează în întreprin
derile din Iași a hotărît să conti
nue asemenea acțiuni în timpul 
lor liber, pînă cînd se vor termina 
de recoltat toate păioasele. Păcat 
numai că unele gospodării, cum

este cea de la Cristești, nesocotesc 
acest ajutor. în ziua de duminică 
nimeni 
podarii 
sau pe locul unde 
secerat 
veniți aici de la întreprinderea 
„Țesătura". Este necesar ca Trus
tul regional Gostat lași să ia mă
surile necesare.

din conducerea acestei gos- 
de stat nu a fost la arie 

încă este de 
ca să-i Îndrume pe tinerii

Constanța 1
J

UN MĂREȚ ȚEL
IN VIAȚA

CONSTANȚA (de la corespon
dentul nostru).

Mulți, foarte mulți tineri con
stănțeni. alături de vîrstnici, au 
renunțat duminică la ziua lor de 
odihnă, au înfruntat ispita minu
natelor ore de plajă, venind în 
ajutorul gospodăriilor de stat la 
strîngerea recoltei. încă de la ora 
4 dimineața porțiunea din bule
vardul Republicii cuprinsă între 
comitetul regional de partid și 
comitetul orășenesc de partid cu
noștea o animație deosebită pen
tru această oră matinală. Sute 
de tineri forfoteau în jurul zeci
lor de autocamioane organizîn- 
du-se în brigăzi și detașamente, 
pregătindu-se pentru plecare. La 
ora 5 ultimele autocamioane au 
luat drumul gospodăriilor de stat. 
In ciuda copleșitoarei arșiți, cele 
cîteva ore de muncă pe mănoa
sele ogoare ale Dobrogei au fost 
deosebit de rodnice pentru su
tele de tineri constănțeni ieșiți 
la strîngerea recoltei. La gospo
dăria de stat Moșneni cei 93 dc

tineri al întreprinderii de panifi
cație în frunte cu Gh. Trandafir, 
directorul întreprinderii, Ion Cri- 
stea secretarul organizației 
U.T.M. au tăiat, legat în snopi și 
clăit, pînă la ora 11, 4 ha. de grîu. 
Zece ha. cu grîu legat și clăit 
sînt mărturia ajutorului dezinte
resat dat gospodăriilor de stat 
din „Lanurile** și „Ciocîrlia**. Cei 
peste 100 de tineri ai întreprin
derii Petrol Constanța, cei 40 de 
tineri de la O.C.L. Industrial au 
ajutat gospodăria de, stat Agigea 
strîngînd iccolta de grîu de pe 
4 ha., iar cei 45 de tineri de la 
întreprinderea de transporturi 
1004 au ajutat gospodăriei Ko- 
gălniceanu. Dar nu numai tine
rii constănțeni au ieșit 
jinul gospodăriilor de 
strînsul recoltei; mii 
din celelalte orașe ale 
Medgidia, Cernavodă,
Fetești, răspunzînd chemării lan
sate de comitetul regional U.T.M. 
au muncit la secerat, la legatul 
snopilor, la clăit, la adunatul spi
celor.
pentru 
stanța 
marea 
tei.

în spri- 
stat la 

de tineri 
regiunii: 

Tulcea,

Ziua de duminică a fost 
tinerii din regiunea Con- 
o zi de muncă asiduă în 
bătălie a strîngerii recol-

Lanurile în zori

de Gh. P. Apostol
Laura Lafargue, fiica mai mică a lui Marx, povestește că îm

preună cu sora ei mai mare i-au pus odată tatălui lor în glumă ci- 
. teva întrebări, la care el a răspuns cu următoarele „mărturisiri"

In zori de zi, încet, foșnește 
lanul 

Și boabe mari trag spicul la 
pămînt. 

Stă aplecat sub rouă 
măghiranul 

Șl arde jarul macilor în vînt.

Calitatea preferată
.Calitatea preferată la bărbat 
Calitatea proferată la femeie 
Calitatea care vă caracte
rizează
Ce înțelegeți prin fericire
Ce înțelegeți prin nenorocire 
Viciul pe care îl găsiți cel 
mai scuzabil
Viciul pe care îl detestați 
cel mai mult
Ce aversiune aveți 
Ocupația d-voastră preferată 
Poetul d-voastrâ preferat 
Prozatorul d-voastră 
ferat
Eroul preferat 
Eroina preferată 
Floarea preferată 
Culoarea preferată 
Numele preferat
Mîncarea preferată 
Maxima preferată

— Simplicitatea
— Forța
— Slăbiciunea
— Concentrarea asupra unui 

singur țel
— Lupta
— Supunerea
— Credulitatea

— Servilismul

pre-

— Martin Tupper
— A sta cu nasul în cărți
— Shakespeare, Eshil, Goethe
— Diderot

Mottoul preferat

— Spartacus, Kepler
— Gretchen
— Laurul
— Roșu
— Laura Jenny
— Pește
— Nihil humani a me alierum 

puto (Nimic din ce e ome
nesc nu mi-e străin).

— De omnibus dubitandum 
(De orice trebuie să ne în
doim)

preciza și adînci scopul vieții. 
Scrisoarea pe care a trimis-o tî- 
nărul Marx către tatăl său la 10 
noiembrie 1837 (pe cînd era stu
dent la Facultatea de drept a 
Universității din Berlin) este do
vada unei căutări febrile a ade
vărului: „...Am ajuns din nou la 
concluzia — scrie el — că fără 
filozofie nu poți răzbate**. Marx 
a supus unei critici necruțătoare, 
filozofia idealistă, a cercetat și 
prelucrat uh uriaș material fap
tic — ținînd seama de cele mai 
noi descoperiri din toate dome
niile științei. Contactul direct cu 
viața și lupta maselor populare 
și activitatea de redactor la „Ga
zeta Renană** au exercitat o in
fluență puternică asupra tînăru- 
lui Marx. „Aici — scrie Lcnin — 
începe să se contureze trecerea

Par un ocean aceste lanuri 
calme 

Cu valuri aurii de spice grele. 
Rup citeva și le sfărîm în

palme 
Și-aleg grăunțele, să gust 

din ele.

Simt parcă-n boabe soarele 
și vîntul, 

Stropii de ploi și rouă cea 
curată 

Și truda celor ce muncesc 
pămîntul, 

Și-s fericit că țara e bogată.
D. GALICEANU

Ansamblul de dansuri „Doina** 
repetă pentru spectacolele ce 
le va da la Moscova în ca
drul celui de-al VI-lea Festi
val Mondial al Tineretului și 

Studenților.

Mi se pare că aceste „mărturi
siri" oglindesc pe deplin pe Karl 
Marx, luptătorul revoluționar, 
omul cu înalte însușiri morale. 
Răspunsurile sale precise, ne dau 
un tablou succint care lasă pe 
cititor să pătrundă în intimitatea, 
în felul lui Marx, de a vedea — 
lumea, viața, societatea. Prin fe
ricire el înțelege: luptă, prin ne
norocire : supunerea, ca viciu pe 
care îl detestă cel mai mult: 
servilismul. Oare nu este sufi- 
cient’chiar și atît ca să-ți apară 
în față K. Marx, așa cum era, în 
țoată măreția lui?

j > Studiind viața și wera lui

lucru care apareMarx primul
limpede este scopul înalt de care 
era animat, convingerea fermă 
— pe care nimeni și nimic nu a 
putut s-o înfrîngă, în victoria 
proletariatului. Această trăsătură 
caracterizează toate acțiunile 
sale. Chiar din anul 1835 cînd a 
terminat cursurile gimnaziului 
din Trier, — Marx considera 
drept scop al vieții sale slujirea 
neprecupețită a omenirii. Karl 
Marx nu a ajuns dintr-o dată la 
stabilirea țelului vieții sale. Im
portant este că încă de tînăr el 
avea o orientare justă, că a depus 
9 muncă stăruitoare pentru a-și

(Continuare în pag. 2-a)
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Cu două luni în urmă, într-o 
adunare, utemiștii de la I.R.U.M.- 
Reghin au hotărît, în cinstea Fes
tivalului, să aplice și ei inițiativa 
tinerilor de la uzinele „Progre- 
sui"-Brăila.

„Pînă la sfîrșitul acestui an 
vom realiza economii echivalen
te cu prețul de cost al reparațiilor 
capitale la 3 locomotive pentru 
căile ferate forestiere, principală 
lucrare a întreprinderii** s-au an
gajat ei.

Unii erau sceptici:
— Nu ni se potrivește nouă a- 

ceastă inițiativă. N-avem condiții.
Astfel de păreri n-au putut fi 

stavilă în fața îndrăznelii.
Vreți poate date concrete?
Pînă acum, economiile însu

mează costul reparațiilor capitale 
la o locomotivă C.F.F. Semnifi
cativ, nu ? Mai ales ținînd 
seama că angajamentul prevedea 
ca această locomotiyă să fie rea
lizată pînă la 1 august!

„Locomotiva Festivalului** — a 
părăsit fabrica.

Bătălia economiilor continuă. 
Pînă la Festival tinerii vor mai 
realiza economii echivalente 
costul reparațiilor capitale la 
că o locomotivă.

rea unei conducte prin care să 
se transporte combustibilul nece
sar alimentării cuptoarelor.

In timpul liber, tinerii au 
muncit pentru amenajarea și in
stalarea conductelor. Acum com
bustibilul nu se mai pierde.

Am putea continua șirul exem
plelor. Intr-adevăr, economisirea 
metalelor, sculelor, combustibilu
lui, a devenit preocuparea întregu
lui colectiv.

ajutăm buna desfășurare a pro- s 
cesului de producție — ne-a spus 
tov. Varadi. Nu trecem cu vede
rea felul în care se ține evidența, 
disciplina, economiile, consfătuiri
le de brigadă, curățenia, genera
lizarea metodelor ap/icate de cei 
mai buni. Satira este pentru pos
tul nostru utemist un ajutor de 
Preț.

Inovatorii

CU 
în-

Fiecare kilogram 
de metal e prejios

La forjă, strungărie, atelierul 
de montaj, au fost introduse con
turile personale și colective de 
economii. Se )ine o evidență pre
cisă a materialelor ridicate din 
magazie, ca și a celor restituite.

Forjorul Ujfalusi iozsef ne a- 
rată cu mindrie economiile trecu
te in contul său: 555 kg. oțel de 
arcuri.

— Pentru ÎS arcuri — a adău
gat el — pot ridica de Ia maga
zie 400 kg. oțel. După cum ve
deți — și ne-a arătat fișele de 
restituire — la 7 iunie, cind am 
primit o comandă de 16 arcuri, 
am ridicat doar 200 kg. Am folosit 
in schimb arcurile vechi, neutili
zate. S-au realizat in plus, fără 
material 16 arcuri de bună cali
tate.

Aici la forjă se fac multe eco
nomii. Din axele vechi — de pil
dă — trecute sub dimensiunile 
admise de S.T.A.S. se forjează 
alte piese, mai mici.

La strungărie, echipa iul Topan 
Iosif a obținut însemnate econo
mii. 25 kg. compoziție, 2 kg. co
sitor, alezoare etc.

Tinerii din brigada condusă de 
Kelemen lanos string zilnic, în 
medie, 20 kg. bronz și 3 kg. com
poziție, adunind șpanul de la 
strunguri și raboteze. Flecare ki
logram e prețios. Poate fi reto
pit.

Altă realizare. La forjă se pier
deau zilnic 200-300 kg. carburanți 
deoarece acesta se aducea în 
secție cu butoaiele, deseori de
fecte. Utemistul Cîmpeanu a pro
pus conducerii fabricii amenaja-

♦

Cînd de la fabrica „Encsel Mau- 
riciu" din Tg. Mureș s-a pornit 
întrecerea tinerilor inovatori, tine
rii de la l.R.U.M. au răspuns che
mării. Și inovațiile înseamnă eco
nomii. Cu trei luni în urmă în fa
brică exista un singur inovator 
tînăr. Astăzi există 9, iar numărul 
inovațiilor realizate de tineri se 
ridică Ia 17. -

Numai tînărul maistru Ivan 
Antal a realizat în ultima vreme 
8 inovații.

Postul utemist de control 
în aejiune

Tehnicianul utemist V&radl 
GyBrgy era necăjit.

— Ce s-a întîmplat ?
— Știți... Postul utemist de 

control a făcut un raid... Proble
ma economiilor... Am mers prin 
sec(ii...

-Și?

★
Tinerii de la l.R.U.M. și-au rea

lizat și chiar și-au depășit anga
jamentele. Comitetul organizației 
de bază U.T.M. trebuie să atragă 
însă pe toți tinerii în lupta pen
tru economii, să combată practi
cile dăunătoare, risipa, nepăsarea, 
lucrul de mîntuială.

Gazetele de perete se ocupă 
prea puțin de popularizarea re
zultatelor. Cei mai harnici să fie 
evidențiați la panoul de onoare.

In această privință trebuie de
pusă o activitate mai perseveren
tă, mai variată.

MIRCEA MUNTEANU 
ȘTEFAN NEKANIȚKI
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| Metalurgistul 
l Gheorghe Chivu 
IYa merge la Festival

In secția montaj o mașină de 
găurit s-a defectat. Nu funcționa 
de cîteva zile. Mulți treceau pe 
lîngă ea fără a se sinchisi de 
acest fapt „mărunt". Postul ute
mist a sezisat lipsa. Trebuia să 
constate cine anume este răspun
zător.

— Vă rog să-mi spuneți de ce 
„stă“ mașina asta ? — l-a între
bat Varadi responsabilul postului, 
pe mecanicul șef Balasz Lajos.

1 s-a răspuns:
— Aprovizionarea n-are 

menți.
S-a dus la aprovizionare. Ingi

nerul Vasile Herța „l-a lămurit":
Cum ? Noi sîntem vlnovați ? 

De unde-ai scos-o și pe asta? 
„Tehnicu-i" de vină! N-a calcu
lat ca lumea dimensiunile roți
lor dințate...

A doua zi, postul utemist de 
control a publicat o caricatură. 
„Eroii**, au avut prilejul să-și „ad
mire", caricaturizată, nepăsarea 
pentru mersul producției.

i „Lanțul slăbiciunilor**, descope
rit în urma unui veritabil tur de 
forță, din secție în secție, de 
la maistru Ia inginer.

Nu poate fi trecută cu vederea 
activitatea postului utemist de con
trol : operativitatea, ingeniozita
tea, spiritul de răspundere.

— Urmărim în primul rînd să

Vizitele parlamentarilor birmani
După ce au fost oaspeții oameni

lor muncii aflați la odihnă la Cota 
1.400, delegații parlamentari ai 
Uniunii Birmane au vizitat marți 
după-amiază muzeul Peleș și Casa 
de cultură din Sinaia.

Parlamentarii birmani au rămas 
impresionați de activitatea multi
laterală desfășurată în acest mare 
așezămînt cultural, înființat în anii 
puterii populare.

Scrisoarea• 7

de dragoste
Țărîna sfîntâ a Bărăganului, pe Schiță d« loll BâîeSU 

care o calcasera m vechime dropi- • ’
ile și caii sciților, ardea sub un —«
soare de iulie, clocind în ea ouăle 
de șopîrle. Gușterii își scoseseră burțile verzi la soa
re, iar popîndăii ascultau, cu ochii rotunzi și atenți, 
cîuteeele prigoriilor care se pierdeau în pînzele tre
murătoare ale zăpușelii. Era vremea secerișului. Pe 
toată întinderea cîmpiei sclipeau în soare semilunele 
seceri lor, tractoarele purtau după ele secerători 
greoaie. De la ivirea zorilor și pînă la înserare se 
muncea.

La vremea prînzului, cînd soarele se suise de-asu- 
pra capului său acoperit de păr negru și cîrlionțat, 
Vasile se trăsese spre umbra unui saleîm cu frunzele 
pălite, să mănînce. își scoase briceagul, îi șterse 
tăișul pe pulpana pantalonului, apoi îl înfipse într-o 
cutie dc conserve de carne de porc în suc propriu. 
Vasile folosi briceagul ca furculiță și ruîncă strașnic, 
murdărindu-și cu grăsime mustăcioara subțire care 
abia i se înfiripase sub nas. Apoi se întinse pe 
țărînă, își puse mîinile căpălîi și încercă să ațipească. 
Era frînt de oboseală, se suise pe tractor de la cinci 
dimineața și nu coborîse decît acum. Cu toate aces
tea, îi era imposibil să adoarmă. Cîteva muște im
pertinente îl zgîndărau pe obraz și pe nas, iar niște 
gînduri amarnice îi uscau sufletul. Vasile se învîrti 
de pe o parte pe alta, prinse o muscă, îi rupse 
sadic și furios aripile și picioarele, apoi se acoperi 
cu un ziar. Era hotărît să fure măcar un sfert de 
eră de somn. Pînă la urmă sc sculă și-și aprinse o 
țigară. Nu se putea dormi. Muștele bîzîiau pe lîngă 
el dc parcă-ar fi fost un hoit. Niște pionieri care 
adunau spicele de pe miriște cîntau de trei ceasuri 
fără întrerupere, iar pe lîngă astea avea și-o dispo
ziție sufletească extrem de proastă. Acum zece zile, 
mai precis acum două sute treizeci și nouă de ore, 
Vasile se îndrăgostise. Mai avusese el mai demult 
cîteva povești asemănătoare, dar o dragoste mai pă
cătoasă ca asta nu i se întîmplase. Și doar nu era 
o fire prea sentimentală, deși citea nebunește orice 
carte în care se petreceau înlîmplări pasionante de 
dragoste. Dar acum ce să fie cu el ? Să fie de vină 
lectura, firea lui sau... fata ? Nimeni n-ar putea 
spune precis. Toată tărășenia e complicată de altfel.

Acum zece zile, a fost chemat la raion, la Făurei, 
pentru un proces lipsit de importanță în care figura 
ca martor. Procesul s-a judecat spre prînz. După ce 
și-a spus în cîteva cuvinte clare și cuprinzătoare de
poziția, Vasile a plecat spre gară. Pînă să vină tre
nul care să-1 după spre Găiseni, la brigadă, mai erau 
vreo tiei ore. Ce să facă el pînîț atunci ? S-a dus la 
bufet, a mîncat niște mici, a băut cîteva halbe, a 
mîncat o plăcintă, a citit o revistă de sport, s-a toc
mit cu unu vreo jumătate de ceas pentru un

stilou pe care i-a cerut o sută de 
lei și pe care i l-a lăsat apoi cu 
cincisprezece lei și pe urmă a in
trat în sala de așteptare și s-a așe

zat pe o bancă. Și-a scos stiloul să-1 încerce și a scris 
într-un carnet cîteva „amintiri" pe care le auzise de 
curînd. Mai pe urmă, cînd s-a uitat mai atent împre
jur, a văzut că lîngă el șade o fată mărunțică, cu co
zile împreunate în creștetul capului și cu niște ochi 
negri și vioi. Ședea liniștită și cuminte, cu mîinile în 
poala rochiei. Vasile s-a întors spre ea și a început 
s-o cerceteze atent, de sus pînă jos. Ea s-a uitat 
odată, apoi a întors capul. Timp de aproape o oră 
s-au foit unul lîngă altul, privindu-se decent, pe furiș, 
chinuindu-se cum să facă să intre în vorbă. Vasile 
își făcu în minte tot felul de presupuneri și ipoteze, 
complexe și reproșuri și pînă la urmă a „atacat" 
frontal

— Nu vă supărați, nu știți cît • ceasul ? 
Ea a zîmbit parcă stînjenită și surprinsă.
— N-am ceas.
Vasile se înroși de necaz. începuse prost, făcuse 
gafă. Văzuse doar că n-are ceas. Descurajat, tăcu

, fumînd țigară după țigară, 
se blestema singur, deziluzionat.

o L 
apoi jumătate de ceas, 
„Prost mai sînt" — 1_________o_,_________
în cclc din urmă se hotărî să facă într-un fel : ori 
încearcă din nou, ori pleacă. Fata începuse să-1 pri
vească mai des. Și-avea niște ochi negri, și niște 
sînișoii mici, și niște mîini rotunjoare și bronzate ! 
Și se uită așa, nu știu cum, parcă-ți vorbește cu 
ochii. Fie ce-o fi !

— Mergeți departe, sau.-
— Nu chiar așa.
— Așteptați Galațiu* personals* T
— Da.
— Tot pe ăla l-aștept și eu — minți el cu plă

cere.
Pînă aici a fost greu. Restul a mers de la sine. 

De unde sînteți, cu ce treburi pe la raion, nu vreți 
să ieșiți puțin la aer, pe peron ? Au discutat și s-au 
plimbat vreo două ore. Fata era vorbăreață, veselă 
și parcă nu-i părea rău c-au intrat în vorbă. Pînă 
la sosirea trenului a fost vreme suficientă să-și pă
trundă reciproc în autobiografii. Fata era educatoare 
la grădinița de copii dintr-un sat de prin apropiere 
și venise la raion la un instructaj pentru că era și 
instructoare de pionieri. Avea 19 ani, 7 clase elemen
tare, îi trăiau părinții. Vasile era mulțumit. I-a po
vestit și el apoi tot ce-a poftit. A insistat s-o ser
vească c-o bere, apoi c-o plăcintă, dar a refuzat cu 
încăpățînare. ,i,Fată serioasă — s-a gîndit el — eres-

[Continuare în pag. 2-al
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Adunarea nu începuse și 
discuțiile erau în toi. In secto- 

„ rul C al uzinei „I. C. Frimu" 
8 Sinaia" se adunaseră tineri 

din toate locurile de muncă. 
Veniseră cu toții la ședința de 
alegere a delegatului pentru
Festivalul de la Moscova.

De lingă un strung nou-nouț 
maistrul prim Jean Popa, din 
sectorul unde lucrează briga
da tinarului Chivu Gheorghe, 
începu să vorbească încet, tă
răgănat :
~ — Nu vreau să vă spun ce-a 
însemnat pentru întreaga indus
trie din țara noastră inițiativa:
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g. . - _____ __ ,____
8 ,»Sa realizăm fiecare produs cu 
| un preț de cost cît mai redus". 
g Știți că inițiatorul este tî- 
8 nărui strungar Chivu Gheorghe.

în cele 5 luni de cînd el a pro- 
8 pus inițiativa, uzina noastră a 
| dat cu 21,34% mai multe pro- 
g duse, iar productivitatea muncii 
8 a crescut în această perioadă 
ti cu 11,6%. Poate vă interesează 
g dacă inițiativa lui Chivu ne-a 
8 adus și alte rezultate în urma 
| propunerilor lui de îmbunătă- 
g țire și perfecționarea procesu- 
8 lui de fabricație. Iată, de pildă, 
| că procentul de 8,28 la sută cu 
% cit eram planificați să reducem 
8 prețul de cost, am reușit să-l 
8 ridicăm la 16^4 la sută. La 
g toate acestea nu este și contri- 
8 buția inițiatorului ? De aceea 
o mai zilele trecute el a primit
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g mai ziiete irecuie ei a primit 
g și Ordinul Muncii cl. II-a. Eu, g 
8 în yîrstă așa cum sînt, cer ca 8 
| Chivu să meargă la Moscova". | 
ÎCine este tînărul, pe pieptul g 

căruia se poate vedea Ordinul 8 
Muncii cl. a II-a? Este Chivu i- °

X nițiatorul pe care tovarășii Ro
ti mică Stanciu, Jean Popa etc. 
g l-au propus ca delegat la Festi- 
8 val.
| întrecerea care a durat nu 
g mai puțin de patru luni a scos 
8 la iveală minunate realizări ob- 
8 ținute de el și ceilalți 
g din uzinele „I. C. Frimu* 
g nai a. Aplicînd inițiativa tineri- 
8 lor de la Progresul-Brăila și 
| inițiativa lui Chivu din uzina 
8 lor, tinerii au realizat economii 
8 echivalente cu prețul de cost a 
g peste 700 de pompe de injecție 
8 pentru tractoarele K.D. Ei s-au 
8 mai ocupat în timpul liber să 
g strîngă și fier vechi. Nu mai 
8 puțin de 10.000 kg., au fost 
8 strînse prin muncă voluntară și 
g trimise recent la retopit. Pen- 
8 tru aceste rezultate și multe al- 
8 tele ce sînt obținute de tinere- 
g tul din uzina „I. C. Frimu", 
8 tînărul comunist Chivu a fost 
| ales delegat la marea sărbătoa- 
o re a tinereții de la Moscova.
8 N. PUIU
8
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Plecarea la Veneția 
a colectivului 

Teatrului Național 
„I. L. Caragiale"

Marți dimineața a părăsit Ca
pitala îndreptîndu-se spre Italia 
colectivul de actori ai Teatrului 
Național „I. L. Caragiale** format 
din Gr. Vasiliu-Birlic și George 
Calboreanu, artiști ai poporului, 
Al. Giugaru, Radu Beligan, Mar
cel Anghelescu, Niki Atanasiu, 
Eugenia Popovici, Silvia Dumi- 
trescu-Timică, artiști emeriți, Cel
la Dima și Nina Diaconescu, 
care vor prezenta în cadrul Fe
stivalului Goldoni de la Veneția 
piesa „Bădăranii**.

Colectivul de actori este con
dus de I. M. Sadoveanu, directo
rul Teatrului Național „I. L. Ca« 
ragiale*\



Scrisoarea
de dragoste Un mic calcul

(Urmare din pag, l-a)

cută bine*4. Cind a sosit trenul a urcat-o în vagon, 
apoi dintr-o pornire imposibil de stăpînit a fugit 
repede la casă și-a cumpărat un bilet pînă la stația 
unde mergea fala. S-a dus lîngă ea și-au început iar 
să discute. Au mers vreo oră, apoi au coborît. Ea 
mai avea de mers vreo patru kilometri pînă în sat. 
Au mers pînă în spatele gării și acolo ea i-a întins 
o mînuță mică și bronzată, zîmbindu-i parcă cu tris
tețe. Vasile a simțit o sfîrșeală prin tot corpul, un 
gol marc în suflet și, dacă ea ar fi plecat de lîngă 
el atunci, s-ar fi prăbușit totul în el. Parcă era 
bolnav.

— Nu, nu — a protestat el răgușit, luîndu-i mî- 
nuța — merg cu tine pînă în sat.

— Nu se poate că ne vede lumea și pe urmă...
— Pe urmă ce ?
— Mă vede lumea cu cineva străin. Aud ai mei... 

Nu se poate.
— Atunci mai stai. Sau, știi ce ? Hai s-o luăm pe 

alt drum.
Fata a rămas puțin pe gînduri, dar privirile lui 

aveau atîta căldură, o implorau atît de sincer îneît 
au pornit-o alături pe linia ferată în sus, iar apoi au 
cotit la dreapta pe lîngă o lizieră, pe o potecuță. Au 
vorbit puțin. Erau tulburați amîndoi și se priveau 
cu ochii plini de tristețe și îngrijorare. Cum să se 
despartă ? El i-a cules un buchețel de maci și sîn- 
gele voinicului și i l-a întins cu atîta tandrețe sin
ceră îneît privirile ei au strălucit de emoție. S-au 

prins de mînă și 
degetele lor s-au 
încleștat unele 
într-altele înfri- 
gurate. Spre sea
ră au ajuns a- 
proape de sat și 

oprit. Vasi-

le a prins-o de mîini și a întreba"
t-o privind-o în ochii ;

— Cînd ne mai vedem ?
— Nu știu.
— Atunci, să ne scrim, vrei ?
— Da.
— Bine, eu o să-ți scriu primul.
—- Cînd îmi scrii ?

în minte și gîndul că pricina pornește de la ea. Nu, 
nu, ea i-a scris precis, chiar în ziua cînd a primit 
scrisoarea lui. înseamnă că totuși cineva a pus mina 
pe scrisoare. Are el vreun dușman pe la stațiune? 
Nu prea. N-are nimeni nimic cu el. Doar cu nea 
Petrea, contabilul, un om în vîrstă, chel și gras, ve
sel și cumsecade s-a certat odată pentru un fleac, 
dar peste două zile au băut o bere împreună și au 
rămas prieteni.

Și totuși, unde e scrisoarea ?
Cum ședea, așa lungit pe burtă, în țărînă, sub 

salcîmul acela pricăjit. în mijlocul cîmpului, Va- 
sile simțea că dacă își mai pune de cîteva ori în
trebarea asta o să înnebunească. în ultima vreme nu 
mai avea chef de nimic. Și treaba parcă o face fără 
poftă. îu ultimele zile. Nimic nu se mai lipește de el. 
Ei, dar mult nu merge așa. S-a hotărît. La noapte 
pleacă la stațiune să caute el singur scrisoarea. Să-i 
zică oricine ce-o vrea, el asta face.

Seara, după miezul nopții, s-a sculat și-a plecat 
spre stațiune de-a dreptul pe cîinp, cale de 20 de 
km. Era răcoare, liniște, cîrupia dormea un somn 
ușor, cu respirația parcă oprită. Numai greierii țî- 
rîiau încet și monoton dar și glasurile lor făceau 
parte din liniștea aceasta nesfîrșită, căzută parcă 
peste pămînturile Bărăganului de o veșnicie. Vasile 
mergea repede, călcînd pe miriști, prin grîne și prin 
porumburi, ca să scurteze drumul. Nu simțea nici 
un fel de oboseală, parcă plutea. Acum era liniștit, 
nu-și mai făcea nici un gînd. Dimineața o să gă
sească precis scrisoarea, nu mai încape nici o în
doiala.

Sosi la stațiune după ce răsări soarele, pe la șase. 
Așteptă o oră discutînd cu paznicul, călare pe niște 
lemne. El nu știa nimic. La șapte, cînd veni perso
nalul, Vasile îl luă pe fiecare la rînd. Nimic. La 
urmă îl găsi pe nea Petrea.

— Nea Petrea, nu știi ceva de-o 
mea ?

scrisoare de-a

enigmatic și-o

TINERE TALENTE
însemnări de la cel de-al

In orașul Sulina se întîmplă 
arareori să se găsească suc de 
fructe. Chioșcurile de răcori
toare nu au ce vinde.

Și pe căldură setea e chinui
toare. Atunci, cum suc de fruc
te nu e, cetățenii caută bere 
rece. Bere, ce-i drept, se mai 
găsește din cînd în cînd la res
taurantul „Marea".

Te duci, te așezi la o masă 
și' aștepți. Tovarășul ospătar 
Nicu, foarte amabil îți aduce 
un țap și chiar... doi dacă vrei. 
Totul e în regulă numai că la 
plată ai nedumiriri.

Un „spectacol de gală** nedorit

cînd în toată
1,80 lei?
Nicu nu se

un bănuț mai

— 2 lei țapul! zice dînsul 
ferm.

— Cum 2 lei, 
țara se vinde cu

Dar tovarășul 
lasă înduplecat.

— 2 lei! Nici 
puțin.

in aparență, 20 de bani e 
o sumă mică. Dar să facem un 
mic calcul. Dacă într-o lună 
tovarășul Nicu servește 3.000 
de țapi, la sfîrșitul lunii a rea
lizat un cî.știg de 600 lei. O 
sumă frumușică nu ?

Corespondent 
MARIN DIMITRI

— îți scriu mîine. Și tu îmi răspunzi chiar în ziua 
cînd primești scrisoarea, da ?

— Da, îți răspund.
— Dar să-mi scrii mult, mult, cît poți de mult.
— Cît îmi scrii tu, îți scriu și eu. Număr rîn- 

durile.
Despărțirea a ținut aproape o oră, pînă s-a înnop

tat. Nu putea s-o lase să plece.
— Mai stai puțin. Uite, vezi omu-ăla? Cînd ajunge 

el la marginea satului, pleci.
Omul ajungea, dar fata nu pleca.
— Mai stai cinci minute, atît.
— Nu pot. Să vezi ce-o să-mi facă acasă.
Cînd a plecat totuși, Vasile i-a strîns mîinile mult, 

mult, a vrut chiar s-o îmbrățișeze ușor, dar ceva 
nedeslușit l-a oprit. A urmăril-<f apoi cu privirea 
pînă s-a pierdut în înserare. După aceea a plecat 
tluierînd „O băsmăluță albastră** (ea-i spusese că-i 
place cîntecul acesta).

Cînd a ajuns în gara, a sosit chiar atunci un tren 
și a plecat spre Găiseni. Cînd a sosit la brigadă era 
trecut de miezul nopții, pentru că de la gară erau 
de mers vreo zece km. pe jos. A intrat în vagon tip
til, a scotocit prin toate valizele pînă a găsit hîrtie și 
plic și apoi a vrut să aprindă lampa. A scăpărat vreo 
zece bețe de chibrit dar fitilul nu ardea cu nici un 
chip. Unul dintre tractoriști s-a trezit și a mormăit:

— Nu te mai chinui, mă, de pomană. Nu vezi 
că n-are gaz deloc ?

Vasile era disperat. Trebuia să scrie scrisoarea 
neapărat în noaptea asta ca s-o trimită prin cineva 
la poștă dimineața. S-a gîndit în tot felul, a căutat 
prin toate valizele pînă a găsit o lanternă, dar ba
teria era consumată. Atunci i-a venit în minte o 
ideie. S-a dus la tractor, a aprins farurile și-a 
scris acolo scrisoarea, pe o bucată de seîndură. A scris 
mult, vreo patru pagini de caiet. I-a povestit tot ce-a 
făcut pe drum, cum s-a gîndit la ea, ce-a pățit pînă 
a făcut rost de lumină ca să-i poată scrie, iar la 
urmă i-a spus limpede că o iubește mult, mult, nemă
surat de mult și că dacă primește răspuns imediat în
seamnă că-1 iubește și ea.

Cînd a terminat se auzeau în sat cum cîntă co
coșii de ziuă. S-a culcat și-a dormit pînă cînd s-au 
sculat ceilalți. Băieții l-au trezit ca să-l ia la rost 
că le-a stricat somnul hîrșîind toată noaptea valizele 
pe sub paturi. Vasile nu le-a răspuns nimic, s-a spă
lat pe față cu apă rece și-a muncit toată ziua vesel, 
parcă plutind în nori de parfum și lumină.

După aceea au venit zilele de așteptare și chi
nuri. A făcut zeci și sute de socoteli. Vasăzică pînă 
la ea scrisoarea face, să zicem, două zile. în aceeași 
zi ea îi scrie, mai trec încă două zile, deci peste 
patru zile sosește la el. Hai să zicem peste cinci, 
peste șase zile. Dar uite c-au trecut zece și încă n-a 
venit. Ce chin mai mare poate născoci o minte ome
nească decît acela de a aștepta o scrisoare de dra
goste, care nu mai vine și care totuși trebuie să 
vină ? Ce poate să fie ? Vasile își dădu seama că el 
singur făcuse o prostie : că i-a dat adresa de la sta
țiune. S-a gîndit atunci că acolo e mai sigur, mai 
ales că poștașul din comună nu-1 cunoaște cine e. 
De la stațiune rutierul vine aproape în fiecare zi 
cu alimente, cu combustibil, ziare și scrisori. Să se 
fi rătăcit în stațiune ? Imposibil. L-a răsucit pe ru- 
tierist pe toate părțile : ai întrebat peste tot : la di
rector, la contabilitate, pe inginer, pe femeia de 
serviciu, pe paznic ? Da, i-a întrebat. Nimic. Vasile 
se lua cu mîinile de cap înnebunit. Ce poate să fie ? 
Ea, evident că i-a scris. Atît ar mai trebui, să-i vină

Nea Petrea zîmbi 
făcu pe neștiutorul.

— Pentru asta ai 
pe cîmp ?

— Da, pentru asta.
— Frumos. Halal de noi. Și-așa 

ședeam grozav cu planul.
— Lasă asta, mie să-mi spui de 

scrisoare.
—; Ce, așteptai vreo scrisoare ? 

îl necăji el.
Vasile își dădu seama că a dat 

de urma ei.
— Hai bre, nu-ți mai bate joc 

de mine. Dă-o-ncoace.
-— Nu-i la mine, mă. Ți-am tri

mis-o azi cu rutierul. Nu l-ai întîl- 
nit pe drum ?

— Nu, că eu am Venit pe cîmp, 
de-a dreptul. Da unde-a fost scri
soarea mea pînă-acuma ?

— A fost o încurcătură. Tova
rășul Antonică a luat scrisoa

rea acum vreo 5-6 zile s-o trimită cu rutierul 
și-a pus-o în sertar. Ei, omul a uitat de scrisoare și-a 
plecat în concediu. Ieri și-a adus aminte de ea și-a 
trimis cheia prin cineva. Am văzut eu că adresa era 
scrisă de o mînă foarte fină așa că am expediat-o 
imediat

Vasile se uită către cer, scrîșnind, și-i trase o înju
rătură în gînd de se cutremură pămîntul.

— Nea Petrea, cînd îl vezi pe tovarășu’ Antonică 
să-i spui că dacă puneam mîna pe el acum îl mîn- 
cam do viu cu pantofi cu tot. Bine, bre, se poate-așa 
ceva ?

— Ei, ce să-i faci, a uitat, a uitat. Da’ dece-ai 
plecat mă de pe cîmp să pierzi o zi de pomană ?

— Lasă-mă, nu-mi mai spune nimic. Ziua asta o 
scot eu întreit, bine c-a venit scrisoarea.

— întinde-o mai repede, să nu te zărească direc
torul.

— Da’ ce crezi că mie frică. Mă duc eu singur la 
el și-i spun.

Mai fumă o țigară afară, să se liniștească, apoi se 
duse într-adevăr la director. Bătu la ușă și intră grav 
înăuntru. Directorul ședea de vorbă cu un reporter 
cu ochelari care-1 răsucea pe toate părțile cu situa
ția planului care nu era tocmai strălucită.

— Ce-i cu tine ? îl întrebă directorul gîfîind, 
alarmat.

— Tovarășe director, rosti Vasile tare și oficial, 
vă rog să-i imputați tovarășului Antonică, ziua pe 
care am pierdut-o astăzi din campanie.

— Pentru ce să i-o imput tovarășului Antonică ?
— Pentru că mi-a încuiat o scrisoare în sertar, 

din care cauză a trebuit să vin eu pînă aici după ea. 
A uitat-o și-a plecat în concediu.

— Ce fel de scrisoare era ?
— O scrisoare personală, dar foarte importanta 

pentru situația mea sufletească...
— Și pentru asta a trebuit să pleci de pe cîmp ?
— N-am avut încotro. Dacă unii se joacă cu sufle

tul omului și-l uită încuiat în sertar, trebuia să vin. 
Era o scrisoare...

Directorul nu-1 mai ascultă însă și i se adresă re
porterului :

— Uite, tovarășe, de ce nu ne-ndeplinim noi pla
nul. Pentru că unul ca el fuge de pe cîmp ca să vină 
să-și ia o scrisoare personală, accentuă el privindu-1 
furios pe Vasile. Nu putea să aștepte acolo ? Lui îi 
arde de dragoste și planul nostru se duce dracului.

Reporterul cti ochelari îl privi pe Vasile grav și 
contrariat, apoi îl întrebă :

—- Cum te cheamă tovarășe T
— Vasile I. Mihalache.
își notă în carnețel numele, apoi spuse facînd 

pauze ostentative între cuvinte.
— Tovarășe Mihalache, dumneata crezi că ai pro

cedat just ?
— Eu cred că da.
— Bine. Atît am vrut să te întreb.
Directorul mai așteptă cîteva clipe, apoi decise :
— Bine, tovarășe, du-te înapoi la muncă.
După ce plecă Vasile, directorul ridică brațele 

neputincios.
— Uite de ce nu merge planu’, tovarășe. Și mă 

mir de el, că doar e băiat bun.
în timpul acesta reporterul cu ochelari își nota 

precipitat în carnețel o ideie pentru un material 
gras î „Tractoristul Vasile I. Mihalache a fugit din 
campanie*4.

plecat tu de

Sîntem 
tineri și 
Larga și 
Moinești care am devenit a- 
crobați neîntrecuți.

Vreți amănunte? Vă putem 
spune că antrenamentele le 
facem fie noaptea, fie ziua, în 
satul Păgubeni pe cele două 
birne aruncate la îniimpiare, 
de pe jumătatea unui pod „în 
construcție**, pe malul celălalt 
al Trotușului.

Antrenamentele ating apo
geul cind apele Trotușului 
sînt spumoase șl înfuriate. 
Condițiile sînt de-a dreptul e- 
moționante.

Odată, pe aici, a fost un pod 
care prin noiembrie 1956 s-a 
năruit, mai precis, s-a rupt 
la mijloc. De atunci, doar pi
lonii mai exista.

Căruțele nu mal pot trece 
decît prin vad, în cazul cînd 
nu plouă și apa este mică. 
După zilele ploioase oamenii 
stau pe acasă sau înconjoară 
zeci de kilometri și trec Tro- 
tușul peste podul C.F.R.

Nu este vina noastră că 
vom deveni acrobați neîntre
cuți de circ. Această îndelet
nicire e frumoasă dar... ris
cantă. Ce să facem dacă tova
rășii din conducerea Sfatului 
popular al comunei Dărmă
nești ne obligă Ia aceasta ? !

Cît timp vor dura aceste 
antrenamente ? Pe cînd spec
tacolul de gală ? înainte de a 
vă răspunde să deschidem o 
mică paranteză. Pînă în luna 
martie Sfatul popular comu
nal Dărmănești a adus la 
locul cu pricina material 
lemnos și s-a început con
strucția podului; și încă ce 
construcție... Un pod pe cinste! 
Ne creștea inima de bucurie 
cînd priveam lucrările. Podul 
se întindea peste apă văzînd 
cu ochii. Dar... ghinion!...

un mare grup de 
bătrîni din satele 
Păgubeai raionul

în luna aprilie s-a terminat 
lemnul, lucrătorii au dispărut, 
iar tovarășii de la Sfatul 
popular, vorba proverbului: 
s-au... „înecat la mal-4. Podul, 
a rămas pînă la jumătatea 
apei. Am închis paranteza.

Și acum iar despre antre
namentele noastre. Ele vor 
lua sfîrșit atunci cind tova
rășii de la Sfatul popular al 
comunei Dărmănești vor sflrși 
cu nepăsarea.

Credem că „spectacolul de 
gală“, datorită sezisării noa
stre, nu va mai avea loc... O 
dorim din toată inima.

Sînt un pasionat tehnician, 
îmi place mai ales radiofonia, 
de aceea cercetez într-una cărți 
de specialitate, frecventez cer
cul tinerilor radio-amatori, 
culeg informații de la toți acei 
care se pricep în acest dome
niu. Și toate acestea să nu cre
deți că le fac numai așa, de 
dragul teoriei. M-am hotărît 
să-mi construiesc singur un 
aparat de radio. Vă închipuiți 
ce bucuros voi fi cînd voi 
prinde primul post!! Ei, dar 
deocamdată nu-mi pot face vi
suri, căci, vorba proverbului: 
„Nu zice hop, pînă ce... condu
cerea magazinelor „Universal" 
și O.C.L. „Tractorul" din Ga
lați nu vor înlătura lipsa de 
preocupare în aprovizionarea 
magazinelor. Numai cu rezis
tențe de 300 ohmi, condensa
tori ficși și difuzoare dinamice 
tip radioficare nu putem cons
trui un aparat de radio, oricit 
ne-am strădui noi, tinerii radio
amatori din Galați.

doilea Festival republican
al elementelor fruntașe
din institutele ș i școlile

de artă

P. TUDORACHE 
electrician

Difuzoare prăfuite,
In iarna anului 1955 prin

tre cetățenii străzii Dolhasca 
circula zvonui că vom avea 
în fine difuzoare. Și iată că în 
ziua de 17 decembrie 1955 
am primit și o chitanță pen
tru plata taxei de radioficare 
spunîndu-ni-se că în curînd 
ni se vor pune difuzoare. Ce 
bucuroși eram! Am cumpărat 
difuzoare și am așteptat.

Și așa am tot așteptat ba 
azi, ba mîine. Credeam că 
poate atmosfera e nefavora
bilă. A venit primăvara, vara, 
și toamna anului 1956 ne-a 
prins doar cu difuzoarele la 
care priveam. In iarna anului
1956 alte speranțe. Au fost în
tinse sîrmele pe stîlpi. Dar to
tul s-a redus doar la aceasta. 
Acum, la jumătatea anului
1957 difuzoarele noastre con
tinuă să fie doar niște simple 
ornamente. Zadarnice sînt in
tervențiile noastre la sfatul 
popular al raionului Nicolae 
Bălcescu. Ba unii funcționari 
de acolo au și început să se 
supere pe noi cînd ne văd atît

P. IONEL
Școala profesională 
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chitanțe imbătrînite
de grăbiți, și parcă ne-ar spu
ne :

— Aveți răbdare, aveți răb
dare 1 N-am intrat încă în ‘58.

Răbdarea noastră are însă 
și ea o limită și ne-am gîndit 
să ne adresăm ziarului. Poate 
așa lucrurile se vor remedia.

ION CHIREA 
electrician 

uzinele „7 Noiembrie" 
— București —

De cite ori am asistat la un con
cert simfonic, la un spectacol, ori 
recital mi-a fost dat să aduc în 
suflet, de acolo, cite o părticică, 
un crîmpei din neprețuitele comori 
ale artei transmise nouă prin cu- 
ceritoarele-i mijloace. Acest lucru 
mi s-a întîmplat odată mai mult
— în răstimpul celor 10 zile cît 
a durat al doilea festival republi
can al elementelor fruntașe din 
școlile și institutele de artă.

Zece zile de festival, și tot pe 
atîtea de încordate momente, de 
emoții, de întrebări, de răspunsuri 
pentru partid punți... Voi putrps 
cînta așa cum trebuie, voi dirija 
în așa fel ca sala’ întreagă să fie 
pătrunsa de măreția simfoniei, voi 
izbuti să transmit profunzimea 
sentimentelor lui Beethoven, Mo
zart, Enescu?... Iar răspunsurile le 
dădeau spectatorii prin aplauzele 
lor.

Aici, în fața publicului spectator 
și a comisiei cu ochi scrutători, a- 
păreau deopotrivă emoționați și 
sub egală „judecată" — elevul și 
profesorul — ambii la rangul de 
artiști. Putem spune, fără greș cu, 
o mare parte din cei peste 500 de 
partidpanți la festival au justifi
cat speranțele. Ei ne dau din nou 
certitudinea existenței unor ele 
mente de nădejde ale muzicii, sce
nei și artei romînești.

Prima și ultima zi a festivalului. 
Două concerte simfonice date de 
către studenții conservatoarelor din 
Cluj și București. Nici nu se 
putea, credem, o mai bună pro
gramare. Ambele concerte au con
stituit cartea de vizită și diploma
— numitului festival. A surprins 
plăcut arta dirijorală a lui Miron 
Rațiu, din Cluj, sub bagheta că
ruia a răsunat unitar, clar, simfo
nia a IV-a de Beethoven. Rafina
mentul artistic cu care studentul

Ioan Hugo Hus, din București, a 
dirijat Rapsodia a ll-a de Enescu 
și Concertul de Bach, eleganța 
gesturilor, ni l-au relevat de ase
menea ca un dirijor bun și cu 
reale perspective.

in fiecare ai am făcut, in acest 
răstimp, cunoștință cu noi și noi 
talente ; cu talente autentice ale 
arcușului — Varujan Cozigliian, 
Podlovsky Daniel, Abramovici Avy, 
cu pianiștii de mare viitor — Ale
xandrina Zorleanu, Brinduș Nicolae, 
lancy Ilona, cu xllofonișlii — Al- 
bulescu Nicolae și Neulist Waller 
cu buni soliști și inlerpreți de tea
tru și operă etc.

Am fi însă nedrepți dacă am. 
trece cu vederea unele scăderi, 
greșeli, manifestate cu acest prilej. 
Orchestra bucureșteană nu in- 

a vădit o sonoritate 
acordaj cu replicile

în urma chemării Ia întrecere lansată de colectivul întreprin
derii Industria Bumbacului, către toate întreprinderile textile 
din Capitală și din țară în cinstea zilei de 23 August și a celei 
de a 40-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, 
un însemnat număr de muncitori și tehnicieni au și început să 
traducă în fapt angajamentele luate cu acest prilej. Astfel în 
secția filatură, 12 muncitoare din cele 3 schimburi au început să 
lucreze de la data de 3 mai la 4 părți de ring. De asemenea co
lectivul întreprinderii creează noi modele ce vor fi prezentate la 
viitoarele tîrguri internaționale.

în fotografie : Otto Katokvil, împreună cu șeful 
secției țesătorie, Mircea Dordea, explică țesătoarei 
Elena Păcuraru, metodele de lucru la basmaua 
atlasată pentru Festival.

totdeauna 
omogenă, 
cîntate ale soliștilor, cum a fost 
cazul spectacolului cu fragmente 
din opera „Rigoletto“. Nu ne vom 
opri nici asupra părților din re
pertoriul lui Verdi, interpretate 
cu succes de către bucureșteni. 
Este de datoria noastră însă a 
atrage atenția asupra 
profunde, în legătură 
tarea actului IV din 
viata**. De ce eroii 
dramă a Violettei au 
tați pe un f 
închisoare ori chiar de cu- 
vou ? (Notăm : nu ne referim la 
decor, care în împrejurările festi
valului a fost doar schițat; dealt
fel nici tiu se putea altcum; ci la 
concepția regizorală). Or, credem 
că în viziunea regizorului (Hero 
Lupescu), această „forțare" a ca
drului, împrumută operei o notă 
de șarjă stranie; felul în care mi- 
matiții se mișcau în acea ambianță 
aduce pe scenă atmosfera lugubră, 
de rău prevestitoare, a teatrului 
decadent al lui Maeterlinck — 
lucru inadmisibil. Personajele își 
trăiesc drama prin profunzimea 
jocului, a sentimentului și nu tre
buie ca concepția regizorală asupra 
cadrului, atmosferei, să constituie 
un scop, ci un mijloc artistic; și 
încă unul bun!

Spectacolele date de studenții 
Institutelor de teatru „1. L. Caro- 
giale" din București și „Szent- 
gyorgy Istvan" din Tg. Mureș au 
făcut dovada unei Serioase pregă
tiri scenice. Repertoriul a fost 
bine ales. Lumină, ■ decoruri, 
costume, machiaj — bine puse 
la punct. In general, artiștii aii 
făcut eforturi lăudabile pentru 
a-și apropia cu succes rolurile, 
eroii (Florin Piersic, Ioana Bulcă- 
Diaconescu, Leopoldina Bălănuță, 
Geta Angheluță, Gh. Popov ici- 
Poenaru, Anastasia Matache, I. 
Spinu, Gheorghiu-Luci Mura, 
Korcsmâros Jeno, Vitalyos lldico. 
Balta Miklos etc.). Toți 
de nădejde ale 
viitoare.

Da 
lauda recitalului 
zentat de elevii școlilor de core
grafie din București și Cluj. Tre
buie apreciate talentul, tehnica și 
inteligența cu care elevele Natușa 
Vranski, Fierescu Virginia, Dumi
trescu Gabriela și Moldoveanu Va
leria au executat scenele de balet. 
O adevărată avalanșă de costume 
de un pitoresc strălucitor de culo
ri au inundat scena într-o suită de 
jocuri populare din Bistrița — 
executate de elevii școlii de core
grafie din Cluj — dînd ochiului 
senzația vie a unui mozaic miș
cător...

unei greșeli 
cu prezen- 

opera „Tra
și întreaga 
fost proiec- 

fond întunecat de 
ori chiar J~

cadre
scenei noastre

asemenea, acordăm toată 
de balet pre-

I. MIHUȚ

(Urmare din pag. l-a) 
lui Marx de la idealism la mate
rialism și de la democratismul 
revoluționar la comunism"... In 
felul acesta s-a format treptat, 
dar pe un teren solid, convinge
rea fermă în victoria luptei duse 
de clasa muncitoare. Ei i-a închi
nat Marx toată viata.

Claritatea telului pentru care a 
luptat Marx poate fi demonstrată 
cu numeroase exemple. Acest lu
cru îl deosebea fundamental pe 
conducătorul proletariatului de a- 
depții diferitelor curente politice 
burgheze, mic burgheze, socia- 
list-utopice. Astfel, la 17 martie 
1843 Marx a hotărît să se retra
gă din redacția „Gazetei Rena
ne" nefiind de acord cu caracte
rul moderat pe care acțio
narii ei doreau să i-1 imprime. 
Inten(ia iul era să plece din Ger
mania, să scoată în străinătate 
o revistă revoluționară a cărei 
sarcină trebuia să fie „critica 
necruțătoare a tot ce există". De 
multe ori, acolo unde alții nu ve
deau rostul și însemnătatea unei 
mișcări de masă, ea era subli
niată cu putere de Marx — cu 
riscul chiar de a-și pierde anu- 
miți colaboratori sau o anumită 
poziție personală. De exemplu, 
„Analele franco-germane" și-au 
încetat apariția datorită diver
gențelor serioase care s-au năs
cut în sînul redacției între bur
ghezul radical A. Ruge și K. 
Marx. Ruptura s-a soldat cu o 
polemică aprigă cu privire la fe- 
liil în care trebuie apreciată răs
coala țesătorilor din Silezia dusă 
în coloanele ziarului german 
„V orwârts" editat la Paris. In
teresant este faptul că, în timp 
ce A. Ruge prezenta această răs
coală ca o răzmeriță pornită or
bește și lipșjtă de sens, K. Marx 
vedea în ea prima manifestare a 
proletariatului din Germania. El 
a salutat cu entuziasm această 
mișcare și a relevat cu bucurie 
elementele conștiente în acțiunile 
muncitorilor răsculați.

Convins că unitatea de luptă a 
clasei muncitoare trebuie păstra
tă ca lumina ochilor, Marx a în-

m

In aceste zile de vară, oa- C 
menii muncii din țara noastră > 
își petrec concediul de odihnă < 
in diferite stațiuni pitorești. > 

lată în fotografie un aspect £ 
al Băilor Herculane. <

fierat nu odată pe oportuniștii de 
tot felul care căutau să-i maaine 
unitatea de voință și de acțiune. 
Astfel, la Congresul de ta Haga 
(1872) a căpătat un Caracter deo
sebit de ascuțit lupta împotriva 
bacuntniștilor care Căutau să tor
pileze Internaționala comunistă 
din interior. După Congres, la 
mitingul care a avut loc la Am
sterdam, Marx și-a încheiat cu- 
vîntarea cu următoarele cuvinte 
memorabile: „In ceea ce mă pri
vește, eu îmi voi continua activi
tatea șl voi lucra fără preget la 
crearea solidarității muncitorilor, 
atît de rodnică pentru viitor. Nu, 
eu nu părăsesc Internaționala, și 
restul vieții mele va fi închinat, 
ca și activitatea mea trecută, 
triumfului ideilor sociale, care —

Un
după profunda noastră convin
gere — vor duce mai devreme 
sau mal tirziu la dominația pro
letariatului în întreaga lume".

Cît de puternice erau aceste 
convingeri ale lui Marx în viito
rul strălucit al proletariatului ne-o 
dovedește și serioasa înrîurire pe 
care o avea cuvîntul său în ma
sele de oameni ai muncii. De 
tăria lor s-au convins adesea 
chiar și adversarii lui. Cenzorul 
St. Paul — despre care nu se 
poate spune că-1 simpatiza pe 
Marx, — scria la 2 martie 1843 
despre acesta: „...l-am cunoscut, 
e.gata să se arunce în foc pentru 
părerile lui, care i-au devenit 
convingeri".

Deosebita considerație pentru 
clasa muncitoare și înțelegerea 
profundă a scopului luptei sale 
l-au însuflețit pe Marx în Siudiile 
pe care le-a făcut și în realiza
rea uriașei sale opere „Ca
pitalul" — la care a lucrat 
toată viața. „Capitalul" a dezvă
luit mecanismul exploatării capi
taliste, el demonstrează inevita
bilitatea pieirii capitalismului și 
a construirii socialismului. „Ca
pitalul" duce la creșterea con
științei de clasă a proletariatului 
groparul capitalismului.

In sanctuarul științei Marx nu 
a admis niciodată falsul, prejude
cata. El spune că pe pragul știin
ței, ca și la intrarea în infern 
trebuie înscrisă cerința.

„Se cade aici să stingi orice 
presupus.

Și oricare spaimă moartă — 
aici să fie".

Poate nimeni nu a respectat cu 
mai multă rigurozitate decît Marx

înțelesul adînc al acestor versuri 
scrise de Dante în „Divina Come
die". F. Engels, cel care a cu
noscut cel mai bine felul de lu
cru al lui Marx, relatează în nu
meroase articole și scrisori ex
cepționala conștiinciozitate și se
veritate cu care muncea prietenul 
său. Din mîna lui Marx nu ieșea 
nimic superficial, nimic în care 
el să nu fi crezut din adîncul 
sufletului — ca rezultat al unor 
cercetări minuțioase, profunde. F. 
Engels, în prefața la volumul al 
Il-lea al „Capitalului" scrie: 
„Simpla enumerare a manuscrise
lor postume ale lui Marx pentru 
cartea a doua dovedește cu cită 
conștiinciozitate neasemuită, cu 
cită severitate autocritică s-a stră
duit Marx să-și elaboreze pînă la

ăr e ț 
înv 

atingerea celui mai înalt grad de 
perfecțiune marile sale descoperiri 
economice înainte de a le pu
blica ; această autocritică, îl fă
cea să nu poată ridica decît ra
reori fondul și forma expunerii 
sale la înălțimea orizontului său, 
care se lărgea mereu prin noi 
studii**.

Marx a arătat în numeroase 
ocazii că obligațiile care revin 
luptătorilor revoluționari față de 
clasa muncitoare nu vor putea fi 
niciodată pe deplin achitate, atît 
de mari sînt aceste datorii. El în
suși a fost o pildă vie în această 
privință.

Concentrarea asupra unui sin
gur țel și simplicitatea — de care 
amintea Marx în „mărturisiri*4 — 
au caracterizat întreaga sa acti
vitate. Prima i-a dat profunzimea, 
adîncimea cercetării și concluzi
ilor. Marx avea oroare de superfi
cialitate, de vorbele „aruncate-n 
vînt“, care nu se sprijină temei
nic pe fapte. In al doilea rînd se 
poate spune că puțini sînt aceia 
în afară de Marx care au depus 
un mai mare efort și au obținut 
mai multe rezultate bune în expu
nerea clară, simplă accesibilă 
maselor a celor mai complicate 
probleme.

Din propria sa activitate Marx 
a învățat că știința, cucerirea ce
lor mai înalte valori spirituale îți 
dă profunda satisfacție morală

mai ales cînd ai ajuns pe culmi
le ei. Dar el a prevenit că pe 
culmi nu se poate ajunge ușor: 
sînt necesare eforturi serioase. 
„Nu există șosea pietruită care să 
ducă la știință — spunea K. 
Marx — și numai aceia pe care 
nu-i sperie oboseala ascensiunii 
pe cărările sale abrupte pot nă
dăjdui că vor ajunge la culmile 
ei luminoase". Această frază nu 
este de fapt o simplă constatare 
ci un îndemn pentru toți cei care 
se decid să apuce pe drumurile 
cuceririi științei.

întreaga activitate a lui Marx 
este o pildă de atașament priete
nesc, cald, față de oamenii mun
cii. Marx cutreiera suburbiile ora
șelor în Germania cît și în Fran
ța, Belgia, Anglia, unde era ne- 

țel 
iată

voit să se mute rînd pe rînd ca 
urmare a expulzării sale. Stătea 
de vorbă cu muncitorii, asculta 
cu atenție relatările lor, învăța 
din înțelepciunea lor. Totodată el 
îi sfătuia, îndruma, ajuta. Pretu
tindeni lăsa prieteni, tovarăși de 
luptă în care căuta să sădească 
convingerea în victoria asupra 
exploatatorilor.

Marx a fost un mare om de 
știință și în același timp condu
cătorul proletariatului, părintele 
său spiritual. In personalitatea lui 
Marx omenirea are un exemplu de 
îmbinare perfectă a omului de 
știință și a revoluționarului. Dar, 
ar fi greșit să ni-1 imaginăm pe 
Marx rupt de familia sa, chiar 
dacă (așa cum ne mărturisește) 
ocupația lui preferată era „să. 
stea cu nasul în cărți". Marx a 
fost un om și pe bună dreptate 
menționează că maxima lui pre
ferată a fost „Nihil humani a me 
alienum puto" (Nimic din ce e 
omenesc nu mi-e străin). Marx 
și-a iubit mult soția, copii, prie
tenii. Wilhelm Liebknecht — ca și 
alți prieteni care au respirat at
mosfera sănătoasă pe care1 Marx 
știa s-o creeze în jurul său, — 
scria următoarele: Marx iubea 
enorm de mult copiii. El nu era 
numai cel mai duios părinte, in 
stare să se joace ore întregi ca

un copil cu copiii săi, dar se sim
țea atras ca de un magnet și de 
copiii străini intilniți in drum» 
mai ales de cei neputincioși, a- 
ilați tn mizerie. De multe ori, pe 
cind străbateam cartierele sărace, 
el ne părăsea brusc ca să mîngîie 
capul vreunui copil zdrențăros 
care ședea în prag și să-i strecoa
re în mînuță un penny sau o ju
mătate de penny"... Slăbiciunea 
trupească și neputința trezeau În
totdeauna la el o milă și o com
pătimire vie. Ar fi lăsat cu plăce
re să fie omoriți în bătaie bărbații 
care-și bateau soțiile. In plimbă
rile sale cu prietenii și familia, 
mai ales cele de la Hamps-tead 
Heath, Marx era îneîntător. Ori
cine l-a cunoscut pe Marx a ră
mas cu o profundă admirație față 
de frumusețea sa sufletească.

Marx ura cu înverșunare intri
ga. cleveteala, bîrfa, lingușirea — 
pe care o detesta în gradul cel 
mai înalt Pentru el, popularitatea 
ieftină era un indiciu că nu se 
află pe drumul bun, că interese 
meschine se pun în cale.

In sfirșit ar mai trebui amintită 
prietenia dintre Marx și Engels 
ca un exemplu de adevărată prie
tenie. De ea își amintește cu re
cunoștință și simpatie Marx. De 
ea pomenește cu afecțiune și ad
mirație Engejs.

Anul trecut, la 14 martie — 
ziua morții lui Marx — la cimi
tirul Highgate din Londra unde 
se odihnesc osemintele sale, a 
fost dezvelit cu prilejul celei de 
a 73-a aniversări a morții lui, un 
monument — contribuție și prinos 
de recunoștință a oamenilor mun
cii din întreaga lume față de ne
uitatul lor învățător și conducător. 
Pe un postament înalt de granit 
se află un mare bust din bronz 
ai lui Karl Marx. Pe postament 

-este gravată chemarea : „Prole
tari din toate țările, uniți-vâ !“ 

centru sînt săpate cuvintele: 
„Karl Marx". iar sub ele ăste fi
xată o placă memorială din pia
tră cu numele soției, fiicei, nepo
tului și Helenei Dermouth, in- 
mormîntați alături de Marx. Mai 
jos, sînt gravate genialele cuvin
te ale lui Marx. In cuvinte pli
ne de recunoștință reprezentanții 
clasei muncitoare au relevat me
ritele uriașe pentru dezvoltarea 
societății a acestui titan. Intre 
altele, cunoscutul om de știință 
englez J. D. Bernal a spus . „Noi 
am venit aici pentru a cinsti 'me
moria unui om care și-a ridicat 
singur un monument și anume a- 
colo unde a dorit cel mai mult — 
in inimile și în faptele oameni
lor".



COPILUL NIMĂNUI

0 imagine obișnuită din tabăra pentru copii de la Eforie

TINEREȚE - EDUCAȚIE - RĂSPUNDERI Consiliul de Miniștri a aprobat 
printr-o Hotărîre o serie de mă- . . .. .i.„ nivelului,

mai

Urmăresc cu deosebită atenție 
discuția inițiată de „Sclntela tine
retului". Aceasta din mai multe 
puncte de vedere: ca tînăr, ca pe
dagog, pentru că din ea se des
prind o seamă de învățăminte pre
țioase.

Sint pedagog. Trăind în mijlo
cul elevilor ii de zi, am posibili
tatea de a pătrunde în sufletul 
copiilor, de a le cunoaște necazu
rile și bucuriile, de a vedea cu 
proprii-mi ochi cum se conturează 
calitățile lor morale. Mă bucură 
fiecare succes obținut în drumul 
spinos al educării elevului în spi
ritul cinstei, perseverenței, dra
gostei de muncă. Mă întristează 
însă pornirile necugetate care vă
desc nestabilitate, caracter osci
lant.

De fapt, vreau doar să spun că 
m-a impresionat nespus de mult 
„cazul" elevului Roth Petre.

Faptele sînt fapte. Nu pot fi con
testate.

...A venit la internat într-o după 
amiază. îmi amintesc și acum. 
Era însoțit de mama și tatăl său.

— L-am adus aci. E mai bine... 
Știți, noi... încercă Să se scuze 
tatăl...

Alama, m-a luat de-o parte :
— Vă rog să nu-i dați voie să 

meargă oricînd în oraș... Are anu- 
mițl prieteni... îi place să vagabon
deze... Sărăcuțu’ de el e cam ner
vos... vă rog frumos, aveți grijă 
să nu-l supere ceilalți...

Apoi se adresă copilului:
— Așa*-! Petrișor c-o să fii cu

minte ? Să asculți de tovarășu’! 
Să nu fii zvăpăiat... Auzi Petrișor, 
mămicule?... '

Răspunsul Ia aceste sfaturi a 
fost prompt:

— Du-te dracului!!!
Am rămas pironit locului. Nu-ml 

venea să cred. Să fi avut vreo 
iluzie auditivă? Acesta să fie 
răspunsul lui la îndemnurile ma
mei ? Nu m-am înșelat. Nu avu
sesem nici o iluzie auditivă...

— Mamă! Du-te dracului...
Suflet de brută ? Oare să nu 

fie în acest copil, elev în clasa a 
VH-a, nici o frîntură de simț ome
nesc, nici o picătură de dragoste 
maternă ? Tot eu mi-am răspuns 
că este imposibil.

Am discutat cu el, mi-am dat 
seama că este un copil inteligent, 
dezghețat...

Realitatea, crudă dar adevărată, 
era alta. Ani aflat-o mai tîrziu. 
Părinții erau despărțițl de mai 
multă vreme. Tatăl, este avocat. 
Mama, Pampu Eleonora, de ase
menea și ea lutreaZă la Facultatea 
de științe juridice. Amîndoi inte-

lectuall. Oameni care pledează 
pentru respectarea legilor societă
ții noastre... Și acești oameni culți, 
prin purtarea lor au făcut să se 
nască In acest copil un caracter 
de brută. Ce vreți mai mult decît 
Cuvintele adresate mamei lui, ce
lei care l-a dat viață, celei care a 
pierdut nopți pentru a-1 crește ?

In internat este un regim de 
viață șl muncă mal ordonat. Pro
gramul trebuia respectat. Petrișor 
nu se putea acomoda insă cu a- 
cest „sistem“ de viață. Dimineața 
pleca la cursuri (așa se părea). 
De fapt pleca hal-hul pe străzi, iar 
seara, tirziu, conturba meditația, 
nu studia.

— Unde-ai fost astăzi Roth ? 
îl întrebam.

— Să vedeți, am fost la tăticu...
Am mers la tovarășul Roth, și 

i-am spus că băiatul nu merge la 
cursuri sub pretext că vine la 
dînsul.

— Da. La mine a fost — ml-a 
răspuns dînsul imperturbabil. N-a 
stat decît o oră și a plecat. Mi-a 
cerut bani. I-am dat.,,

— Dar ați spus chiar dv., să 
fim mai severi cu el, să nu-l dăm 
voie să plece orlclnd din internat.

— Da... Dar săracu’ Petrișor 
are nevoie de mlncare deosebită. 
Mai dați-i voie din cînd în cînd 
să vină pe-aici...

Ce era să mai zic ? Zadarnic 
am încercat să-î dovedesc că „Pe
trișor", sub pretextul că vine la 
dinsul hoinărește prin oraș I Za
darnic am încercat să-i arăt că 
de fiecare dată cînd copilul mer
gea la tatăl său se întorcea la 
școală cu țigări, își invita colegii 
la cinematograf, bufet și chiar Ia 
restaurant. Vorbele s-au lovit ca 
de un zid. Tatăl a rămas la fel 
de imperturbabil.

Ceilalți elevi au tnceput să vină 
din ce in ce mai

— Roth nu ne 
mim...

— Tot timpul 
bătăi, filme...

Am stat de vorbă cu el.
— De ce nu poți fi ca și 

lalți ?
Mi-a răspuns cu cinism: 

mă interesează pe mine

des cu plîngeri. 
dă voie să dor-

povestește de

cel-

- Ce 
școala ?
- De 

ta?
— Pe

mama ? O cățea I
— Atunci ascultă cei puțin pe 

tatăl tău care-i bolnav I
— Tata bolnav ? Minte, minte... 

Am fost eu la clinică... I-am Ve
rificat fișa. Nu are nimic. Minte 
cu nerușinare... Minte...

ce n-asculți de mămica

mama ? Păi știți clne-i

ttom j Z> ~ <■> <

— Dar se poate dezvolta oare o civilizație pe niște petece de 
uscat ? obiectează Ifrim. O societate civilizată e un produs com
plex, ar© nevoie să se desfășoare pe teritorii largi, care să permită 
interacțiunea a milioane de ființe. Și apoi, dacă cealalată insulă 
ar fi populată, cum de nu există nicio așezare aci, în Oaza 
Mărilor ?

De data aceasta nu știu de partea cui e dreptatea. Fiecare 
aduce argumente atît de temeinice, îneît atunci cînd vorbește, mă 
convinge. Mă decid totuși să intervin

— După parera mea. mai trebuie să studiem lucrurile, să mai 
căutăm probe, înainte de a trage o concluzie. în primul rînd să 
nu uităm că nici Oaza Mărilor n-am cercetat-o încă așa cum tre
buie.... Mă gîndesc la un mijloc de a intra în contact cu aceste 
ființe civilizate. Cînd ne vom mai duce prin Valea Turmelor, pro
pun să prindem de obelisc un mesaj! Ce ziceți, nu-i o ideie bună?

Prietenii mei primesc cu entuziasm această propunere.
Și celelalte fotografii ne captivează. Observăm multe amă

nunte pe care le scăpasem din vedere.
Iată și „giganții". De o statură uriașă, cu pielea scorțoasă, ce- 

niște arbori care au dobîndit dintr-odată mobilitate, 
inferioare sînt de o grosime considerabilă, iar cele 
au o mare elasticitate: uneori mai lungi, alteori mai 
parcă ar fi extensibile. Mai tîrziu, cînd vizionăm 
de film, ne convingem că „brațele" au într-adevăr

Le-am făcut cite o vizită acasă 
ambilor părinți. Tatăl aruncă vina 
pe fosta lui soție, aceasta aruncă 
vina pe fostui ei soț care-i dă 
băiatului bani, țigări, ii duce la 
baluri... Pe cine să crezi ? L-am 
rugat pe tovarășul director Co- 
motu Constantin să-i cheme la 
dînsul, pe amîndoi. Au venit.

— Știți prea bine despre situa
ția critică a fiului dv. De la școa
la medie nr. 4 a tost mutat la nr. 8, 
de-acoio la noi. Știți și pentru ce: 
pentru indisciplină, lipsă de la 
cursuri, atitudine obraznică față 
de profesori. Nu s-a schimbat de
loc. Continuă cu aceleași „meto
de". Vinovați sînteți amîndoi. Prea 
îl răsfățați. Ii permiteți, și tnai 
ales i-ați permis, prea multe. Nu 
mai vrea să asculte de nimeni.

A răspuns tatăl :
— Mamă-Sa e de vină. Ii înde

plinește orice dorință... îi permite 
să facă orice..

Manta, plingind, se scuză:
— Am vrut să-l cresc cinstit. 

Tatăl său însă, ii insuflă ură față 
de mine, îl pune (sub influenta 
banilor și a anumitor cadouri) să 
mă urmărească, ca apoi să-i po
vestească vrute și nevrute, verzi 
și uscate... 11 învață să mintă...

Metodele folosite de profesori 
s-au dovedit ineficace. In cazul e- 
ievului Roth. De ce? Pentru că fa
milia nu și-a dat contribufia la 
remedierea unor porniri neome
nești. Asta-i realitatea. Cei doi 
părinți au vrut să „administreze" 
copilului o educafte „aleasă". L-au 
dus la baluri, la restaurante, l-au 
făcut martorul unor discuții între 
oamenii cu concepții morale tot 
atit de șubrede ca și ei. Au divor
țat. Cei doi părinți l-au folosit pe 
propriul lor copil ca pe un spion 
de urmărire și vinare a greșeli
lor unuia sau ale celuilalt. Și ast
fel, copilul a fost gata oricînd să 
„vîndă" nu știu ce minciună 
despre unul din ei pentru un pa
chet de bomboane, pentru un bi
let de film, sau cîfiva lei.

Mama, tata, iată factorii 
merită să fie acuzați in acest caz. 
Amîndoi deopotrivă poartă vina 
„însușirilor" pe care „micul și 
simpaticul" Petrișor le-a copiat 
aidoma după ceea ce a văzut, a 
auzit și i s-a dat posibilitatea să 
învețe.

Școala îl putea controla atita 
vreme cit era ia cursuri. L-a con
trolat, dar față de lipsurile sale 
de la cursuri, nu putea face alt
ceva decît să atragă atenția fie
căruia dintre cei doi părinți. A 
făcut-o. Dar aceștia, ca și altă 
dată, s-au mulțumit să înregistre
ze „năzbîtiile" lui Petrișor...

Copilul nimănui ? Da. Al nimă
nui pentm că părinții, au uitat de 
obligafiile lor fa(ă de societate 
pentru educarea copilului lor.

Pot fi numiți aceștia adevărati 
părinți ? Se pot ei bucura, dacă 
nu împreună, măcar fiecare în 
parte, de dragostea sinceră a co
pilului lor ? Nu ! Nu ! Aceștia nu 
sînt adevărațl părinți. S-au deba
rasat de propriul lor copii, s-au 
debarasat de cea mai frumoasă și 
grea parte a vieții lor: educarea 
copilului lor...

Faptele acuză ! Acuză cu 
mai mult cu cît avem de-a 
cu doi avocați...

îi acuzăm și noi, toți, cei 
cunoaștem acest „caz",

iOAN HAȘU 
pedagOg-CluJ

suri pentru ridicarea 
îmbunătățirea și organizarea 
rațională și mai economică a cer
cetărilor științifice.

In legătură cu organizarea 
taților de cercetare științifică, Ho
tărîrea Consiliului de Miniștri pre
cizează cu ce categorie de cerce
tări trebuie să se ocupe unitățile 
Academiei R.P.R., catedrele din 
invățămintul superior și institu
tele departamentale, subliniind 
totodată necesitatea colaborării 
între acestea.

Hotărîrea conține de asemenea 
prevederi în legătură cu coordo
narea și planificarea activității 
științifice, precum și cu asigura
rea eficacității ei.

Se subliniază, printre altele, ca 
propunerile pentru temele de cer
cetare tehnico-științifică privind 
industria să fie în mod obligato
riu fundamentate din punct de

uni-

Polemizînd cu impostura și obtuzitatea

ce

atît 
face

care

nușie, par
Membrele 
superioare 
scurte, de
fragmente „ ... ______ T________
această particularitate

Francesco ne arată apoi cîteva probe de roce.
Dintre toate descoperirile cea mai importantă este aceea a 

sării. Noi, pămîntenii, nu ne putem lipsi de această substanță.
Eu am prezentat rezultatul analizei atmosferei din vale. Ema

națiile care ne-au jucat festa se compun dintr-un amestec în 
care predomină protoxidul de azot, cunoscut și sub numele de 
gaz ilariant. După cum se știe, acesta are proprietatea de a pro-
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ANUNȚ
Tn curînd va apare „Revista 

Internațională pentru Agricul
tură", organ al Comisiei perma
nente pentru colaborarea econo
mică și tehnico-științifică în do
meniul agriculturii a Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc 
(C.A.E.R.).

„Revista Internațională pentru 
Agricultură" este o revistă știin
țifică și de producție pentru 
schimbul de realizări în domeniul 
știinfei și experienței înaintate în 
agricultură a țărilor participante 
la Consiliul de Ajutor Economic 
Reciproc.

voca risul, iar în cantități mari, duce la o stare de excitație și 
de nervozitate generală. Sper să stabilesc și celelalte elemente 
componente ale amestecului gazos, mai greu de determinat da
torită procentului lor redus.

Peste o săptămînă ne vom aventura din nou în Valea Turme
lor, de data aceasta însă înarmați cu măști filtrante.

Dintre plantele aduse, cele mai prețioase pentru existența 
noastră sînt spicele despre care am amintit. N-am gustat pîine 
de foarte multă vreme și Francesco este de părere că grăunțele 
sînt panificabile. Drept dovadă, a scos dintr-un pumn de boabe o 
făină gălbuie, din care a coptfăină gălbuie, din un com de toată frumusețea. Pri

vim cornul cu atîta admira
ție îneît nici nu ne vine să-l 
mîncăm. Și cînd gîndești 
că pe Pămînt pîinea a deve
nit un aliment atît de obiș
nuit, îneît nu știm să-l pre
țuim cum trebuie...

Gustul lui amintește de 
produsele similare pamîn- 
tești ; este însă nițel amărui 
și, din pricina lipsei de droj
die. coptura e cam tare. 
Francesco ne asigură însă că 
e vorba de o deficiență că
ruia îi va veni repede de hac.

Tot mestecînd 
voios :

— Jos biscuiții 1 
începutul sfîrșitului

15 octombrie
Zilele acestea am 

mult... agricultori.
Terenul nostru cultivabil a 

crescut cu încă un sfert de 
hectar. Acesta e destinat însămînțării cu noile boabe aduse din Va-

exclamă,

Acesta 
lor I

fost mai
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Un carnaval e întotdeauna pri
lej de petrecere, haz și bună dis
poziție. Surprizele se țin lanț, pro
gramul artistic pregătit minuțios 
din vreme ti cucerește pe partici
pant, întreaga atmosferă degajea
ză optimism și voioșie. Așa se în
tâmplă și cu carnavalul .de anul 
nou la a cărui pregătire și desfă
șurare asistăm vizionîna, filmul 
„Noapte de carnaval**.

Totuși carnavalul e doar pre
textul filmului realizat de studiou
rile sovietice. Este cert ca simpla 
filmare a petrecerii de anul nou 
n-ar fi putut incinta miile de 
spectatori, orictte situații ilariante 
și efecte comice ar fi fost născo
cite. „Noapte de carnaval** nu e 
pur și simplu un spectacol de es
tradă Vioi, drăguț, simpatic, ampli
ficat ca montare grație posibilită
ților nelimitate ale artei cinemato
grafice. Dacă era doar atît, s-ar 
fi adăugat atîtor alte filme de a- 
cest gen, mai noi sau mai vechi, 
mai inspirate sau mai banale, fără 
a satisface însă copios pe specta
tori, fără a se bucura de unanima 
lor adeziune.

Există ceva care face ca filmul 
să depășească treapta revistei glu
mețe și inofensive, și să atingă 
nivelul superior al satirei biciui- 
toare și profunde. Un ascuțit și 
vehement spirit polemic — răfuin- 
du-se neobosit cu închistarea dog
matică, cu impostura și cu rigiai-

tatea obtuză — străbate întregul 
film. Colectivul de tineri care or
ganizează carnavalul se ciocnește 
de absurdele observații și pretenții 
ale directorului Ogurțov, un su
perb exemplar al acelei categorii 
de oameni cate n-au talent dar 
au... obiecții. Și rea mai bună me

Cronica

FILMULUI
todă pentru a-i anihila acțiunile 
care ar fi dus de ripă tot progra
mul, este de a nu-l contrazice des
chis, ci de a proceda conform bu
nului simț, fără a-i turna indica
țiile. Ceea ce și fac organizatorii 
carnavalului.

De aici izvorăsc, intr-un șuvoi 
neîntrerupt, savuroase situații co
mice. Directorul a cerut să fie in- 
locuită orchestra de jazz a tineri
lor cu o formație instrumentală a 
pensionarilor. Și, iată-l privind în- 
clntat dintr-o lojă figurile siman
dicoase, cu bărbi și mustăți, ale 
instrumentiștilor care — la sem
nul dirijorului gîrbovit — atacă 
o uvertură gravă. Subit însă toată 
solemnitatea orchestrei se risipește 
și „bătrînii' se dezlănțuie într-o

TELEGRAME
Cu ocazia învestiturii oficiale 

a Prințului Moulay El Hassan 
ca prin} moștenitor al Marocului, 
Mohammed Ben Yussef, regele 
Marocului a trimis Președintelui 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale, Dr. Petru Groza următoa
rea telegramă :

Excelenței Sale 
Dr. PETRU GROZA

Președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romine

București

„Pentru a răspunde dorin|ei 
exprimate în unanimitate de 
poporul credincios și conform 
tradițiilor noastre naționale, noi 
am decis să investim oficial ca 
prinț moștenitor al Regatului 
Maroc pe fiul nostru Moulay El 
Hassan.

Această învestitură va avea 
loc la 10 Dou El Hijja 1376 (9 
iulie 195>).

Sîntem convinși că Excelența 
Voastră se va bucura de această 
știre, dat fiind prietenia pe care 
Excelența Voastră și poporul ro- 
rnin au manifestat-o continuu 
fa{ă de poporul nostru și de per
soana noastră.

Folosim acest prilej pentru a 
reînol Excelentei Voastre urările 
noastre sincere pentru fericirea 
și prosperitatea sa, precum șl 
pentru mărefia și gloria poporu
lui romin.

MOHAMMED BEN 
Regele Marocului

Rabat 27 iunie I9B7.

La această telegramă Dr. Petru 
Gjoza a răspuns :

Majestății Sale MOHAMMED V 
' Sultanul Marocului 

Rabat

„Mulțumesc Majestății Voastre 
pentru cordialul mesaj privind 
Învestitura Alteței Sale Regale 
Moulay El Hassan ca prinț mo
ștenitor al Marocului.

Cu acest prilej, rog pe Maje- 
statea Voastră și pe Alteța Sa 
Regală să primească din partea 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale a Republicii Populare Ro- 
mîne și a mea personal, cele mai 
sincere felicitări și urări de să
nătate și fericire.

Mă folosesc de această ocazie 
pentru a transmite în numele 
poporului romîn, cele mai căldu
roase urări de prosperitate și 
pace poporului marocan prieten.

admirabilă bucată de muzică rit
mică, orchestrată cu fantezie. O- 
gurțov schimbă fețe-fețe și nu în
țelege nimic; e mai întii surprins, 
apoi uimit, apoi scandalizat și in 
cele din urmă se pierde cu totul 
cînd întreaga orchestră își smulge 
perucile, bărbile și mustățile false, 
apărînd înaintea publicului în 
toată strălucirea tinereții ei.

Abordarea degajată a stilului 
farsei nu scade însă cu nimic gra
vitatea lăuntrică a cazului Ogur
țov. Cu Ogurțov se petrece de 
fapt o tragedie, cu atît mai lamen
tabilă — cu cît — fără să-i pese 
de ridicol — el perseverează în 
a corecta pe fiecare, în a se ames
teca peste tot fără să se. priceapă. 
Aude la megafon o declarație de 
dragoste a timidului Grișa și „re
cunoaște ‘ imediat că ar fi un text 
de Shakespeare. Ascultă repetiția 
unui cvartet vocal și pretinde a- 
poi energic să se dezvolte forma
ția, să se creeze un... cvartet de 
masă. Privește suspicios mișcările 
grațioase ale unei balerine, trupul 
armonios, pașii delicați pe parchet 
și declară ritos că nu se poate să-i 
educăm pe oameni cu picioarele 
goale. Se încăpățînează cu tot 
dinadinsul ca în deschiderea car
navalului să se prezinte un raport, 
cu cifre, date și învățăminte șl 
apoi un conferențiar să facă o 
scurtă expunere („maximum pa
truzeci de minute**) despre pla
neta Marte. Iar pentru a înlătura 
tristețea unei romanțe de dragoste 
cere sentențios modificarea fina
lului în sens optimist. eroul să 
nu fie singur, ci împreună cu să
nătosul său colectiv.

Prost și încuiat, Ogurțov are da
rul dezolant de a reduce totul la 
scheme, de a goli faptele de con
ținutul lor, aplicînd automat în 
toate împrejurările aceleași -for
mule stereotipe. Este tragedia 
vorbelor mari, a lozincilor goale, 
cu care el jonglează, nepăsător față 
de curentul viu, în continuă pre* 
facere, al realității. Și dacă rîdem 
in loc să plîngem, este pentru că 
ne simțim puternici, pentru că știm 
bine că asupra unor asemenea țipi 
odioși se revarsă triumfătoare forța 
inteligenței și a gîndirii creatoare.

„Noapte de carnaval" reînnoa- 
dă strălucit tradiția marilor co
medii muzicale ale cinematogra
fiei sovietice, începută de Grigori 
Alexandrov în „Toată lumea rîde, 
cîntă și dansează", sau „Volga, 
Volga .

vedere al interesului economic, 
iar protocoalele de încheiere a 
cercetărilor să conțină calcule 
economice privind eficacitatea in
troducerii în practică a rezultate
lor obținute.

Printre măsurile menite să a- 
sigure o legătură mai strînsă în
tre știință și practică, se prevede 
ca în consiliile științifice ale in
stitutelor departamentale și ale 
departamentelor să fie cooptați 
academicieni, oameni de știință și 
specialiști de înaltă calificare, iar 
din consiliile științifice ale insti
tutelor și centrelor academice să 
facă parte și cadre din industrie 
și agricultură.

Un capitol al Hotărîrii cuprin
de măsuri în legătură cu întări
rea bazei materiale pentru cerce
tările științifice. Printre altele se 
va înființa „fondul institutului de 
cercetare" prin analogie, din punct 
de vedere al destinației, cu „fon
dul întreprinderii"; se va orga
niza fabricarea în țară a unor a- 
paraturi pentru laboratoarele de 
cercetări și ateliere pentru repa
rarea utilajelor de cercetare; se 
va asigura o mai bună aprovizio
nare cu reactivi, sticlărie, apara
tură, piese de schimb și alte ma
teriale de laborator; se vor a- 
corda credite necesare acoperirii 
cheltuielilor legate de introducerea 
în procesul de fabricație a rezul
tatelor cercetărilor științifice.

In încheiere Hotărîrea conține 
dispoziții cu privire la reprofila
rea institutelor de cercetări știin
țifice.

Campionatul 
mondial studențesc 
de șah

In capitala Islandei continuă să 
se desfășoare campionatul mon
dial studențesc de șah pe echip*. 
In turul trei echipa studenților 
romîni a întîlnit echipa R.P. Mon
gole, realizînd scorul de 2—1 (o 
partidă întreruptă). La 15 iulie, 
în turul patru, echipa noastră â 
avut ca partener puternica forma
ție a studenților sovietici. La 
masa rntîia D. Drimer — cu ne
grele — a obținut un rezultat ex
celent remizînd cu marele maestru 
B. Spasski. Tot remiză s-a termi
nat și partida Nikitin—Szabo. 
Campionul U.R.S.S., M. Tal, 
l-a învins pe Mititelu, iar partida 
Ghițescu—Gurghenidze s-a între
rupt într-o poziție complicată. 
Scorul este 2—1 în favoarea e- 
chipei sovietice.

După patru ture în clasament 
conduce R. Cehoslovacă cu 13 
puncte, urmată de U.R.S.S. — 12 
puncte (o partidă întreruptă) și 
R. P. Ungară 11'/g puncte. Echipa 
romînă are 8 puncte și două par
tide întrerupte.

Pe scurt

MIHAIL LUPU

Dr. PETRU GROZA 
Președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a Republicii 

Populare Romine

La Prezidiul Marii Adunări 
Naționale s-a primit o telegramă 
răspuns în care se exprimă din 
partea Sultanului Marocului, 
Mohammed V. mulțumiri căldu
roase și felicitări șl urări de fe- 
ricire și prosperitate poporului 
romîn.

INFORMAȚII
Marți seara o formație de dan

suri populare a Sfatului Popular 
al Capitalei a părăsit Capitala 
plecînd într-un turneu în Franța 
și Elveția. Formația este com
pusă din 24 artiști, cu acompania
ment de muzică populară.

în itinerariul turneului 
rează 12 orașe din Franța 
rașul Geneva din Elveția.

★

La Muzeul de Artă al R.P.R. a 
avut loc marți la amiază o con
ferință de presă organizată de 
Ministerul Învățămîntului și Cul
turii în legătură cu acțiunile ini
țiate în țara noastră în baza ho
tărîrii Consiliului de Miniștri pri
vind comemorarea a 50 de ani de 
la moartea pictorului Nicolae Gri- 
gorescu.

figo- 
și o-

(Agerpres)

★ In prezent se află în turneu 
în R.P, Polonă echipa romină de 
fotbal Energia Uzinele de Trac
toare Orașul Stalin din categoria 
B. La 16 iulie fotbaliștii romhti 
au inttlnit echipa Cheltnek din 
Voivodatul Crakovia. Meciul s-a 
terminat la egalitate: 1—1 (0—1).

★ Cu prilejul unui concurs de 
selecție tn vederea Jocurilor de 
la Moscova, campioana olimpică 
la săritura în lungime Krzesinska 
a realizat performanța de 5,00 
m„ la lungime băieți Kropidlow- 
ski a sărit 7.26 m.. iar la 800 m. 
plat ttnărut Kazimierski a obți
nut timpul de 1,57”.

★ In concursul internațional de 
sărituri de la Decin. It. Ceho
slovacă, sportivul romîn Herbert 
IPitemberger a ocupat locul 3. ia 
turn cu 120,17 p. Pe locul l s-a 
clasat germanul Parent — I28.P6 
puncte. La întreceri au luat parte 
cei mai buni săritori din R.D. 
Germană, R.P.R., Austria, R.P.F. 
Iugoslavia și R. Cehoslovaca.

(WWEMATOfeKAFE)

PATRIA, I C. FR1MU (sală ș: 
grădină), ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE ■ Noapte de carnaval : 
REPUBLICA. ELENA PAVEL (sa
lă și grădină). ALEX. POPOV, 
LIBERTA|II; O dală în viatăi 
MAGHERLl. BUCUREȘTI, GRA 
DINA PROGRESUL, GH. DOJA 
1 MAI (sală și grădină): TUI Bu 
hoglitidă ; V. ALECSANDR1. DOI 
NA : Infernul îngerilor ; LUMINĂ 
M. EMtNESCU : Stan și Bran 
studedțl la Oxford ; CENTRAL ; 
Pasărea furtunii : complectate: 
Scurtă istorie; MAXIM GORKI: 
Africa (seria Il-a) : TINERETU
LUI ; Cio Glo-San; TIMPURI 
NOI : Praga Iul Mozart, Copilul 
meu. Fluierașul ; GRIVIȚA. ARTA 
(sală și grădină) : Jocul cu via
ța : VASILE ROA1TA. POPULAR: 
înălțimi: CULTURAL: Un pichet 
în munți ; UNIREA (sală și 
grădină : Floarea de piatră ;

ALEX. SAHIA (sală $i gră- 
dină) : Richard al III lea (am
bele scrii) ; FI ACARA. A» ?EL 
VLAICU: Dacă top tinerii din 
■ time.

(timidul

Insiltutul Meteorologic Central 
anunță pentru zilele âe 18. 19 șl 
20 iulie următorul timp probabil: 

în București: Vreme caldă dar 
ușor nesiabilă la tnceput și cu 
averse temporsrc. Vînl slab pînă 
la potrivit. Temperatura în ușoară 
scădere.

în tară: Vreme caldă dar nesta
bilă la început cu cer schimbător 
favorabil ploilor parțiale sub for
ma de averse, mal abundente în 
partea de nord-vest a țării. Vtnt 
slab și temporar potrivit. Tempe
ratura tn ușoară scădere. Minime
le vor oscila tntre 12—20 grade, 
iar maximele tntre 25 —32 grade.

TELEGRAME EXTERNE
Plenara C. C. al Partidului

Comunist Bulgar
SOFIA 16 (Agerpres). — ATB 

transmite comunicatul Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Bulgar.

In zilele de 11 și 12 iulie a.c. 
a avut loc plenara Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Bulgar. La plenară au asistat de

lea Turmelor. Am hotărit să numim planta din care le-am cules — 
și pe oare dorim s-o vedem cît mai curînd răsărită — „cerealină".

Ifrim a reușit să adapteze, cu multă inventivitate, tot felul de 
dispozitive la autotractorul nostru, așa că muncile agricole nu 
ne mai cer aceleași eforturi ca în primele zile. Culturile mai 
vechi s-au dezvoltat neașteptat de repede. Unele dintre plante 
au înflorit; poate că peste cîteva săptămîni vor da și rod. Fran
cesco a propus ca la strîngerea primei recolte să organizăm o 
serbare.

— Cu invitați puțini, dar aleși, am adăugat eu.
Curînd trebuie să plivim pentru a doua oară, căci în ultimele 

zile a plouat din belșug și buruienile s-au înmulțit peste măsură.

16 octombrie
Francesco a făcut o propunere interesantă. A sugerat să lăsăm 

în permanență deschis unul dintre aparatele de radio pe lungi
mea de undă a celui mai puternic emițător terestru destinat cos
mosului, cuplîndu-1 cu magnetofonul. Dacă la un moment dat, 
zonă de impermeabilitate dintre sistemul Beta-5 și sistemul nostru 
planetar va lăsa să străbată întîmplător o furtună de emisie, 
aceasta nu va putea să ne scape. Trebuie să ținem seama că 
undele își au capriciile lor și de aceea, surprizele nu sînt excluse

Se înțelege că am fost de acord cu această idee, dar Ifrim 
nici n-a vrut să audă. încăpățînat cum e cîteodată, s-a opus „ma
jorității" :

— Ce rost are să ne gîndim la astfel de excepții cu totul și cu 
totul improbabile ?

Pînă la urmă însă toți l-am convins și în cîteva minute a mon
tat instalația. Va da ea oare vreun rezultat ?

Astăzi am plivit. Munca aceasta mi-a amintit de frumoasele 
zile cînd lucram împreună cu Ruxandra și Dan în grădinița 
noastră, la răsadurile de flori. Dar bucurja s-a prefăcut repede 
în tristețe: ce îngrozitor este să simți că întire tine și ai tăi se 
află o gigantică prăpastie cosmică I

20 octombrie
Am fost la pescuit. Cînd ne-am întors la țărm și am adăpos-
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de unde presupune că au venit

iperțre, oare le întrece pe toate 
celelalte, tn lipsa noastră, auto
tractorul, rămas pe uscat, pri
mise o vizită misterioasă.

In preajma lui, pe nisip, se 
văd numeroase urme. Sînt triun- 
giulare și de o mare regulari
tate. Toate au aceleași dimen
siuni. Pe de altă parte, din au
totractor lipsesc unele obiecte: 
micul joc de șah al lui Fran
cesco și cîteva microcărți, prin
tre care un dicționar enciclope
dic de care nu ne am despărțit 
în mica călătorie. Farul este a- 
prins, deși sînt sigur că nu l-am 
lăsat așa.

Francesco jubilează :
— Intîlnirea cea mare se a- 

propie 1
— Nu-s tocmai discreți, re

marc eu, rîzînd. Și, în plus, par 
să sufere de cleptomanie I

Francesco a insistat din nou 
să plecăm spre cealaltă insulă, 

ciudații vizitatori. Noi socotim 
însă că e încă prematur s-o facem.

asemenea membrii Comisiei Cen
trale de revizie.

Plenara a discutat problema 
comportării antipartinice a tova
rășului Gheorghi Ciankov. A 
fost examinată activitatea anti
partinică a tovarășilor Dobri Ter- 
peșev și lonko Panov.

Toți tovarășii care au luat cu- 
vîntul la plenară au condamnat 
cu asprime comportarea antipar
tinică a tovarășilor Gheorghi 
Ciankov, Dobri Terpeșev și lon
ko Panov.

In deplină unanimitate plenara 
a scos din Biroul Politic al Co
mitetului Central șl din Comite
tul Central pe tovarășul Gheorghi 
Ciankov pentru faptul că prin ac
țiunile sale fracționiste a submi
nat sistematic unitatea și spiritul 
colectiv in activitatea Biroului 
Politic și a Comitetului Central 
și a urmai o linie îndreptată îm
potriva politicii partidului.

In deplină unanimitate plena
ra a scos din Comitetul Central 
șl pe tovarășii Dobri Terpeșev și 
lonko Panov pentru că. neținind 
seama de avertismentele severe 
pe care le-au primit, ei și-au 
continuat activitatea îndreptată

impotrlva Comitetului Central, 
împotriva liniei partidului ti a 
unității partidului.

Plenara a complectat Comitetul 
Central, promovind in locul 
membrilor scoși ai C.C. pe tova
rășii Boris Vapțarov, Liuben 
Gherasiniov. Mitku Grigorov, 
Mișo Nikolov, Pencio Kubadlnski, 
Sava Dllbokov. Tano Țolev, To
dor Pavlov — membri supleanți 
ai C.C.

Plenara a hotărit să mărească 
numărul membrilor Biroului Po
litic al C.C. de la d la II și al 
membrilor supleanți — de la 2 
la 4.

Ca membri ai Biroului Politic 
al. C.C. Plenara a ales in unani
mitate pe tovarășii Dimitm ba- 
nev, Boris Taskov și Boian Bil- 
garanov, iar ca membri supleanți 
— pe tovarășii Dimltar Dimov și 
Mladen Stoiannv.

Din cauza trecerii lor la altă 
muncă de răspundere plenara * 
eliberai din funcția de secretari 
ai C.C. pe tovarășii Encio Stai- 
kov și Boris Taskov și a ales ca 
secretari pe tovarășii Dancio Di
mitrov și Stanko Todorov — mem
bri ai C.C.

21 octombrie
Tn noaptea trecută s-a produs iar un cutremur puternic. Cînd 

am ieșit din casă, solul era crăpat pe o lungime de vreo două 
sute de metri.

O parte din terenul nostru cultivat s-a scufundat, iar în locul 
cu pricina a apărut o groapă cu un diametru de vreo șaptezeci 
de metri.

(Va urma)
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Sediul Partidului Comunist 
din Poitiers din nou atacat 

de fasciști
PARIS 16 (Agerpres). — In 

noaptea spre 15 iulie, un grup 
de fasciști a atacat sediul or
ganizației Partidului Comunist 
din orașul Poitiers (departamen-

tul Vienne). Ziarul „L'Hunianite' 
amintește 
lor 8 luni 
de două 
Comunist

că tn decursul ultime- 
fasciștii au atacat deja 
ori sediul Partidului 
din acest oraș.



COMUNICAT In cinstea delegației de partid 
și guvernamentale a U.R.S.S.

cu privire Ia vizita delegației de partid și guvernamentale
a Uniunii Sovietice în Republica Cehoslovacă

Un marc miting popular 
la Praga

| In Subcomitetul Comisiei O.N.U. pentru dezarmare

Propunerile S.U.A.
se reduc la formule goale

La invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia și a guvernului Re
publicii Cehoslovace, între 9 și 
16 iulie 1957 s-a aflat în Repu
blica Cehoslovacă într-o vizită 
de prietenie delegația de partid 
și guvernamentală a Uniunii So
vietice, formată din : N. S. Hruș- 
ciov, prim secretar al Comitetu
lui Central al P.C.U.S., N. A- 
Bulganin, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., N. S. 
Patolicev, prim locțiitor al mi
nistrului Afacerilor Externe al
U. R.S.S., O. I. Ivașcenko, secre
tar al C.C. al P.C. din Ucraina,
V. V. Grișin, președintele Consi
liului Central al Sindicatelor din 
Uniunea Sovietică, și I. T. Gri
șin, ambasadorul U.R.S.S. în Re
publica Cehoslovacă.

Oamenii muncii din Cehoslova
cia au salutat cu căldură și din 
toată inima pe oaspeții sovietici. 
Intîlnirile cu poporul au demons
trat încă odată profunzimea și 
forța prieteniei frățești sovieto- 
cehoslovace, de care popoarele 
U.R.S.S. și Cehoslovaciei pot fi 
mîndre pe bună dreptate ca fiind 
una din cuceririle lor cele mai 
piari.

în timpul vizitei, delegația so
vietică a avut întîlniri cu activiști 
de partid și oameni de stat din 
Cehoslovacia: tovarășii K. Baci- 
lek, R. Barak, 1. Dolansky, Z. 
Fierlinger, V. Kopecky, A. Novot
ny, V. Siroky, A. Zapotocky — 
membri ai Biroului Politic al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia; 
L. Jankovcova și O. Simunek — 
membri supleanți ai Biroului Po
litic al C.C. al P.C. din Cehoslo
vacia; O. Cernik, J. Hendrych, B. 
Keller — secretari ai C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia; E. Slechta, J. 
Plojhar și J. Kysely —- președinți 
ai partidelor din cadrul Frontului 
Național; V. David, ministrul A- 
facerilor Externe; R. Strecha j, 
președintele Corpului împuterni- 
ciților din Slovacia și cu alții.

Tratativele s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială și sinceră 
de prietenie frățească și de înțe
legere deplină. In cadrul acestor 
tratative a avut loc un schimb 
de păreri în problemele care in
teresează cele două părți.

Reprezentanții celor două țări 
au constatat cu satisfacție că din 
momentul semnării Declarației 
comune sovieto-cehoslovace din 
29 ianuarie 1957, relațiile dintre 
U.R.S.S. și Republica Cehoslova
că s-au dezvoltat mai departe cu 
succes în toate domeniile vieții 
politice, economice și culturale.

Baza trainică a acestor relații 
M fost, este și va fi marea prie
tenie, care decurge din comuni
tatea intereselor popoarelor celor 
două țări, din comunitatea idei
lor și țelurilor luptei pentru 
construirea socialismului, pentru 
pace în lumea întreagă, din pro
funda stimă și încredere reci
procă.

Reprezentanții celor două țări 
au discutat în cadrul convorbiri
lor o serie de probleme legate de 
lărgirea și adîncirea continuă a 
relațiilor multilaterale dintre 
U.R.S.S. și Cehoslovacia. Ei și-au' 
exprimat dorința comună de a în
făptui și pe viitor r consecvent 
principiile Declarației comune 
sovieto-cehoslovace.

Reprezentanții celor două țări 
au constatat cu satisfacție unita
tea crescîndă a lagărului socia
list, care este fortăreața de 
nezdruncinat a păcii și securității 
popoarelor. Uniunea Sovietică și 
Republica Cehoslovacă sînt ferm 
hotărîte să contribuie prin toate 
mijloacele la unirea forțelor so
cialismului, la lărgirea și adînci
rea colaborării și prieteniei din
tre toate statele socialiste pe 
baza principiilor internaționalis
mului proletar, fidelității față de 
ideile marxism-leninisinului.

Adîncirea și lărgirea colaboră
rii și ajutorului reciproc dintre 
țările socialiste întărește liberta
tea, independența, suveranitatea 
și securitatea fiecărei țări în par
te, contribuie la înflorirea și ridi
carea nivelului de viață al po
poarelor, slujește nobilei cauze a 
întăririi păcii în lumea întreagă.

A reieșit deplina unitate de ve
deri a părților în ce privește e- 
voluția situației internaționale 
actuale. Uniunea Sovietică și 
Cehoslovacia consideră că princi
pala sarcină a tuturor popoarelor 
iubitoare de pace este lupta pen
tru slăbirea încordării internațio
nale, pentru reducerea generală 
a armamentelor și forțelor arma
te, pentru interzicerea necondi
ționată a armei atomice și cu hi
drogen, precum și încetarea ime
diată a experiențelor cu această 
armă, mai ales rezolvarea acestei 
probleme, cerută cu tot mai mul
tă hotărîre de masele largi ale 
populației din toate părțile glo
bului pămîntesc, nu mai poate fi 
amînată.

Cu prilejul schimbului de pă
reri în problema germană, dele
gația sovietică și conducătorii 
Republicii Cehoslovace au subli
niat din nou că politica promo
vată în prezent de cercurile gu
vernante din R.F. Germană nu 
contribuie la înlăturarea perico
lului de război în Europa și în 
lumea întreagă. Evenimentele din 
ultimele luni au confirmat în în
tregime oportunitatea și necesi
tatea avertismentelor cuprinse în 
Declarația comună sovieto-ceho- 
slovacă. Concomitent cu crearea 
accelerată a potențialului mili
tar și cu larga pregătire a înar
mării atomice a armatei de la 
Bonn, militarismul vest-german, 
sprijinit de cercurile guvernante 
din Anglia, S.U.A. și Franța, 
desfășoară o propagandă șovi- 
nistă, urzește planuri agresive 
pan-germane și pregătește în 
permanență fascizarea totală a 
țării.

Toate acestea obligă popoarele fanții Partidului Comunist din 
iubitoare de pace să-și întărească Cehoslovacia despre măsurile

Recepție în cinstea delegației 
de partid și guvernamentale a U.R.S.S.

PRAGA 16 (Agerpres). —TASS slovacia, a oferit o mare recepție 
transmite: La 15 iulie I. T. Gri- în cinstea delegației de partid și 
$in, ambasadorul extraordinar și guvernamentale a Uniunii Sovie- 
plenipotcnțiar al U.R.S.S. în Ceho- tice care a vizitat Cehoslovacia.

permanent vigifența și să fie gata 
să dea o ripostă oricăror uneltiri 
din partea militariștilor vestger- 
mani, R. Cehoslovacă și U.R.S.S., 
interesate în cel mai mare grad 
ca teritoriul Germaniei să nu mai 
poată deveni niciodată baza de 
atac a unui război agresiv, apre
ciază cu atît mai mult existența 
Republicii Democrate Germane, 
care constituie un factor impor
tant al întăririi păcii și slăbirii 
încordării în Europa, și sprijină 
eforturile constructive îndrepta
te spre rezolvarea problemei ger
mane.

In legătură cu faptul că politi
ca promovată în prezent de une
le puteri occidentale nu contri
buie la înlăturarea încordării in
ternaționale, ci dimpotrivă o a- 
gravează, Uniunea Sovietică și 
Cehoslovacia au considerat nece
sar să-și reafirme fidelitatea față 
de Tratatul de la Varșovia și față 
de obligațiile pe care și le-au a- 
sumat participanții la Tratat în 
interesul menținerii păcii și se
curității, au confirmat hotărîrea 
lor de a continua să depună e- 
forturi eficiente îndreptate spre 
crearea unui sistem de securita
te colectivă în Europa

★
In timpul vizitei delegației de 

partid și guvernamentale sovieti
ce în Cehoslovacia au avut loc 
de asemenea tratative între re
prezentanții Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice și reprezen
tanții Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, în cadrul cărora a 
avut loc, într-o atmosferă cor
dială și prietenească un schimb 
de păreri în probleme de partid.

Reprezentanții celor două par
tide au subliniat unanim că după 
Declarația cu privire la tratati
vele dintre delegațiile P.C.U.S. 
și P.C. din Cehoslovacia, semna
tă la Moscova la 31 ianuarie 
1957, relațiile frățești dintre cele 
două partide s-au consolidat și 
mai mult.

Se înfăptuiește un schimb de 
păreri tot mai regulat în proble
mele importante, un mai intens 
schimb de experiență în munca 
de partid și un schimb de dele
gații de partid. Reprezentanții 
celor două țări au căzut de acord 
de a continua și pe viitor să a- 
plice cu consecvență toate prin
cipiile colaborării cuprinse în 
Declarația comună a delegațiilor 
P.C.U.S. și P.C. din Cehoslova
cia.

Convorbirile dintre reprezen
tanții P.C.U.S. și P.C. din Ceho
slovacia au confirmat unitatea 
deplină de vederi a celor două 
partide în toate problemele dis
cutate.

Reprezentanții P.C. din Ceho
slovacia au informat pe reprezen
tanții P.C.U.S. despre eforturile 
pe care Ie depune în ultimul timp 
Partidul Comunist din Cehoslo
vacia pentru traducerea consec
ventă în viață a rezoluțiilor 
Conferinței de partid pe întreaga 
țară și a tuturor hotărîrilor a- 
doptate după Congresul al XX- 
lea al P.C.U.S.

Reprezentanții P.C.U.S. au in
format amănunțit pe reprezen-

importante ale partidului pentru 
dezvoltarea continuă a industriei 
și agriculturii sovietice și în pri
mul rînd despre desfășurarea 
plenarei din iunie a C.C. al 
P.C.U.S. care a discutat proble
ma grupului antipartinic G. M. 
Malenkov, L. M. Kaganovici, V. 
M. Molotov.

Comitetul Central al P.C. din 
Cehoslovacia și întregul Partid 
Comunist din Cehoslovacia se 
solidarizează pe deplin cu hotă- 
rîrile plenarei din iunie a C.C. 
al P.C.U.S., condamnă cu hotă- 
rîre vederile antipartinice și ac
tivitatea fracțicnistă a grupului 
Malenkov, Kaganovici, Molotov 
și consideră că demascarea ace
stui grup antileninist va sluji 
întăririi continue a unității rîn- 
durilor P.C.U.S., caracterului de 
monolit al Comitetului său Cen
tral și cauzei luptei pentru în
deplinirea cu succes a liniei ge
nerale a partidului, trasată de 
Congresul al XX-lea al P.C.U.S.

In legătură cu aceasta, cele 
două delegații au confirmat din 
nou că unitatea leninistă a rîn- 
durilor partidelor comuniste și 
muncitorești, caracterul de mo
nolit și unitatea organelor lcr 
conducătoare, pe baza principii
lor marxist-leniniste, constituie 
sursa forței și invincibilității par
tidelor. Partidele consideră că 
este datoria sfîntă a fiecărui co
munist să lupte cu intransigență 
pentru unitatea rîndurilor parti
delor, împotriva oricăror mani
festări de fracționism și de spirit 
de grup.

Reprezentanții celor două par
tide au constatat de asemenea 
că este necesar să se continue 
cu hotărîre lupta fermă împo
triva revizionismului, care în
seamnă pătrunderea ideologiei 
burgheze dușmănoase în rîndurile 
partidelor clasei muncitoare. Este 
de asemenea necesar să se curme 
orice manifestare de conserva
torism și de rupere de mase, rare 
duc la sectarism șî dogmatism.

Reprezentanții P.C.U.S. șl P.C. 
din Cehoslovacia au discutat de 
asemenea măsurile concrete în 
vederea dezvoltării continue a 
relațiilor dintre cele două partide 
în viitorul apropiat.

★
Vizita delegației de partid și 

guvernamentale a U.R.S.S. în 
Republica Cehoslovacă, ca și re
zultatele convorbirilor dintre re
prezentanții celor două țări și 
celor două partide comuniste, au 
confirmat că există cele mai bune 
premize pentru ca șî pe viitor 
prietenia și colaborarea dintre 
Republica Cehoslovacă și Uniu
nea Republicilor Sovietice Socia
liste, ca și strînsa colaborare 
frățească dintre P.C.U.S. și P.C. 
din Cehoslovacia, să se dezvolte 
cu tot mai mult succes spre bi
nele popoarelor celor două țări, 
spre binele tuturor popoarelor 
sistemului socialist mondial și 
mișcării muncitorești internațio
nale, spre binele păcii și colabo
rării prietenești între popoarele 
din lumea întreagă.

La 16 iulie, ziua plecării dele
gației de partid și guvernamentale 
sovietice la Praga, a avut loc un 
grandios miting în piața Orașului 
Vechi, locul tradiționalelor festi
vități, piața în care, în februarie 
1948 s-au adunat reprezentanții 
tuturor partidelor și organizațiilor 
democratice pentru a-și exprima 
hotărîrea și voința de a se împo
trivi reacțiunii.

înainte de începerea mitingului, 
în piața Orașului Vechi și pe 
toate străzile alăturate s-au adunat 
aproximativ 250.000 de praghezi 
și oameni ai muncii din orașele 
și satele din apropiere. Ei au venit 
cu steaguri, pancarte. La ora 10,50 
cei prezenți au salutat cu aplauze 
furtunoase, urale și aclamații de 
salut — „Trăiască Uniunea Sovie
tică !“, „Trăiască Partidul Comu
nist al Uniunii Sovietice!** — pe 
tovarășii N. S. Hrușciov, N. A. 
Bulganin, A. Zapotocky, A. No
votny, pe membrii delegației de 
partid și guvernamentale sovietice 
și pe conducătorii partidului co

munist și ai guvernului Republicii 
Cehoslovace,

Mitingul a fost deschis de A. 
Krcek, secretar al Comitetului oră
șenesc Praga al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia.

A urmat la cuvînt Antonin No
votny, prim secretar al C.C. al 
Partidului Comunist din Cehoslo
vacia.

S-a apropiat apoi de microfon 
N. S. Hrușciov, prim setretar al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice. Cei prezenți l-au salutat 
cu ovații furtunoase și au scandat: 
„Trăiască tovarășul Hrușciov!**, 
„Trăiască Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice!**, j,Glorie po
porului sovietic!**

în cuvîntarea sa rostită înainte 
de plecarea în patrie, N. S. Hruș
ciov a exprimat tuturor oamenilor 
muncii din Cehoslovacia sincere 
mulțumiri pentru primirea caldă 
și cordială de care s-a bucurat 
delegația de partid și guvernamen
tală a Uniunii Sovietice în toate 
orașele, unde membrii delegației 
au avut numeroase întîlniri cu 
muncitori, țărani și intelectuali.

Sosirea la Moscova a delegației 
de partid și guvernamentale a U.R.S.S.

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 16 iulie s-au 
întors la Moscova venind de la 
Praga membrii delegației de par
tid și guvernamentale_a Uniunii 
Sovietice — compusă "din Nikita 
Hrușciov, Nikolai Bulganin, Ni
kolai Patolicev, Olga Ivașcenko, 
Viktor Grișin.

Pe aeroportul Vnukovo ei au 
fost întîmpinați de reprezentanți 
ai oamenilor muncii: de Averki A- 
ristov, Leonid Brejnev, Ekaterina 
Furțeva, Otto Kuusinen, Anastas 
Mikoian, Nikolai Șvernik, Piotr 
Pospelov, Aleksei Kosîghin, Mi
hail Pervuhin, membri și membri 
supleanți ai Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S. și de alți oameni de 
stat și activiști pe tărîm social. 
Delegația de partid și guverna
mentală sovietică a fost întîmpi- 
nată de asemenea de președintele 
Republicii Democrate Vietnam, 
Ho Și Min și de persoanele care 
îl însoțesc, care se găsesc la 
Moscova.

★
MOSCOVA 16 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 16 iulie pe 
stadionul central „Lenin“ din 
Lujniki a avut loc un mare mi
ting al oamenilor muncii din ca
pitala Uniunii Sovietice, cu pri
lejul întoarcerii din Cehoslovacia 
a delegației de partid și guver
namentale a Uniunii Sovietice.

Mitingul a fost deschis de Mar- 
cenko, secretar al Comitetului o- 
rășenesc Moscova al P.C.U.S.

N. S. Hrușciov, prim secretar 
al Comitetului Central al 
P.C.U.S., N. A. Bulganin, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și ceilalți membri ai 
delegației au fost salutați, în 
numele muncitorilor din Mosco
va, de lăcătușul Kuznețov de la 
uzina de automobile de mică ca
pacitate.

Scriitorul sovietic Panferov a 
felicitat pe membrii delegației 
pentru vizita încununată de suc
ces în țara prietenă.

Muncitoarea Orlova de la fa
brica „Comuna din Paris" a sa
lutat pe membrii delegației de 
partid și guvernamentale sovieti
ce în numele tineretului din Mos
cova.

N. S. Hrușciov, prim secretar 
al C.C. al P.C.U.S. a rostit în 
cadrul mitingului o amplă cuvân
tare.

La miting a luat de asemenea 
cuvîntul N. A. Bulganin, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.

Mitingul a luat sfîrșit în ova
țiile furtunoase ale celor de față 
care au aprobat cu căldură re
zultatele fructuoase ale vizitei de 
prietenie făcută în Cehoslovacia 
de delegația de partid Și guver
namentală sovietică.

Tratative între U.R.S.S. și R.F.G.

N. HRUȘCIOV
prim secretar al Comitetului 

Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice t

Praga, 16 iulie 1957.

A. NOVOTNY
prim secretar al Comitetului 

Central al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia

(Text prescurtat)

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 16 iulie Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. a comunicat ambasadei 
R.F.G. la Moscova, că partea so
vietică este de acord cu propu
nerea guvernului R.F.G. de a se 
începe la 22 iulie tratative între 
delegațiile guvernamentale ale 
celor două țări. In comunicatul 
dat publicității se arată că în

țelegerea cu privire Ia ducerea de 
tratative în problemele dezvoltă
rii relațiilor dintre cele două țări 
a fost realizată în urma schim. 
bului de mesaje între președinte
le Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., Bulganin, și cancelarul 
R.F.G., Adenauer, precum și în 
cursul schimbului ulterior de note 
între guvernele U.R.S.S. și R. F. 
Germane.

LONDRA 16 (Agerpres). — 
TASS transmite: La ședința din 
15 iulie a subcomitetului Comi
siei O.N.U. pentru dezarmare re
prezentantul sovietic V. A. Zorin 
a criticat propunerile prezentate 
de Statele Unite.

La ședința din 12 iulie a subco
mitetului, a spus V. A. Zorin, dl. 
Stassen, reprezentantul Statelor 
Unite, a expus poziția pe care o 
ocupă in prezent Statele Unite 
în problema armei atomice și cu 
hidrogen. Rezumînd punctul de 
vedere și propunerile Statelor U- 
nite. dl. Stassen a enumerat cinci 
puncte cu care sînt de acord Sta
tele Unite. După cum este ușor 
să se constate din procesul ver
bal al ședinței, aceste puncte s-au 
redus însă la formule goale, care 
nu dezvăluie cîtuși de puțin esen
ța poziției Statelor Unite.

Dacă descifrăm punctele pre
zentate de dl. Stassen în lumina 
acestei declarații, poziția Statelor 
Unite și a puterilor occidentale 
care le sprijină este alta decît 
cea despre care vorbesc formulele 
d-lui Stassen.

Primul punct al d-lui Sțassen 
prevede: „să se înceteze expe
riențele". Ce soluție pentru a- 
ceastă problemă propun Statele 
Unite și ce soluție propune Uni
unea Sovietică ?

Statele Unite propun încetarea 
experiențelor pe o perioadă de 10 
luni, care nu va împiedica cîtuși 
de puțin pregătirea unei noi ex
periențe conform programelor 
care au și fost adoptate, și con
diționează această încetare de 
încheierea unui acord cu privire 
la celelalte probleme ale dezar
mării (reducerea forțelor armate 
și a armamentelor clasice, înce
tarea producției în viitor a mate
rialelor fisionabile în scopuri mi^ 
litare, cu tot sistemul complicat 
de control asupra aplicării aces
tei măsuri), pentru rezolvarea 
cărora mai trebuie lichidate difi
cultăți considerabile provocate de 
însăși poziția puterilor occiden
tale.

Uniunea Sovietică propune să 
se adopte imediat o hotărîre cu 
privire la încetarea pe o perioadă 
de 2-3 ani a experiențelor cu 
toate tipurile de arme atomice și 
cu hidrogen în condițiile aplică
rii unui control internațional 
(stabilindu-se posturi de control 
pe teritoriul U.R.S.S., Statelor 
Unite, Angliei și în regiunea O- 
ceanului Pacific), fără a condi
ționa aceasta de rezolvarea ce
lorlalte probleme ale dezarmării 
și fără a aștepta rezolvarea lor.

Al doilea punct al d-lui Stas
sen prevede: „Să se pună capăt 
producției bombelor".

Care este poziția în această 
problemă a Statelor Unite și 
U.R.S.S. ? După cum se știe, Sfa

dele Unite nu propun încetarea 
producției de arme atomice și cu 
hidrogen. Poziția lor în această 
problemă se reduce la propune
rea de a se ajunge la un acord 
cu privire la încetarea pe viitor 
a producției de materiale fisiona
bile în scopuri militare. Totodată 
Statele Unite insistă ca țările 
să-și mențină dreptul de a pro
duce și perfecționa arma atomică 
din material^ atomice fisionabi
le existente.

Uniunea Sovietică propune să 
se pună capăt producției tuturor 
tipurilor de arme atomice șl cu 
hidrogen. Pcniru ca această mă
sură să aibă o importanță reală

pentru înlăturarea primejdiei 
războiului atomic ea trebuie să 
fie însoțită de interzicerea totală 
a armei atomice și cu hidrogen, 
de scoaterea ei din armamentul 
statelor și de distrugerea tuturor 
rezervelor existente de arme de 
acest gen.

Tocmai această soluție o pro
pune Uniunea Sovietică. Dacă 
puterile occidentale nu sînt gata 
să adopte de pe acum o astfel de 
hotărîre, U.R.S.S. este gata să-și 
asume obligația de a depune e- 
forturi împreună cu puterile occi
dentale pentru a se ajunge la un 
astfel de acord în viitor.

Al treilea punct al d-lui Stas
sen prevede: „Să se treacă la 
folosirea bombelor pentru nevoile 
centralelor electrice".

Ce propun Statele Unite în a- 
ceastă problemă și ce propune 
Uniunea Sovietică ?

Statele Unite propun folosirea 
treptată a materialelor fisionabi
le în scopuri pașnice. Totodată 
ele refuză categoric să scoată to
tal arma atomică și cu hidrogen 
din armamentul statelor.

Uniunea Sovietică consideră 
necesară scoaterea totală a armei 
atomice și cu hidrogen din ar
mamentul statelor, pentru ca toa
te materialele fisionabile să fie 
folosite exclusiv în scopuri paș
nice — pentru nevoile centralelor 
atomo-electrice, în transporturi 
etc. Propunerile noastre în acea
stă privință au fost prezentate 
subcomitetului.

Cel de-al patrulea punct al 
d-lui Stassen prevede: „Să nu 
se recurgă niciodată la arma nu
cleară în agresiunea împotriva 
unui alt stat".

Ce soluție propun în această 
problemă Statele Unite și ce so
luție propune Uniunea Sovietică ? 
Statele Unite și celelalte puteri 
occidentale refuză să-și asume o- 
bligația de a nu folosi arma ato
mică și cu hidrogen, ele justifică 
folosirea ei in scopuri militare, 
considerînd-o drept principala 
armă de „intimidare". Formulele 
de renunțare la folosirea armei 
atomice și cu hidrogen prezenta
te de ele stnt însoțite de clauze 
care dau posibilitate oricărui stat 
ca atunci cînd va considera ne
cesar. să recurgă sub pretextul 
apărării, în mod arbitrar, după 
propria sa apreciere, la arma a- 
tomică.

Uniunea Sovietică propune ca 
statele să-și asume de pe acum 
angajamentul solemn de a nu fo
losi arma atomică și cu hidrogen 
de orice tip în scopuri militare.

Cel de-al 5-lea punct al d-lui 
Stassen prevede: „Să se conti
nue să se depună cele mai mari 
eforturi pentru a se ajunge la o 
înțelegere cu privire la încheie
rea unui acord larg de dezarma
re. care va urma după acordul 
cu privire la primul pas". 
. Aprobăm declarația Statelor 
Unite cu privire la necesitatea 
încheierii unui acord larg de 
dezarmare.

Uniunea Sovietică a fost întot
deauna și rămîne un adept al so
luționării radicale a problemei 
dezarmării. La această sesiune a 
subcomitetului am prezentat la 
18 martie o propunere care ar 
putea servi drept bază pentru un 
acord larg cu privire la dezar
mare. Uniunea Sovietică va face 
la rîndul ei totul pentru a faci
lita încheierea unui astfel de a- 
cord.

(Urmare din pag. l-a) 

pentru ridicarea nivelului de 
trai al oamenilor muncii. A 
fost destiințat in această pe
rioadă sistemul cotelor obliga
torii asigurîndu-se sporirea 
cointeresării materiale a țără
nimii. Se experimentează sis
temul îmbunătățit de salariza
re și normare a muncii care va 
duce ia sporirea productivită
ții muncii și a cîștigurilor 
muncitorilor. S-a îmbunătă
țit activitatea de condu
cere și planificare a econo
miei. Toate aceste realizări 
vorbesc despre capacitatea 
partidului nostru de a rezolva 
cu succes problemele construc
ției socialiste. Este clar pen
tru oricine că izvorul puterii 
partidului de a conduce cu în
țelepciune poporul nostru, de 
a străbate fără șovăire cu 
calm și siguranță furtunile pe 
care dușmanii au încercat să 
le stîrnească împotriva mișcă
rii muncitorești, stă în unita
tea de monolit a rîndurilor 
partidului, în strînsele sale 
legături cu masele muncitoa
re.

Partidul nostru călăuzit de 
teza leninistă după care tre
cerea de la capitalism la so
cialism poate fi realizată 
numai sub conducerea unui 
partid a cărui unitate interioa
ră organizatorică și ideologi
că este de nezdruncinat, și-a 
făurit și călit această unitate 
de-a lungul întregii sale isto
rii. Coeziunea, unitatea parti
dului constituie temelia de 
granit pe care se realizează 
unitatea întregului nostru po
por.

Recenta plenară a C.C. al 
P.M.R. a acordat o deosebită 
atenție întăririi mai departe a 
unității partidului. In această 
privință au o mare însemnă
tate dezbaterile și măsurile 
plenarei adoptate față de gra
vele ieșiri antipartinice ale 
tovarășilor I. Chlșinevschi și 
M. Constantinescu — ieșiri în
dreptate împotriva unității 
partidului și conducerii sale.

Rezoluția plenarei C.C. al 
P.M.R. face o profundă și 
principială analiză a caracte
rului acțiunilor acestora, a 
cauzelor și rădăcinilor acțiu
nilor și metodelor antipartini

ce adoptate de aceștia. In pe
rioada în care în țara noastră 
dezbaterea documentelor de 
însemnătate istorică a celui 
de-al XX-lea Congres al 
P.C.U.S. a constituit un pu
ternic impuls pentru îmbună
tățirea muncii partidului, tov. 
I. Chișinevschi și M. Constan
tinescu nesocotind marile 
realizări obținute în viața de 
partid și de stat în urma în
lăturării din conducerea parti
dului a grupului de deviator! 
fracționiști — Luca-Pauker — 
au denaturat și denigrat acti
vitatea organelor conducătoa
re de partid șl a organelor 
statului democrat-popular, în- 
cercînd să orienteze în acest 
spirit dăunător dezbaterea în 
partidul nostru a învățămin
telor Congresului al XX-lea al 
P.C.U.S.

I. Chișinevschi și M. Con
stantinescu au încercat să de
natureze realizările partidului 
nostru, au trecut sub tăcere 
situația îngrijorătoare și pe
riculoasă ce a existat în con
ducerea partidului ca urmare 
a acțiunii fracționiste a grupu
lui antipartinic — Luca-Pau
ker __s-au sustras de la ana
lizarea autocritică a propriilor 
lor contribuții și răspunderi 
pentru aplicarea liniei lichi- 
datoriste a acestui grup în 
construcția de partid, pentru 
încălcarea normelor leniniste 
ale vieții de partid.

Plenara C.C. a condamnat 
cu toată asprimea și a luat 
măsurile cuvenite față de ac
țiunile și procedeele antiparti
nice ale ini I. Chișinevschi și 
M. Constantinescu.

Tineretul nostru muncitor 
alături de întregul popor în
fierează acțiunile antipartinice 
ale tovarășilor I. Chișinevschi 
și M. Constantinescu și apro
bă in unanimitate măsurile 
luate de plenară. El vede în 
aceste măsuri expresia hotărî- 
rii partidului de a apăra și 
întări necontenit unitatea rîn
durilor sale.

„Pentru tineretul nostru ca 
și pentru întregul popor — 
așa cum se spune in scrisoa
rea C.C. ai U.T.M. către Co
mitetul Central al P.M.R. din 
12 iulie a.c. — unitatea rîn
durilor partidului, coeziunea 
sa, rolul său de forță condu
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cătoare a întregului popor, 
este lucrul cel mai de preț, 
chezășia drumului victorios 
spre socialism. De aceea C.C. 
al U.T.M. condamnă cu hotă
rîre metodele antipartinice de 
grup, fracționiste, ale tovară
șilor I. Chișinevschi și M. 
Constantinescu și-și exprimă 
admirația și încrederea sa de
plină față de Biroul Politic 
și Comitetul Central al Parti
dului, care au acționat cu ho
tărîre, împiedicînd să se slă-: 
bească unitatea •partidului, a 
conducerii sale și să creeze 
primejdia fracționismului.

Comitetul Central al U.T.M. 
în numele întregului tineret 
al patriei noastre își exprimă 
recunoștința sa și mulțumește 
din inimă Comitetului Central 
al Partidului și Biroului Poli
tic în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej că a 
ferit partidul de orientarea 
primejdioasă pe care au urmă
rit s-o dea tovarășii I. Chiși
nevschi și M. Constantinescu 
dezbaterilor hotărîrilor Con
gresului al XX-lea al Partidu
lui Comunist al Uniunii So
vietice".

Dezbaterea în aceste zile a 
documentelor plenarei C.C. al 
P.M.R. de către toți activiștii 
comitetelor regionale U.T.M., 
orășenești, raionale, activiștii 
U.T.M. din întreprinderi, sate, 
școli și instituții, a prilejuit 
pretutindeni o manifestare a 
unanimității cu care activul 
organizației noastre, tineretul 
nostru muncitor, aprobă mă
surile plenarei în care văd 
expresia hotărîrii Comitetului 
Central al partidului de a în
tări necontenit unitatea parti
dului și disciplina de fier a 
rîndurilor sale, exprimîndu-și 
totodată dorința fermă de 
a-și dărui toate forțele luptei 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
trasate de partid organizației 
noastre.

Analizlnd activitatea desfă
șurată după Congresul al 

Il-lea al Partidului Muncito
resc Romîn în principalele 
sectoare ale vieții de partid, 
de stat și obștești, învățămin
tele și concluziile rezultate 
din dezbaterea în partidul 
nostru, a hotărîrilor Congresu
lui al XX-lea al P.C.U.S. și 
din analiza evenimentelor in
ternaționale care au avut loc 
în această perioadă — în pri
mul rind a evenimentelor din 
Ungaria — Plenara C.C. al 
Partidului Muncitoresc Romîn 
a stabilit principalele sarcini 
care stau în fața partidului.

Rezoluția pune in fața par
tidului ca sarcină primordială 
apărarea și întărirea unității 
indestructibile organizatorice 
și politico-ideologice a parti
dului și a disciplinei de fier 
a rîndurilor sale.

In continuare Rezoluția a- 
rată, că întărirea legăturii 
partidului cu masele este o 
sarcină centrală a întregului 
partid. Partidul cere organe
lor și organizațiilor sale să 
cunoască în mod aprofundat 
problemele care-i preocupă pe 
oamenii muncii. In această 
ordine de idei, vorbind despre 
problemele activității partidu
lui în rîndurile tineretului, 
rezoluția arată necesitatea a- 
cordării unei atenții deosebite 
muncii politico-educative cu 
tineretul.

Organizația noastră revolu
ționară — Uniunea Tineretu
lui Muncitor — organizație de 
masă a partidului care mobi
lizează, organizează și îndru
mă masele de tineri de la o- 
rașe și sate în scopul sporirii 
necontenite a contribuției ti
neretului la opera de construc
ție a socialismului în țara 
noastră, la înfăptuirea liniei 
politice și economice a parti
dului, trage din Rezoluția re
centei plenare a C.C. ai 
P.M.R., învățăminte de mare 
preț.

Așa cum se subliniază și în 
scrisoarea din 12 iulie a.c., 

Comitetul Central al U.T.M. 
se angajează în fața partidu
lui și cheamă toate organele 
și organizațiile U.T.M. să-și 
intensifice munca politico-edu- 
cativă în rîndurile tineretului, 
să dezvolte in rindurile sale 
încrederea nestrămutată în 
politica partidului și a guver
nului R.P.R., dragostea față 
de muncă șl învățătură, dra
gostea față de patria noastră 
scumpă, mărețul sentiment al 
prețuirii marilor cuceriri revo
luționare ale poporului nos
tru, inaitul spirit de luptă re
voluționară pentru înfrîngerea 
greutăților care mai sînt pe 
drumul construirii socialismu
lui, hotărirea nestrămutată de 
a apăra cu orice preț — chiar 
cu prețul vieții — cuceririle 
revoluționare ale poporului 
nostru, chezășia viitorului lu
minos al tineretului patriei 
noastre.

Organele șl organizațiile 
U.T.M., activul U.T.M. din în
treaga țară este chemat să 
întărească legăturile organi
zației noastre cu masele largi 
de tineret, să ie cunoască via
ța, munca și nevoile, să lupte 
cu perseverență pentru justa 
lor rezolvare, să ridice neîn
cetat prestigiul organizației 
noastre în fața tineretului, 
să-l organizeze șl să-i îndru
me forțele nesecate în scopul 
construcției socialismului, în 
scopul făuririi viitorului său 
fericit.

Organele și organizațiile 
U.T.M., activul U.T.M. din în
treaga țară este chemat să-și 
îmbunătățească stilul de mun
că, să se apropie cu grijă, cu 
căldură de tineri, să dea toa
tă atenția și să dezvolte cu 
grijă inițiativa tineretului.

Nu trebuie să uităm nici o 
clipă că în măsura în care U- 
niunea Tineretului Muncitor 
va Realiza în toate verigile 
sale o tot mai strînsă legătu
ră cu masele de tineret, va 
contribui efectiv la consolida

rea și dezvoltarea legăturii 
partidului însuși cu masele de 
tineri în mijlocul cărora orga
nizația noastră transtnite cu- 
vintul său de luptă.

Plenara C.C. al P.M.R. a- 
rată necesitatea atragerii oa
menilor muncii In măsu
ră șl mai mare și in 
forme variate la conduce
rea economiei și treburilor 
de stat, precum și necesitatea 
ca tn centrul muncii partidului 
să stea mobilizarea oamenilor 
muncii pentru Îndeplinirea 
sarcinilor de pian in domeniul 
economic, pentru asigurarea a- 
cumulării socialiste, necesita
tea dezvoltării continue a e- 
conomiei naționale. Și pentru 
îndeplinirea acestor sarcini 
organele și organizațiile 
U.T.M. pot să dea și vor da 
o contribuție însemnată. Or
ganizațiile U.T.M. din indus
trie sint chemate să mobilize
ze și să organizeze intregul 
tineret muncitor din industrie 
să lupte cu și mai multă pa
siune, cu entuziasm patriotic 
pentru consolidarea și dezvol
tarea activității brigăzilor de 
tineret, a posturilor utemiste 
de control și a celorlalte for
me tinerești de mobilizare a 
tineretului în producție pentru 
a mări contribuția tineretului 
la lupta pentru creșterea pro
ductivității muncii, îmbunătă
țirea calității produselor și 
reducerea prețului de cost. In 
activitatea noastră trebuie să 
acordăm o deosebită atenție 
dezvoltării inițiativei creatoa
re a tineretului. Inițiativa pen
tru economii în producție a 
tinerilor de Ia uzinele „Pro- 
gresul"-Brăila. inițiativa tine
retului de la uzinele T. Vladi- 
mirescu-București pentru dis
ciplină, ordine și curățenie 
în producție, pentru folosirea 
celor mai înaintate metode de 
producție și de organizare a 
muncii, și multe alte inițiative 
ale tinerilor noștri muncitori 

să fie dezvoltate în fiecare 
fabrică sau uzină, să fie un 
Imbold in continua dezvoltare 
a activității creatoare a tine
retului din industrie. Organi- 
tațiile U.T.M., intregul tineret 
de Ia sate sint chemate să 
lupte cu șl mai multă abnega
ție pentru întărirea formelor 
socialiste tn agricultură, 
pentru mărirea contribuției ti
neretului la munca politică de 
convingere a țărănimii munci
toare cu gospodării individua
le pentru a trece pe drumul 
socialismului, pentru mobiliza
rea tuturor forțelor în vede
rea strîngcrii la timp a recol
telor bogate din acest an. Și 
organizațiile U.T.M. de la 
sate trebuie să acorde o aten
ție deosebită inițiativei crea
toare a tineretului. Inițiativa 
de insilozare a nutrețului, Ini
țiativa preluării de către ti
neri a unor sectoare impor
tante de producție în gospo
dăriile agricole colective tre
buie să găsească un larg ecou 
în rindurile tineretului, să 
mărească contribuția tinerilor 
din agricultură la lupta pen
tru obținerea unor rezultate 
economice din ce in ce mai 
mari. De asemenea organiza
țiile U.T.M. din școli și facul
tăți sînt chemate să-și inten
sifice munca de educare poli
tică pentru mobilizarea elevi
lor și studenților Ia însușirea 
științei și culturii Înaintate, 
întărirea disciplinei și comba
terea influențelor moralei bur
gheze. mobilizarea și mai ac
tivă a elevilor și studenților 
la lupta întregului popor pen
tru consolidarea regimului de
mocrat-popular.

Plenara C.C. al P.M.R. ne 
arată că necesitățile construc
ției socialiste in țara noastră 
precum și lupta dintre capi
talism și socialism pe plan 
mondial impun sporirea efor
turilor , pentru ridicarea con
tinuă a nivelului activității 
ideologice. Propaganda noas
tră — subliniază rezoluția — 
trebuie să fie pătrunsă de 
combativitate șl principialita
te comunistă, să nu manifeste 
liberalism față de concepțiile 
străine, față de manifestările 
naționaliste, șovine, să lupte 
prin toate mijloacele de care 
dispune pentru triumful mar- 
xism-leninismului.

Organele U.T.M. trebuie 
să întărească combativitatea 
revoluționară, vigilența po
litică, să combată cu șl 
mai multă hotărire Influen
tele ideologiei burgheze, să 
întărească munca și activita
tea organizațiilor de bază, 
disciplina, unitatea și comba
tivitatea lor, lărgindu-și tot 
mai mult influența politică și 
organizatorică asupra maselor 
de tineret.

Plenara C.C. al P.M.R. ara
tă că una din sarcinile funda
mentale ale politicii partidului 
este întărirea și consolidarea 
continuă a lagărului țărilor 
socialiste în frunte cu Uni
unea Sovietică. Trebuie să 
dezvoltăm și mai mult In rin
durile tineretului prietenia și 
frăția cu Marea Uniune Sovie
tică, cu celelalte țări ale la
gărului socialist, să cultivăm 
și mai mult in mijlocul tine
retului internaționalismul pro
letar.

Organele șl organizațiile 
U.T.M. vor trebui să desfă
șoare o largă muncă educati
vă de masă în rindurile tine
retului, în spiritul dragostei 
înflăcărate pentru patria noas
tră iubită. Republica Populară 
Romînă, in spiritul tradițiilor 
de luptă seculară a poporului 
nostru pentru libertate și in
dependență națională, în spi
ritul glorioaselor fapte de 
arme ale armatei romîne, care 
și-a dat contribuția in lupta 
pentru zdrobirea armatelor 
negre ale fascismului, în spi
ritul dragostei pentru Armata 
noastră Populară.

In aceste zile cînd dezbatem 
cu însuflețire documentele Ple
narei C.C. ai P.M.R. tineretul 
nostru muncitor mobilizat de 
organizațiile U.T.M. își strin- 
ge tot mai mult rindurile in 
jurul partidului Iubit. Uniunea 
Tineretului Muncitor, întregul 
tineret din (ara noastră este 
mal hotărit ca oricind să facă 
totul pentru a-șl îndeplini din 
ce in ce mai bine rolul și sar
cinile sale de rezervă și aju
tor credincios șl devotat al 
partidului tn măreața luptă 
pentru construcția unei vieți 
noi.
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