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Tinerețea Proletari din toate țările, uniți-vă !

nu suporta stagnarea

1

?

asiunca pentru 
tot ce e nou, 
dorința arză
toare de a rea
liza fapte mă
rețe sînt carac
teristice tinerei

generații. Tinerețea nu su
portă stagnarea, lîncezeala, 
nedreptatea și reacționează 
spontan împotriva lor. Să dez
voltăm aceste calități ale tine
rei generații și să le facem să 
slujească țelului înalt de fău
rire a unei lumi noi. Trăim o 
epocă de profunde schimbări 
revoluționare ; în țara noastră 
se schimbă însăși baza econo
mică a societății, se creează o 
societate nouă, socialistă. Or
ganizația noastră revoluționa
ră de tineret participă activ la 
marile înfăptuiri revoluționare, 
ei îi este specifică atitudinea 
combativă față de tot ce frînea- 
ză mersul înainte. Combativi
tatea împotriva rutinei, stag
nării, anchilozării, birocratis
mului etc, este un factor al 
progresului social. Din partea 
tineretului se cere o atitudine 
revoluționară, să nu se mul
țumească cu realizările obținu
te, să nu treacă nepăsător pe 
lingă lipsuri și greșeli, 
scoată 
piedică 
ajute 
noului 
această epocă. Partidul a acor
dat U.T.M.-ului dreptul de a 
dezbate larg și de a pune în 
fața organizațiilor de partid 
respective toate problemele 
muncii întreprinderilor, institu
țiilor etc., în vederea lichidă
rii lipsurilor din activitatea 
acestora. Este o datorie a ute- 
miștilor de a folosi din plin 
acest drept pe care ni-l dă par
tidul. Sînt uneie domenii de 
activitate In care în mod de
osebit tinerii pot aduce un a- 
port prețios la îmbunătățirea 
situației. In unele întreprinderi 
calificarea tineretului este ne
glijată, nenumărate propuneri 
de inovații zac luni de zile ne
rezolvate, în consfătuirile de 
producție nu se dezbat cele 
mai importante probleme. Edu
carea morală a tinerilor din 
școlile medii ori din învăță
mântul superior este in unele 
locuri lăsată pe un plan secun
dar.

Activitatea în organizațiile 
U. T. M. este deosebit de fa
vorabilă autoeducării tineretu
lui în spiritul colectivismului, 
al răspunderii colective fațade 
muncă, față de educarea mora
lă a fiecărui membru. Critica 
tovărășească este severă și ne
cruțătoare, dar ea izvorăște din 
încrederea colectivului în po
sibilitățile de îndreptare, în ca 
pacitatea de a se îndrepta a 
celui criticat. Să nu se uite 
însă faptul că sufletul tineri
lor este plin de sensibilitate. 
De aceea critica trebuie făcută 
diferențiat. Bineînțeles, crite
riul care indică tonul și ascu
țimea criticii este gravitatea 
greșelii, dar totodată trebuie 
ținut seama și de particulari
tățile personalității fiecăruia,

să 
la iveală ceea ce îm- 

mersul înainte și să 
astfel la dezvoltarea 
care se plăsmuiește in

in așa fel înclt critica să-și 
poată îndeplini roiul ei educa
tiv. O critică prost făcută poate 
duce la rezultate contrare celor 
scontate. Critica de sus, sen
tențioasă, pe ton de comandă, 
arogant, rămîne fără ecou. In 
special activiștilor utcmiști li 
se cere multă pondere, judicio
zitate în mînuirea criticii. Com
bativitatea nu trebuie privită 
ca un scop în sine, ci ca un 
mijloc de educare comunis
tă a tineretului. Combativitatea 
prost înțeleasă de unii mem
bri ai vechiului birou al Co
mitetului orășenesc U.T.M.- 
București i-a făcut să critice 
cu o nervozitate excesivă, să 
exagereze unele lucruri. Pe de 
altă parte, înțelegerea falsă a 
prieteniei și a obligațiilor re
ciproce ce decurg din ea îi face 
pe unii tineri să adopte o ati
tudine de așa zisă „înțelege
re“, de cocoloșire reciprocă a 
lipsurilor. In asemenea atmos
feră bineînțeles că nu se mai 
poate vorbi de simțul răspun
derii colective. Un rol hotărî- 
tor pentru întărirea combativi
tății tinerilor, a spiritului to
vărășesc, îl are crearea unei 
opinii publice a colectivului. O 
opinie publică cu spirit critic 
dezvoltat, exigent față de toți 
membrii colectivului face ca 
fiecare să simtă controlul co
lectivului pentru orice acțiune 
a sa. Exigența opiniei publice 
a colectivului presupune în pri
mul rînd exigență față de sine 
din partea fiecărui membru al 
acestuia. Numai dacă intran
sigența față de lipsurile altora 
se îmbină organic cu un spi
rit autocritic dezvoltat se crea- 
ză posibilitatea desfășurării 
unei munci încununate de suc
ces. Cum altfel decît lipsită de 
combativitate, de intransigen
ță față de munca proprie poa
te fi caracterizată atitudinea 
Anei Chițoiu, activistă a Comi
tetului regional U.T.M.-Staiin. 
care își face munca de teren 
plimhîndu-se prin Agnita, în 
loc să îndrume organizațiile 
U.T.M. din satele raionului, să 
la ajute să convingă și să a- 
tragă tinerii țărani muncitori 
pe drumul cooperativizării a- 
gricu’turii.

Dragostea pentru viața nouă, 
simțul de răspundere pentru 
construirea acestei vieți ii 
face pe tineri să fie combativi 
față de lipsuri, le dă curatul 
de a înfrunta greutățile, dîr
zenia și abnegația în lupta 
pentru învingerea lor. Ce alt
ceva dacă nu combativitatea, 
pasiunea pentru construcția 
noii societăți dovedesc miile de 
tineri ce răspund cu înflăcă
rare chemării C.C. al U.T.M. 
de a merge să muncească pe 
șantierele tineretului ? N-au 
trecut nici două săptămîni de 
cînd C.C. al U.T.M. a adresat 
tineretului chemarea de a pleca 
pe șantiere și mii de tineri din 
toate colțurile țării au și în
ceput munca. Ei nu se sperie 
de unele greutăți ale vieții de 
șantier. în nenumărate cazuri 
utemiștii au răspuns chemări
lor partidului de a munci in 
împrejurări mai dificile, de a

rezolva sarcini grele. Conștiin
ța că fac o operă măreață, că 
prin munca lor grăbesc con
strucția societății, le dă tăria 
morală de a trece peste orice 
inconvenient de moment, ii 
face să privească în perspecti
vă, să vadă că alături de edi
ficiile socialiste pe care le 
înalță cresc și ei, capătă ex
periență de viață, se califică, 
se călesc.

Conștiința de constructori ai 
lumii noi trebuie să trezească 
în tineri vigilența, grija pen
tru a păzi ceea ce clădim, ceea 
ce este al nostru, de acțiunile 
dușmanului, de in'iuența ideo
logiei și a moralei burgheze. 
Lupta împotriva acestor influ
ențe. învingerea lor nu este 
posibilă decît printr-o intensi
ficare a propagandei marxist- 
leniniste în rînduriie maselor 
largi de tineret.

Influențele moralei burghe
ze asupra unor tineri 
duc o viață superficială, 
zordonată, 
huliganice etc. nu. ne pot 
lăsa indiferenți. Ruperea a- 
cestor tineri de 
țele nefaste, atragerea lor pe 
drumul unei vieți cinstite, de 
muncă, este o datorie a utc- 
miștilor. La combinatul chimic 
din orașul Victoria cu un an 
în urmă erau tineri huligani, 
nedisciplinați în producție, 
care îngreunau munca altora, 
își petreceau timpul în beții 
etc. Organizația U.T.M. de aici 
a îndreptat focul criticii asu
pra acestora, cele 22 posturi 
utemiste de control au combă
tut comportările nejuste în 
muncă.

Pentru a canaliza resursele 
de energie ale tinerilor s-a or
ganizat o intensă viață cultu
rală. sportivă, s-au creat toate 
condițiile pentru ca tinerii 
să-și îmbogățească cunoștin
țele ideologice, să-și petreacă 
timpul liber în mod plăcut și 
instructiv. Roadele acestei 
munci se oglindesc în rezulta
tele frumoase obținute în pro
ducție de acei tineri, în felul 
lor nou de comportare.

Roadele întregii munci edu
cative dusă de organizația 
U.T.M. se oglindesc în trăsă
turile de caracter, în calitățile 
pe care le dovedesc tinerii în 
muncă și în viață. Educarea 
unei generații a îndrăzneților, 
a militanților curajoși pen
tru triumful socialismului, iată 
co așteaptă partidul din par
tea U.T.M.

cu

care 
de- 

manifestări

sub influen-

„Scînteia tinerstiLui“
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j Mandria noastră

Trei sferturi de veac 
tehnic superior

Activitatea se desfășoară în 8 SS 
mari amfiteatre cu peste 100 de 22 
locuri fiecare, 37 săli de curs, 4 « 
săli de desen. 7 săli de proiecte, SS 
4 biblioteci etc., care au o su- >) 
prafață ce se ridică la 35.000 m2; » 
căminele studențești au o supra- 2? 
față locuibilă de 19.000 m2, iar << 
cantinele 2000 m2. 22

Tînărul intrat în Institutul poli- << 
tehnic își dă seama de munca pe >2 
care o are de făcut. Activitatea 22 
din institut este programată amă- << 
nunțit și munca se desfășoară în << 
ritm regulat, planificat. >>

Posibilitățile de azi, comparate << 
cu piedicile și greutățile de ieri, 22 
arată clar că în țara noastră este >2 
o viață nouă. Pentru această via- << 
ța nouă, schimbul de mîine, for- 22 
mat azi în Institutul politehnic, 22 
prezintă toate garanțiile. Pe por- << 
țile larg deschise ale Institutului 22 
politehnic intră, an de an, tineri 22 
dornici de învățătură pe ace- << 
leași porți ei ies, după termina- <2 
rea școlii, pregătiți, orientați, dor. >2 
nici de muncă. Ei nu trebuie să « 
bată la uși încuiate, ca să obțină << 
loc de muncă, pentru că Statul le 22 
asigură acest loc. <<

La 75 de ani de învățămînt >> 
tehnic superior putem privi cu în. ts 
credere în viitor avîntul pe care 2? 
l-a- luat învățămîntul tehnic din >2 
1948 pînă azi, A

P. GHEORGHIU C

de învătămînt
De la școlile de cultură gene

rală ale veacului XVIII — în 
programa cărora erau și disci
pline cu caracter de știință apli
cată — și pînă la academiile gre
cești, organizate în Principatele 
noastre în veacul XIX, cu pro
grame în care figurau „epistimu- 
rile“ — adică fizico-matemati- 
cile aplicate la topografie și con
strucție — învățămîntul tehnic la 
noi abia începea să se contureze.

Abia anul 1881 marchează sfîr- 
șitul învățămintului tehnic mește
șugăresc din țara noastră, supus 
schimbărilor și fără un profil 
determinat și începutul învăță- 
mîntului tehnic superior, organi
zat pe baze mai constante. A- 
ceastă organizare s-a datorat lui 
Gheorghe Duca, directorul școlii 
din 1881 și pină în 1888. In 
timpul direcției lui Scarlat Văr- 
nav, școala noastră de poduri a 
fost pusă pe plan de egalitate cu 
școlile similare din străinătate. 
Modificările structurale au ținut 
în pas cu vremea ; în iunie 1920, 
școala de poduri și, șosele ș-a 
transformat în Școală politehnică 
iar în 1948, după reforma învă
țămîntului ea a devenit Institut 
politehnic.

Din 1881 pînă azi au trecut 75 
de ani — în care viața Școlii 
politehnice apare sub două aspec
te diferite : unul este ace'.a dintre 
1881-1948. — altul după 1948. 
In prima etapă, de 67 ani. Școa
la de poduri și șosele a avut o 
activitate restrinsă, impusă de 
faptul că industrializarea țării 
era pe plan secundar. In primul 
an, 1881, școala n-a dat nici un 
absolvent; in următorii zece an> 
numărul absolvenților a fost de 
77. Intre 1881 și 1922, adică 
în 41 de ani, Școala de poduri 
și șosele a dat 553 de abso,venți.

Construirea socialismului în 
țara noastră a impus o restruc
turare a Școlii politehnice, trans
formată în Institut politehnic 
— menit să dea inginerii nece
sari în procesul de industria.i- 

-zare a țării. Institutul politehnic 
a fost organizat pe facultăți și 
secții, iar numărul studenților a 
sporit în fiecare an. Astfel, în 
actualul an școlar în Institutul 
politehnic sînt 5563 studenți, în 
afară de studenții cursurilor fără 
frecvență al căror număr se ri
dică la peste 2500.

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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In cinstea Congresului Uniunii Tineretului Muncitor

Primele zile 
tineretului

pe șantierul 
de la Iași

Citiți
în pagina II-a:
O Literatura din R.P.R. și 

perspectivele ei de dezvol
tare.

— Raport prezentat de tov. 
Mihai Beniuc la Congresul 
Scriitorilor din R.P.R.

Brigada de la colosul 8
<• o :

In urmă cu 56 ani,. în bătrîna 
cetate moldoveana, lașul, „prin 
grația Iui dumnezeu și voința 
regelui“ a fost decretată con
struirea conductei de apă T.mi- 
șzști-Iași.

Așa cum arată și cronica 
murilor, construirea acestei 
duete s-a făcut prin grația 
nopo’lurilor franco-bclgiene. 
așa s-a întîmplat că, încă cu 
mult înairjte de a curge apa prin 
această conductă „au curs“ pro
fituri fabuloase în buzunarele în
treprinzătorilor. Conducta de apă 
Timișești-Iași este unică în Eu
ropa prin lungimea ei: are 102 
km. Renunțarea pe vremea aceea 
la proiecte mult mai avantajoa
se, ca de pildă aducțiunea 
din Prut sau Șiret, a servit 
resale marilor monopoluri.

Preocupați de interesele 
înguste, personale, vechii 
nu au ținut cont de interesele 
dezvoltării industriale a orașului 
Iași. Conducta Timișești-Iași, cu 
debitul ei modest, făcea față doar 
nevoilor de alimentare cu apă a 
pooulației.

I ipsindu-i între multe altele 
și apa, lașul nu s-a putut dez
volta din punct de vedere indus
trial, rămînînd orașul tradițiilor 
istorice, al teilor bătrîni și al 
romantismului. Așa au cunoscut 
oamenii

vre- 
con- 
mo- 

$i

apei 
inie-

lor 
edili

lașul zeci
★ 

eliberarea 
muncii din 

conducerea

de ani.

După 
oămend 
puși la 
obștești, au avut de luptat din 
greu cu povara moștenirii regi
murilor trecute. S-au făcut efor
turi deosebite pentru sporirea de
bitului de apă, care să facă față 
nevoilor 
dezvoltare. In 
orașului Iași, 
nul au alocat

tării noas‘re, 
orașul nostru, 

treburilor

industriei în continuă 
scopul dezvoltării 

partidul și guver- 
anul acesta aproa-

CARACTER DÎRZ
Undeva pe Bărăgan, în ste

pa dobrogeană sau pe mănoa
sele cîmpii ale Olteniei, mu'ți 
mecanizatori își amintesc și a- 
cum de o consfătuire, ținută 
la Galați; cind s-au decernat 
diplome celor mai buni tracto
riști din (ară. își amintesc și de 
unul din cei care au primit di
plome — un tînăr scund, înde
sat, cu înfățișare de om pu
ternic, dar plin de modestie. 
Angajamentul lui de atunci, 
exprimat in cuvinte scurte și 
simple, a stîrnit în sală o fier
bere neobișnuită.

— în 1956 voi 
hantri.

Tractoriștii din 
regiunea Galați 
n-au fost însă 
prea mult sur
prinși de acest 
angajament. Ei 
îl cunosc mai de 
mult -pe loan 
Sfinteș, tracto
ristul de la gos- 
oodăria de stat 
„Berea Barbu“ 
din raionul Fi- 
limon Sîrbu. 
Sînt mulți ani
de cînd el își depășește cu 
regularitate planul, fiind unul 
dintre fruntașii luptei pentru 
creșterea productivității mun
cii cu tractoarele. Anul tre
cut a executat cu tractorul său 
D.T.-54, un volum de 2.075 
hantri. Nimeni nu s-a mi
rat de aceea cînd, la o consfă
tuire regională, participanții 
l-au asaltat cu întrebările: Cum 
își organizează munca, ce me
tode folosește, cum alimentea
ză tractorul, cum îl îngrijește 
și multe, multe altele.

Calm șl sigur ca la comanda 
tractorului, cu aceeași modestie 
din totdeauna, Sfinteș a răs
puns pe rînd la toate întrebă
rile. A vorbit despre graficul 
orar și despre ciorapul de mă-

tase prin care 
rina, despre 
pentru motorină și despre cu
plajele care-l ajută să folo
sească întreaga putere a trac
torului, despre importanța fie
cărui șurub de la tractor sau 
mașina remorcată, despre toa
te „mărunțișurile" care pet 
să-l ajute pe tractorist, atunci 
cînd are grijă de ele, ori să-l 
facă viața amară, atunci cînd 
nu le bagă-n seamă.

Sfinteș este în primul rînd, 
unul dintre cei cărora tracto
rul sau altă 
poate face cu

realiza 2575

strecoară moto- 
capacul găleții

mașină nu le 
nici un chip „via
ță amară“: el 
își cunoaște bi
ne meseria, o 
prețuiește și nu 
se mulțumește 
cu ce știe, ci 
caută mereu să 
intre tot mai a- 
dînc în tainele 
ei, să le stăpl- 
nească pe de
plin, ca un ade
vărat maestru.
Fără îndoială că 

latură a caracterului 
îndemnat să-și ia un

această 
său l-a 
angajament cu mult mai mare 
decit realizările de anul tre
cut. Cit despre plan, ce să 
mai vorbim ? El a fost lăsat 
de mult în urmă. întreg pla
nul pe 1956 este de 685 han
tri ; or, numai în campania 
de primăvară, Sfinteș a exe
cutat 1003 hantri. Cit de de
parte va rămlne planul, în 
urma realizărilor la sfirșitul 
anului, cind vor mai fi trecut 
alte două campanii ?

Un lucru cel puțin este sigur: 
angajamentul Va fi realizat. 
Garanție stau hotărîrea și 
dîrzenia lui Sfinteș, caracterul 
lui de tlnăr înaintat, de ade
vărat utemist.

Institutul politehnic din București

pe 90 milioane lej pentru con
struirea conductei de aducțiune 
a apei din prut. Vestea aceasta a 
umplut de bucurie inimile oame
nilor muncii din Iași, care văd 
cum se satisface unul din vechile 
lor deziderate.

lașul va avea, încă în prima 
jumătate a anului viitor, apă din 
be'șug.

Imediat după publicarea Che
mării Comitetului Central al 
U.T.M. am vizitat șantierul con
ductei de aducțiune a apei. Pe 
locul unde nu de mult se întin
deau bălăriile, s-au înălțat zeci 
de barăci, perfect aliniate, s-au 
construit drumuri interioare pen
tru accesul camioanelor și trac
toarelor.

In acea dimineață însorită, 
brigadierii erau adunați în ca- 
reu. Citirea Chemării C.C. al 
U.T.M., din care au aflat că șan
tierul de aducțiune a apei din 
Prut a fost declarat șantier al 
tineretului, a stîrnit un val de 
puternice ovații. Vestea aceasta 
a sporit mîndria și răspunderea 
brigadierilor, ca un rezultat al 
prețuirii muncii lor.

După ținerea mitingului, tine, 
rii s-au împrăștiat pe tot întin
sul șantierului Cei doi frați 
Baciu — Niculae și Emil — sînt 
nedespărțiți. Muncesc împreună 
cot la cot și, numai după cîteva 
zi!?, s-au evidențiat pe întreaga 
brigadă I-a. Exemplu în mun
că pentru acești doi frați îl 
constituie comunistul Vizitiu Ște
fan, comandantul brigăzii, fost 
brigadier pe șantierele Salva-Vi- 
ș?u și Bumbești-Livezeni. E o 
mîndrie pentru toți tinerii că 
muncesc alături de un neobosit 
și încercat tovarăș.

Lucrările de săpare a șanțului 
pentru conductă continuă intr-un 
ritm viu, plin de avîntul tineresc 
al brigadierilor

Am mai vizitat și alte puncte 
ale șantierului. La racordul de 
linie ferată și la una din stațiile 
de repompare a apei se fac pre
gătiri în vederea venirii a încă 
500 de tineri brigadieri care vor 
lucra pe șantier.

I. AGHINEI 
corespondent al „Scînteii 

tineretului“ pentru regiunea 
Iași

—oOo—
0 delegație a Marii Adunări 

Naționale a R.P.R.
a plecat spre Sofia

Răspunzînd invitației Adunării 
Populare a R.P. Bulgaria, marți 
seara a părăsit Capitala în- 
dreptîndu-se spre Sofia, o dele
gație a Marii Adunări Naționale 
a R.P.R.

Delegația este alcătuită din 
tovarășii : Mihail Roșianu, mem
bru în Prezidiul Marii Adunări 
Naționale, scriitorul Geo Bogza, 
Ștefan Bontea, director al 
1PROMET, Irina Răchițeanu, ar
tistă emerită a R.P.R. Gheorghe 
Codru, secretar al Comitetului re
gional Galați al P.M.R., Dumitru 
Dejeu, președintele sfatului popu
lar al regiunii Hunedoara, prof. 
unlv. Victor Cheresteșiu, director 
adjunct al Institutului de istorie 
al Academiei R.P.R., Maria Zi- 
daru, președinta gospodăriei agri
cole colective din satul Păulești, 
regiunea Baia Mare, ing. Al. Dră- 
gan, director al trestului de pre
lucrare a țițeiului — K,!
colae Popa, activist 
P.M.R., Constantin 
maistru crescător de 
al Muncii Socialiste, 
Mesteacăn, învățător, 
Marea 
R.P.R.

P'.oești, Ni
ai C.C. al 

Adochiței. 
vaci, Erou 
Constantin 
deputați în 

Adunare Națională a
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BUȘTENI (de la brigada noastră volantă: M. 
Zonis, R. Costln, El. Popa).

La intrarea în Bușteni, te întîmpină construcțiile fa
bricii de hîrtie „1 Septembrie“. Este o fabrică marc 
din care merge pînă departe peste hotare, faima hir.iei 
rominești. Din Bușteni pleacă zeci și zeci de suluri 
uriașe cu hîrtie de ziar spre India, R. P. Chineză, Sta
tul Georgia (S.U.A.) etc.

Cine sint cei care veghează lîngă uriașele maș'ni ce 
prepară hirtia ? In fotografiile alaturate vom 
punsul.

Colosul 8 e o mașină impresionantă după 
și vede Brigada utemistă de aci condusă 
Petre Boteanu își îndeplinește angajamentul de a 
realiza zilnic — in cinstea celui de al ll-lea Congres 
al U.T.M. — plănui in proporție de 104—105%, Des. 
pre succesele de pînă acum ale brigăzii, vorbește grăi
tor fanionul din stingă, (foto nr. 1).

Acum sulul de hîrtie desprins din mașină va f; în
dreptat spre tăiat. Intre timp locul i-a fost luat de un 
alt valț Mașina nu are voie să stea nici o clipă. Bri
gada de aci este doar în luptă pentru intîietate cu cei 
de la colosul 8. Huzui Nicolae pregătește valțul pentru 
o nouă înfășurare, (foto nr. 2).

Vagoanele au tras la „peronul" fabricii. De aci hîr- 
tia de ziar va călători spre „Casa Scînteii“ sau de
parte, peste hotare, (foto nr. 3).

da răs-

cum se 
de tov.

Congresul Scriitorilor din
Ședința din 19 iunieMărfi dimineață lucrările Con

gresului Scriitorilor din R.P.R. 
au continuat in sala Teatrului 
C.C.S. Scriitorul Al. Șahighian a 
prezentat raportul Comisiei de 
validare a Congresului. In raport 
se arată că in adunările generale 
ale secfiilor pe ramuri de creafie 
din București și ale filialelor 
Uniunii Scriitorilor din R.P.R. 
au fost aleși 208 delegați la 
Congres, dintre care sînt pre- 
zenți 195, 13 delegați absentind 
din motive întemeiate.

în anul 1949, cind s-a convo
cat Conferința pe (ară a scriito
rilor, In vechea Societate a Scrii
torilor din R.P.R. erau înscriși 
233 membri. Azi Uniunea Scriito
rilor din R.P.R. numără 445 
membri definitivi și 144 membri 
stagiari.

La Congres participă 146 scrii
tori de limba romlnă, 34 de limba 
maghiară. 9 de limba germană 
și 6 de alte limbi.

Congresul Scriitorilor din 
R.P.R. se prezintă ca un front 
în care șl-au unit eforturile toate 
generațiile. La Congres se află 
36 de delegați in vîrstă de 20-30 
ani, 66 de delegați Intre 30-40 
ani, 57 delegați între 40-50 ani

și 36 in vîrstă de peste 50 ani.
Congresul este o imagine vie 

a rolului activ pe care îl joacă 
scriitorii în viața politică și ob
ștească a țării. Printre delegați 
sînt 14 academicieni și membri 
corespondenți ai Academiei 
R.P.R., 6 deputați în Marea Adu
nare Națională și 12 deputați in 
alte organe ale puterii populare, 
49 de delegați sînt laureați ai 
Premiului de Stat, 116 delegați 
sînt distinși cu ordine și medalii 
ale R.P.R.

Scriitorul Petru Dumitriu a ex
pus apoi coraportul asupra pro
blemelor prozei contemporane.

Scriitorul Aurel Baranga a dat 
citire unor telegrame de salut tri
mise Congresului de : Uniunea 
Scriitorilor Albanezi, Eisa Trio
let și Louis Aragon (Franța), 
Salvatore Quasimodo (Italia), 
François Mauriac (Franța), Aca
demia de Artă din India și Na- 
zim llikmet.

La Congres au mai sosit oa
speți de peste hotare: din R. 
Cehoslovacă — dr. I. P. Beneș 
și dr. Petr Karvaș: din R.P. Chi
neză — Chen Po-chi și Țang Ke; 
din Cuba — Nicolus Guillen ; din 
Olanda — Kauwenaar ; din R.P. 
Polonă — Stanislaw Dobrowol- 
ski; din Suedia — Henri Peter 
Mathis.

în cadrul discuțiilor a luat cu- 
vlntul acad. Geo Bogza, care a 
stăruit asupra răspunderii scri
itorului față de poporul munci
tor. El a făcut o evocare a vieții 
grele de altădată a poporului, a 
felului cum a învățat că poporu
lui îi datorează totul. Geo Bogza 
a propus crearea unui monument 
funerar în amintirea lui Mlhail 
Eminescu.

■ Acad. Cezar Petrescu a arătat 
că scriitorilor între cele două 
războaie le venea greu, din cauza 
societății de atunci, să descopere 
,,eroul pozitiv“ din viață, dar 
că astăzi tinerii scriitori talen- 
tați, cu ochi atent și spirit rea
list, au această posibilitate.

R. P. R.
Evidențiind condițiile materiale 

și morale cu mult superioare ce
lor din trecut, scriitoarea Lucia 
Demetrius a chemat tineretul să 
se arate la înălțime prin studiu 
și mai ales prin combaterea de- 
zor dinei în viață și în scris. Să 
siringă legăturile cu generația 
vîrstnică și în același timp să nu 
se constituie în „bisericuțe“, să 
urmărească interesele generale ale 
literaturii noastre.

Scriitorul Dumitru Corbea a 
vorbit despre experiența vieții 
trecute a poporului legată de ex
periența estetică a acestuia, de 
creațiile folclorice; apoi despre 
cerințele c titorilor și despre pro
blemele orientării creației.

Scriitorul Eusebiu Camilar, 
membru corespondent al Aca
demiei R.P.R., a subliniat că ci
titorii cer opere realizate nu din- 
tr-o străbatere în fugă a țării, 
ci dintr-o asiduă legătură cu 
viața, cu evenimentele prezentu
lui. El s-a ridicat împotriva ace
lora care consideră documentarea 
scriitorului drept o chestiune a sa 
personală și nu ca o chestiune de 
participare directă, nemijlocită a 
scriitorului la viața patriei.

Lucrările Congresului continuă.



CONGRESUL SCRIITORILOR DIN R. P. R.
Literatura din R. P. R. și perspectivele ei di

Raport prezentat de tov. Mihai Beniuc

Un gest măreț de prietenie
— SIMPOZIONUL DE LA CASA PRIETENIEI 

ROMINO-SOVIETICE —

Subliniind că „literatura nouă 
din Republica Populară Romînă 
este un rezultat și o expresie a 
forțelor creatoare ale poporului 
nostru, eliberat de dominația ca
pitalistă și angajat în uriașul 
proces de construire a socialis
mului pe plan intern și de conso
lidare a păcii popoarelor pe plan 
internațional“, raiportul arată 
condițiile sociale noi, crearea re
gimului de democrație populară, 
construcția socialistă, care stau 
la temelia avîntului de azi al 
muncii scriitorilor.

Noile condiții politice, cu pu
terea de stat preluată tot mai 
masiv de popor prin lupte suc
cesive, au deschis chiar de la 
început perspective largi și revo
luției culturale. Toată moștenirea 
culturală valoroasă a trecutului, 
națională și internațională, tre
buia să devină accesibilă clasei 
muncitoare și țărănimii munci
toare și toate forțele creatoare, 
oamenii de știință, artiști, scrii
tori, trebuiau ajutați să-și pună 
din plin capacitatea și talentul 
lor în slujba poporului.

Cei mai buni scriitori s-au adu
nat sub steagul de luptă al par
tidului olasei muncitoare.

După ce a vorbit despre starea 
de lucruri existentă în literatură 
înainte de prima conferință pe 
țară a scriitorilor și înainte de 
crearea Uniunii Scriitorilor, rapor
torul a spus:

Important pe tărîm literar a 
fost faptul că partidul a pus în 
fața scriitorilor imediat după eli
berare cu claritate problema 
combaterii antirealismului în 
artă de pe pozițiile realismului și 
i-a îndemnat chiar de la început 
să stăruie în însușirea realismu
lui socialist, îndeosebi prin stu
dierea literaturii sovietice și prin 
tot mai temeinica cunoaștere a 
ideologiei marxist-leniniste. Din 
lupta împotriva teoriilor idealiste 
în artă a rezultat consolidarea po
zițiilor noastre care au deschis 
creației drumul realismului socia. 
list.

S-au pus, tot înainte de înte
meierea Uniunii, bazele unei se
rioase cercetări istorice și literare 
obiective cu privire la figuri mari 
de talia democratului revoluționar 
Nicolae Bălcescu ; s-a dus o 
uriașă muncă de orientare a 
scriitorilor către problemele rea
lității socialiste, s-a stimulat par
ticiparea la viața obștească, au 
fost ajutați mulți tineri să-și va
lorifice creația, dintre care unii 
astăzi constituie o mîndrie a li
teraturii noi. s-au făcut eforturi 
pentru ridicarea nivelului ideolo
gic și pentru familiarizarea scrii
torilor cu problemele realismului 
socialist și cu experiența litera
turii sovietice.

Conferința scriitorilor a avut 
rolul de a înmănunchia forțele 
existente, de a atrage altele în 
luptă, de a promova tinere talen
te și de a fundamenta o organi
zație care să sprijine pe scriitori, 
material și moral, ajutîndu-i și 
îndrumîndu-i în vederea înfăp
tuirii unei literaturi „care să 
oglindească profundele transfor
mări prin care trece țara noa
stră în drumul ei spre socialism“, 
o literatură „care să fie ea însăși 
un factor activ al acestor trans
formări“ — cum s-a spus atunci 
în salutul adresat conferinței de 
către C.C. al PJV1.R.

Unul din cele mai importante 
fapte din literatura noastră este 
că după conferința din 1949 a 
scriitorilor s-au sărbătorit, sub 
îndrumarea partidului Și cu aju
torul guvernului, centenarul naș
terii lui Eminescu în 1950 și cel 
al lui Caragiale în 1952, adevă
rate sărbători naționale, prin 
care s-a pjjs baza largă a valori
ficării moștenirii culturale pe 
principiile leniniste și a început 
o adevărată renaștere cu privire 
la intrarea în drepturile lor a 
operelor marilor scriitori din tre
cut

Tn problema moștenirii cultu
rale lupta a trebuit dată și cu 
încercări de a prelua toată litera
tura din trecut de-a valma, fără 
spirit critic, fără a ține seamă 
că dacă sîntem pentru tot ceea 
ce contribuie prin idei mari și 
progresiste, prin sentimente uma
nitare la ridicarea omului, nu ac
ceptăm de loc obscurantismul, 
misticismul, decadentismul, tri
vialitatea.

Grea a fost bătălia în ceea ce 
privește realizarea unei literaturi 
noi. Ea se definește foarte bine 
prin 1950, cînd pe lîngă fenome
nele formaliste, îndeosebi în poe
zie, a căror combatere începuse, 
se manifestau acum fenomene su
părătoare de proletcultism.

Tn 1951, la începutul anului, 
Uniunea Scriitorilor a avut o im
portantă plenară despre poezie, 
iar spre sfîrșitul anului o confe
rință — prima —cu tinerii scriitori 
din țară, care a avut drept re
zultat mobilizarea multor tinere 
talente. Plenara despre poezie din 
1951 a dezbătut și combătut, pe 
de. o parte formalismul ca mani
festare și răsunet al ideologiei 
burgheze în poezie, mai ales în 
folosirea mijloacelor impopulare 
de către unii poeți în creația lor, 
pe de altă parte proletcultismul, 
ca boală la fel de periculoasă a 
poeziei noastre, opunîndu-li-se a- 
mîndurora realismul socialist ca 
singurul drum al poeziei noi.

Mai importante sînt în anii de 
la instaurarea republicii succesele 
însăși ale scriitorilor în acest 
timp. Și despre ele trebuie să 
vorbim

Literatura, fie că e vorba de 
opere scrise sau de creații orale, 
de cînd există ea pe lume, a în
deplinit o funcție socială. Tn con
dițiile noi din țara noastră, citi
torii sînt masa poporului în ma-

„Scînteia tineretului“
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joritatea lui. Pentru a înțelege 
succesele literaturii noi, este in
teresant a cunoaște forța de pă
trundere a operelor literare în 
masele de cititori.

Cifrele, oricît ar părea de seci, 
au greutatea lor și nu e lipsit 
de interes de a cunoaște că între 
1.1.1949 și 1.IV.1956 au apărut în 
domeniul literaturii, în limba ro
mînă și în limbile minorităților 
naționale, 4.941 de titluri însu- 
mînd 38.585 de coli editoriale și 
64.085.975 de exemplare. Din a- 
cestea revin 936 titluri pentru li
teratura contemporană; 727 de 
titluri pentru literatura pentru 
copii.

In continuare raportul citează 
și alte cifre semnificative, dînd 
apoi date asupra rețelei de insti
tuții culturale care contribuie la 
răspîndirea cărții literare.

înainte de a trece mai departe, 
țin să accentuiez că scriitorul și 
editorul sînt obligați să studieze 
mai adînc cerințele și perspecti
vele de viață ale cititorului.

Problema este: ce am realizat 
pentru cititorii noștri în acești 
ani ?

La al II-lea Congres al P.M.R., 
s-a spus în raportul tovarășului 
Gheorghiu-Dej : „Tot ce are 
mai talentat literatura și arta ro- 
mînească participă astăzi la ope
ra de dezvoltare a culturii puse 
în slujba poporului“. Tot acolo 
s-a spus : „Oamenii de litere și 
de artă au izbutit să creeze în ui- 
timii ani opere care și-au cîștigat 
pe merit dragostea poporului“. 
Aceste adevăruri nu pot decît să 
ne bucure nespus de mult pentru 
că ele confirmă o situație de fapt 
și recunoașterea unor eforturi în
coronate de succes. „Dar — cum 
se spune mai departe în raport — 
succesele obținute nu trebuie să 
ducă la crearea unei atmosfere 
festive de automulțumire. Multe 
dintre temele mari și dintre as
pectele fundamentale ale luptei 
eroice a poporului muncitor pen
tru construirea socialismului, ca 
și din istoria ultimelor decenii, 
nu și-au găsit oglindirea în lite
ratură și artă decît în slabă mă
sură. Unele opere suferă de ten
dința de a simplifica realitatea, 
de a o prezenta în chip schema
tic, ceea ce se manifestă îndeo
sebi în prezentarea slabă din 
punct de vedere artistic a supe
riorității noului, a procesului de 
înfrîngere și lichidare a ceea ce 
este vechi. Lipsite de viață sînt 
în unele opere literare figurile 
făuritorilor noii societăți“.

Tn continuare raportul prezen
tat de tov. M. Beniuc face o a- 
mănunțită enumerare a unor lu
crări ale literaturii noastre în
chinate trecutului poporului ro- 
mîn și minorităților naționale.

Raportul a trecut în continuare 
la o privire largă asupra litera
turii cu tema construirii socia
lismului, apreciind opere realiza
te de scriitori în toate genurile 
și speciile literaturii noastre noi, 
inclusiv ale celor create de scrii
torii maghiari și ai altor minori
tăți naționale, caracterizînd o sea
mă dintre aceste creații.

Unde va să zică n-au reușit 
decît în slabă măsură scriitorii 
să oglindească realitatea ? Acolo 
unde este vorba de redarea cu 
măiestrie a omului nou, a omu
lui socialist, și, în ultimă in
stanță, a comunistului. E vorba 
aici de eroul pozitiv al timpului 
nostru, de piatra de încercare 
pentru capacitatea scriitorului de 
a cuprinde și pătrunde esențialul

Libertatea creației 
și personalitatea scriitorului

Vorbind de varietatea tematică 
afirmam că ea este un semn al 
libertății creației noastre după 
eliberare, căci singur hotărăște 
scriitorul ce zonă a realității, ce 
perioadă a istoriei supune cerce
tării sale de pe pozițiile și de pe 
platforma de luptă ce i-a creat-o 
regimul puterii populare. La fel se 
poate susține, pe bună dreptate, 
că tot un semn al libertății crea
ției sînt manifestările puternice 
ale personalității artistice în 
opera literară a scriitorilor noș
tri, stilul propriu, înclinația sore 
metodele zugrăvirii sever realiste 
ale efuziunii romantice și tot ceea 
ce îi dă creației artistice carac
ter de autenticitate și originali
tate. Cuvintele lui Lenin cu pri
vire la această problemă, la noi 
au găsit o largă aplicație, în ciu
da greșelilor care s-au făcut în 
această privință. Repet aceste cu
vinte deși cu toții le cunoașteți : 
„Nu încape îndoială că problema 
literară se pretează cel mai pu
țin unei egalizări mecanice, unei 
nivelări, dominației majorității a- 
supra minorității. Nu încape în
doială că în această chestiune 
este necesară asigurarea unui spa
țiu cît mai larg inițiativei perso
nale, înclinațiilor individuale, 
mai mult spațiu pentru gîndire și 
imaginație, formă și conținut“. Ă 
existat acest spațiu ? Fără îndo
ială că el a fost asigurat de par
tid.

Fapi este că n-a existat mai a- 
les de la instaurarea Republicii 
o pauză în creație, o stopare a 
avîntului literar

Desigur că au existat și greșite 
înțelegeri ale aplicării liniei par
tidului în artă de către unii scrii
tori cu posturi de răspundere ca 
Țraian Șelmaru. Nicolae Moraru 
etc. Linia partidului însă era cla
ră : valorificarea pe principii le
niniste a moștenirii literare în 
tot ceea ce are progresist și bine 
realizat artisticește, servind cul
turalizării maselor, promovarea 
unei literaturi realist-socialiste, 
oglindind transformările revolu- 

din spiritul epocii, este vorba de 
cheia de boltă a literaturii noi 
realist-socia liste și dacă aici am 
realizat puțin înseamnă'că n-am 
realizat îndestul principalul. Tre
buie să aduci un astfel de om 
încît cititorii să spună „așa aș vrea 
să fiu și eu“ sau măcar „îmi 
place“, alături de oameni despre 
care cititorul să spună „așa fe- 
rește-mă doamne să fiu 1“ sau 
„scîrnavă făptură 1“.

In operele noastre lipsesc ade
seori discuții cu implicații ideo
logice mai adînci, deschideri de 
perspectivă marxist-leniniste des, 
pre soarta omului, clădite la mo
dul literar pe înțelegerea dialec
tică, materialist-isțorică a vieții.

Care sînt cauzele scăderilor zu
grăvirii omului nou în literatura 
noastră, în ciuda faptului că 
avem în acest sens succese dem
ne de stima și dragostea cititoru
lui ? Unii vor fi tentați să crea
dă că vinovat de toate acestea 
este numai scăzutul nivel artistic, 
forma nerealizată a operei, sche
matismul ei. De fapt schema
tismul unei opere și impresia de 
sărăcie și de cenușiu .pe care o 
face în consecință, rezultă, la 
scriitorul talentat, din necunoa
șterea temei tratate, din lipsa de 
studiu stăruitor și aprofundat a! 
vieții dar, desigur, adeseori și 
din nepricepere artistică la anti- 
talente.

Un scriitor bun nu construiește 
un caracter „din cap“ ci din va
riata experiență cu oamenii vii, 
cu faptele lor, din participarea 
însăși a scriitorului la viață. Un 
scriitor printr-o operă a sa de
monstrează ceva cititorilor. Iar 
fără clare concepții despre reali
tate este cu neputință să te cîr- 
muiești pe tine în multiplicitatea 
experienței.

Există nu odată cazuri de idi
lism și de poleială a realității, 
dar și de negativism. Răul la 
negativism este nu că evidenția
ză părți negative ale realității, ci 
faptul că lasă să se creadă că-s 
generale aceste rele și că nu poți 
scăpa de ele. deci poziția însăși 
a scriitorulu este străină de 
ideologia clasei muncitoare.

Cauza literaturii n-o servește 
după cum am spus, nici prolet
cultismul sau idealismul, nici for
malismul sau negativismul ..j

Scriitorul pledează pentru ade
văr așa cum îl vede, nu ca un 
avocat pledează, ci ca un artist, 
dezghiocînd din realitate ceea ce 
este esențial, ceea ce este tipic, 
ceea ce este caracteristic. Și de 
cînd există scriitori pe lume ei 
totdeauna au luat partea cuiva, 
au luat partea a ceva.

Direct de spiritul de partid se 
leagă problema realismului socia
list pentru scriitorul comunist 
sau pentru acel scriitor care înfă
țișează cu simpatie idealurile so
cialiste ale omenirii. Mihail Sa- 
doveanu. Camil Petrescu. Tudor 
Arghezi, Nagy Istvan, Cezar Pe
trescu, Asztalos Istvan și alții 
au realizat opere care nu puteau 
fi concepute decît în condițiile 
construirii socialismului și au 
luat atitudine în consecință.

Metoda realismului socialist în
seamnă de fapt punerea în apli
cație a spiritului de partid în artă 
și a capacității de tipizare, care 
este forma artistică de a face cu
noscut adevărul vieții. Scriito
rul realist socialist nu . poate 
vedea realitatea din punctul 
de vedere al lui Sirius, ci de 
pe poziția unui marxist-leninist 

ționare prin care trecem; combate
rea oricăror manifestări și influ
ente idealiste în literatură, în
deosebi concepțiile decadente bur
gheze.

Greșeli mai serioase s-au făcut 
atunci cînd, chiar de la conduce
rea Uniunii Scriitorilor s-a exerci
tat o critică sentențioasă, adminis
trativă cu pretenții de prin
cipialitate exclusivă „ex cathe- 
dra“. Fără îndoială că această 
greșită, dar în general nu rău in
tenționată metodă de apărare a 
liniei partidului, a dăunat lite
raturii. Cei care s-au pretat tem
porar la folosirea acestor metode 
traduse în practică printr-un a- 
mestec exagerat și mecanic în 
opera de creație prin îndrumarea 
prea restrictivă către unele teme 
în dauna altora au fost criticați 
și pînă la urmă au plecat de la 
conducerea treburilor literare. A- 
titudinea pentru un timp rezer
vată și păgubitoare intereselor 
literare față de Tudor Arghezi, 
critica respresivă față de unele 
greșeli reale ale lui Ov. S. Croh- 
mălniceanu sau față de o nuvelă 
a lui Marin Preda, supunerea la 
lungi și interminabile discuții a 
unor lucrări ale lui Eusebiu Ca- 
milar sau Cicerone Theodorescu; 
judecata dogmatică și slaba fun
damentare a criticilor aduse lui 
I. Vitner cu prilejul discutării 
problemelor tipicului în aprilie 
1953 in discuțiile despre poezie, 
Măriei Banuș pentru niște versuri 
cu grabă judecate „intimiste“ și 
lui Marcel Breslașu, pentru niște 
declarații deschise și sincere care 
îl făceau suspect de inveteraf for
malist șau decadent; — toate a- 
cestea și altele au fost nesănă
toase manifestări ale acelei epoci. 
Culminante ca greșeli în acest 
sens au fost îndeosebi discuțiile 
cu privire la tipic în aprilie 1953, 
prin dogmatism și sentențiozitate. 
încă în același an conducerea par
tidului a început lungi dezbateri 
la Comitetul Central, continuate 
în 1955, pentru a limpezi aceste 
probleme, și s-au luat măsuri de 

și cercetind-o ca atare, înfățișînd-o 
ca ațare el aplică metoda realis
mului socialist. Și nu există as
pect al vieții și al existenței, fie 
că este vorba de ceea ce unii nu
mesc „eternul uman“ și pentru care 
cer tratament special în artă, sub 
specie aeterni, fie că este vorba 
de ceea ce se schimbă vizibil sub 
ochii noștri, ca să nu poată fi tra
tat de pe poziția ideologică a u- 
nui comunist.

Nu încape îndoială că în lite
ratura noastră a OÎșțigat teren și 
a devenit dominant realismul-so- 
cialist, nu că nu ar exista reali
zări de alt tip, dar nu acestea, 
nici aspectele ce contravin realis
mului socialist în unele lucrări, 
sînt dătătoare de ton.

Eu nu cred că trebuie să existe 
nici un fel de poriofranco la noi 
în .mișcarea literară unde să se 
poată desface orice mărfuri lite
rare și ideologice. Cu aceasta 
n-ar fi de acord scriitorii, in pri
mul rînd, ca în cazul Jar, ce a 
însemnat o recrudescență a libe
ralismului în artă, cînd au pro
testat energic.

Potrivnic idilismului, care este 
egal cu ciupitul stafidelor din co
zonac sau cîteodată cu stropirea 
cu apă de trandafir a opincilor, 
ca să miroasă frumos, dar potriv
nici și negativismului, care vede 
numai noroiul de pe încălțăminte 
nu și încălțămintea, realismul so
cialist a stat la temelia celor mai 
bune lucrări ale noastre de după 
eliberare, ca metodă de lucru.

In opera literară — de cele 
mai multe ori înainte ca scriito
rul să se fi așezat la masă •— 
construcția operei în linii mari, 
în imaginea ei de ansamblu, în 
desfășurarea acțiunii, subiectul, 
conflictele, caracterele, replicile 
cheie, tablourile de viață sînt 
gata, frămîntate cîte odată în ră
gazurile aparente ale scriitorului, 
în viața lui vîntuită mereu de ve
deniile viitoarelor sale opere.

Limba scriitorului, proză sau 
vers, pe care mulți o confundă cu 
forma sau o consideră ca elemen
tul principal al ei este un mijloc 
de natura liniei sau a culorii, ele 
singure nu fac imaginea ; imagi
nea se întruchipează prin ochiul 
artistului care reflectă realitatea 
și se traduce în linii, culori și 
lumină. Așa și opera literară se 
traduce în cuvinte literare care o 
deosebesc de ale omului în con
versația curentă nu pentru că ar 
fi altele, sînt tot aceleași, dar 
sînt folosite altfel

Tn cartea literară ideea trebuie 
să fie exprimată artistic în con
flicte, în imagini zguduitoare și 
înălțătoare, în personaje angre
nate în relații complexe, pe po
ziții deosebite, prin care să 
pună în vibrație cele mai adînci 
resorturi ale inimii omului, să-l 
silească să vadă realitatea mai 
bine, și să-1 oblige să lupte pen
tru frumusețea vieții și binelui 
omului pe pămînt.

In continuare raportul a anali
zat succesele dobîndite de scrii
torii romîni și ai minorităților 
naționale în realizarea unei ade
vărate măiestrii literare,, subli
niind că e o sarcină a criticii aceea 
de a scoate la iveală aspecte ne
gative ale artei noastre literare, 
lungimea excesivă a unor romane 
cîteodată anunțate în volurne nu
meroase. lipsa nuvelei și schiței, 
adevărate pietre de încercare pen
tru scriitori ; prozaismul multora 
din lucrările în versuri; banali
tatea dialogului și a replicilor 
în teatru, trivialitate, naturalism.

îndreptare a situației. Dar a crede 
că numai astfel de lucruri s-au 
petrecut atunci și a le socoti prin 
excelență definitorii pentru acei 
ani înseamnă a se înșela sau a 
ține ochii închiși față de latu
rile esențiale ale adevărului. La 
drept vorbind nimeni nu are de 
ce poza în martir sau în victi
mă a acelor metode. Eu nu 
cunosc nici un caz căruia să 
nu i se fi făcut dreptate.

Această încercare de a „dez
gropa morții“ nu este de altfel 
decît o manevră a elementelor 
căzute șub influența ideologiei 
burgheze, care acum ridică stea
gul liberalismului în artă și în 
general pe frontul ideologic, cu 
scopul vădit de a lovi în revolu
ția noastră culturală, în justa 
orientare dată de partid în poli
tica literară și artistică. Așa se 
explică la noi ieșirile antiparti
nice ale lui Alexandru Jar și 
susținerea lui de către I. Vitner 
și M.. Davidoglu,

S-ar putea întreba unii din a- 
fară „Ce fel de libertate este 
aceea de a nu putea scrîe împo
triva poporului, partidului, pa
triei, progresului ? De a nu putea 
face tumbe suprarealiste sau de 
a dansa pe funie deasupra pră- 
păstiilor metafizice, în mînă cu 
paraSolul idealismului ? De a nu 
te putea exprima păsărește dacă 
îți place păsăreasca, ci numai pe 
înțelesul tuturor, al „gloatelor“ ? 
Adică libertatea este numai de a 
alege tema dorită, de a folosi sti
lul personal, de a sluji poporului, 
socialismului, pacea“? Da, vom 
putea răspunde, asta este liberta
tea noastră, pe care n-am avut-o 
înainte.

Intre introducerea liniei parti
dului în creația literară și putința 
cuiva de a-și rezolva liber talen
tul în interesul poporului său și a 
înaltelor idealuri umanitare defi
nite ca țeluri de atins de către 
comunist nu există contradicție, 
ci dimpotrivă o perfectă concor
danță. Desigur, aceasta nu e „li
bertatea“ incendiatorului templu

cal ete. precum și date cu pri
vire la publicațiile Uniunii Scrii
torilor.

Pentru o creație care să pă
trundă în mase nu este necesară 
numai o rezolvare a problemelor 
materiale (rezolvarea ce a avut 
loc în linii mari și continuă să 
aibe loc zi de zi) ci și o justă 
orientare ideologică.

noastre
țele sale proprii, priceperea sa de 
a gîndi în imagini și de a cons
trui tablouri de viață., și caractere, 
pe capacitatea sa de a condensa 
în chip sintetic și armonios în cu
vinte simțămintele sale și ale al
tora, pe experiența de viață, pe 
cultura sa, pe tot ce a învăța! de 
la meșterii săi sau din operele a- 
cestora și, în momentul suprem, 
lepădîndu-se de toate acestea sau 
avîndu-le perfect asimilate în 
structura ființei sale întocmai ca 
culoarea ochilor sau tăria voinței, 
să se bizuie pe inspirație. Scriito
rul nu poate aștepta 25 de ani 
după insoirație și mai puțin pot 
aștepta alții după el, și eventual 
să-l și hrănească în acest inter
val. Scriitorul trebuie să-și pre
gătească inspirație printr-o grea 
transpirație, prin eforturi multi
ple, variate și îndelungate.

Ce trebuie să facem noi prac
tic, pentru ridicarea nivelului ar
tistic al literaturii noastre? Tn 
primul rînd printr-o critică bine 
orientată ideologicește și pusă la 
punct cu problemele esteticei mar
xiste să fim cît se poate de exL 
genți față de operele ce apar, să 
promovăm cu precădere și cu 
toată Căldura tot ceea ce înseam
nă justă și artistică oglindire a 
realității noi și să scoatem în 
evidență tot ceea ce trebuie evi
tat de un scriitor. Tn al doilea 
rînd, în redacțiile și editurile 
noastre să nu se dea drumul de
cît la lucrări bine realizate nu 
numai ca conținut de viață și ca 
orientare ideologică, ci și artisti
cește, fără să se țină seama de 
numele autorului și de orice pre
siuni s-ar exercita din partea cui
va asupra redacției, ținînd însă 
și editurile seamă de prioritatea 
pe care trebuie s-o aibă lucrările 
despre contemporaneitate, capa
bile să educe oamenii muncii în 
spirit socialist. în al treilea rînd, 
să se țină necontenit seamă de 
efectul pe care-l au operele noas
tre în masa cititorilor muncitori și 
țărani și în rîndurile tineretului, 
principalul nostru consumator de 
literatură. In al patrulea rînd să 
facem loc ori cărei forme literare 
bine realizate artisticește, dacă 
forma servește în mod clar și fără 
echivoc ideile noastre, concepția 
noastră despre lume, și dacă ea 
nu dăunează întru nimic carac
terului popular al artei, comunica- 
bilității ei pentru masele largi 
de cititori. Realismul socialist nu 
se limitează la nici o formulă ar
tistică și este gata s-o îmbrăți
șeze pe oricare, cu condiția să 
acționeze asupra conștiinței oame
nilor, în sensul idealurilor mar
xist-leniniste, chiar dacă nu di
rect și dintr-o dată; să nu în
străineze, ci să apropie cît mai 
mult masele omenești de aceste 
idealuri.

Noi sîntem din punctul de ve
dere al creației artistice în pro
cesul unei renașteri, o renaștere 
care se anunță a fi de o grandoa
re cum n-a mai cunoscut omeni
rea, a spus raportorul, referin- 
du-se la realizările literaturii rea
lismului socialist și dînd ca 
exemplu o seamă de mari opere 
ale secolului nostru.

La noi în țară această renaș
tere a început acum 12 ani, iar 
linia pe care s-o urmăm în con
tinuare ne-o dă avangarda clasei 
muncitoare, .partidul nostru, în 
lucrările celui de al II-lea Con
gres al P.M.R.

E necesar să combatem toate 
piedicile care ne stau în cale — 
și din ele fac parte unele rele in
terne ca tămîlerea reciprocă, spi
ritul de grup, tendința de a prefe
ra o atmosferă stătută unei dis
cuții curajoase, adînc principiale, 
pătrunse de spirit de partid — 
cum se arată în raportul de acti
vitate al C.C. al P.M.R. Iar asu
pra răului principal — ideologia 
străină și dușmănoasă marxism- 
leninismului — ni se atrage a- 
tenția în mod deosebit.

„Sîntem convinși — se spune 
în raportul C.C. al P.M.R. — 
că scriitorii și artiștii noștri vor 
dărui poporului opere demne, 
prin conținutul lor de idei și prin 
forța lor artistică, de epoca fur
tunoasă a transformărilor revo
luționare pe care le trăiește pa
tria noastră“.

Noj scriitorii, avem datoria de 
a contribui la sporirea binelui și 
de a ajuta la combaterea răului, 
prin ținerea în fața oamenilor a 
oglinzii fermecate în care se vede 
adevărul în imagine artistică. A- 
ceasta îmbărbătează pe cei buni 
și bagă teama în cei răi. De vom 
face ca niște adevărați maeștri ai 
cuvîntului această grea treabă, 
poporul ne va mulțumi.

Fiecare generație de scriitori 
are meritul ei în fața istoriei și 
recunoștința posterității pentru 
binele, adevărul și frumosul ce 
l-a adus în viață.

Să luptăm împreună cu gene
rația noastră, mergînd pe dru
mul realismului socialist.

In această luptă ne călăuzește 
și pe noi ca pe toți oamenii 
muncii partidul clasei muncitoa
re, ne luminează învățătura fără 
moarte a lui Vladimir Ilici Lenin.

lui Dianei din Efes — ci liberta
tea omului care înțelege necesi
tatea conviețuirii în societate și a 
treptatei dezrobiri a lui de sub 
jugul exploatării.

In continuare, raportul dă o 
serie de date cu privire la situa
ția nouă a scriitorului în R.P.R. 
— împrumuturi acordate de Fon
dul Literar, ajutoare, case de 
odihnă, de creație, ajutor medi-

Sarcinile
Nu este cinstit să ne acoperim 

greșelile, eje au existat, făcute de 
noi toți. în măsuri variate. Dar, 
dacă e necinstit să ne acoperim 
greșelile, mai necinstit ește să fa. 
cern uitate succesele, condițiile 
prielnice de dezvoltare a literatu
rii create de partid și de guvern.

Raportul stăruie apoi asupra 
unor lipsuri organizatorice ale 
Uniunii Scriitorilor.

Evocînd situația internațională 
și internă raportul se ocupă de 
sarcinile principale ale scriitori
lor în momentul de față.

Noi, scriitorii, facem parte din 
sectorul ideologic al vieții poporu
lui nostru și sîntem chemați să 
contribuim la lupta lui actuală, 
precum și la lupta popoarelor 
pentru definitiva înlăturare a pri
mejdiei războaielor. Nu poți com
bate pozițiile ideologiei burgheze, 
concepțiile idealiste în artă fără 
ca tu însuți să fii un bun marxist 
și teoretic și practic. De aceea 
prima sarcină a scriitorilor, toc
mai pentru că sînt militanți în 
sectorul ideologic, trebuie să rămî- 
nă consolidarea ideologică și spo
rirea cunoștințelor marxist-leni- 
niste pe de o parte, iar pe de 
altă parte cunoașterea multilate
rală a vieții, a oamenilor, a spi
ritului timpului nostru.

Dar vom putea înainta pe a- 
cest rodnic drum — care ne-a a- 
sigurat succesele obținute — 
fără ca de acum înainte să com
batem orice manifestări și 
elemente străine ideologiei noas
tre ? Mulți au socotit la noi în 
ultimii ani că oamenilor de știin
ță, scriitorilor, artiștilor și în ge
neral intelectualilor trebuie să le 
trecem cu vederea greșelile. Unii 
spun chiar că este primejdios să 
combatem liberalismul, manifestat 
cîteodată în rîndul intelectualilor, 
căci i-am putea supăra pe aceștia 
și am putea dăuna astfel „alian
ței“ dintre clasa muncitoare și 
intelectuali. Noi nu i-am aplica 
însă aceluia ce se supără pentru 
critica adusă greșelilor lui, vorba 
lui Ion Creangă : „In cămașa în 
care s-a mînie, în aceea s-a des- 
mînie“, căci intelectualii noștri, 
cei care muncesc cu tragere de 
inimă, și cîte odată și cei care 
muncesc cu mai puțină tragere de 
inimă, au mai multe cămăși, iar 
aceste cămăși se fac din banii 
munciți cu greutate de întregul 
popor muncitor. Cei mai mulți in
telectuali și fără discuție partea 
cea mai mare și cea mai bună 
dintre scriitori este împotriva 
oricăror concesii pe tărîm ideolo
gic.

Unii, interpretînd greșit faptul 
că comuniștii se pronunță pentru 
coexistența pașnică și pentru în
trecerea economică pe plan inter
național între socialism și capita
lism sau răstălmăcind combaterea 
eronatei dogme cu privire la as
cuțirea artificială a luptei de cla
să în perioada de trecere la 
socialism, își închipuie că vom 
turna de acum apă în vin și 
vom combina o nouă băutură fi
lozofică idealisto-materialistă sau 
că, în ceea ce privește lupta de 
clasă trebuie să urmeze dacă nu 
o stingere, cel puțin o pauză. Noi, 
însă nu avem să ne luptăm nu
mai cu rămășițele capitaliste din 
conștiința oamenilor și cu Influ- 
iențe asupra lor ale ideologiei 
burgheze, antipopulare și reacțio
nare. La noi clasele antagonice 
mai există, mai există și purtători 
ai ideologiei adverse concepției 
marxist-leniniste și adversari ai 
oamenilor muncii. 'Atît timp cît 
dușmanul n-a fost încă dezarmat 
definitiv, va continua lupta de 
clasă, și atît timp cît se mai sim
te influența ideologiei burgheze 
sau se mai ivește un purtător al 
ei, lupta noastră ideologică tre
buie dusă cu asiduitate și ne
înduplecat. înțelegem să nu năs
cocim dușmani, dar nu înțelegem 
să capitulăm în fața acelor ce 
există și mișcă.

Ridicarea nivelului ideologic, 
strîngerea legăturilor cu realita
tea noastră și combaterea ideolo
giei burgheze sînt sarcini ale. fie
cărui scriitor devotat partidului 
și regimului democrat din țara 
noastră. O deosebită grijă mult 
mai mare ca în trecut trebuie să 
acordăm însă din acest punct de 
vedere scriitorilor tineri. La ulti
ma consfătuire pe țară a tinerilor 
scriitori s-au ridicat voci pentru 
redarea în literatură a „adevăru
lui integral“, înțelegîndu-se prin 
aceasta o reflectare obiectivistă a 
realității, sau faptul că în locul 
raportului existent la noi între cla
se, de conflict și luptă, s-a ajuns 
de către unii la formula de „co
existență complicată“, o varian
tă a coexistenței pașnice aplicată 
la raporturile de clasă in faza 
construirii socialismului și să 
nu-i îndemnăm pe tineri să se 
desprindă de viață, de realitate, 
printr-o prea grabnică profesio
nalizare, care duce la considera
rea de sus și a fenomenelor vie
ții și a semenilor lor din socie 
tate.

Toate cele spuse pînă acum sînt 
în realitate numai condiții indis
pensabile pentru realizarea unor 
opere valoroase. Problema este 
cum să ridicăm nivelul artistic 
al operelor noastre ? Cititorii, 
dacă nu le place opera, o lasă 
la o parte, că nu sînt plătiți s-o 
citească. Scriitorul trebuie să se 
bizuie mai presus de orice pe for-

La Casa Prieteniei Romîno-So- 
vietice din str. Batiștei nr. 14 a 
avut loc marți seara un simpozion 
cu tema: „Un măreț gest de prie
tenie al U.R.S.S. față de poporul 
romîn“.

Au fost prezenți Octav Live- 
zeanu, vicepreședinte al ARLUS- 
ului, Camil Ressu, președinte de 
onoare al Uniunii Artiștilor Plas. 
tici din R.P.R., V. V. Skorniakov, 
atașat al Ambasadei Uniunii So
vietice, numeroși oameni de știin
ță, artă și cultură, studenți și 
alți oameni ai muncii. Academi
cienii Barbu Lăzăreanu, director 
general al Bibliotecii Academiei

Delegația parlamentară bulgară 
a revenit în București

După ce au făcut o călătorie de 
cîteva zile prin țară, membrii de
legației Adunării Populare a 
R. P. Bulgaria, care se află în 
țara noastră la invitația Marii 
Adunări Naționale a R.P.R., s-au 
înapoiat luni seara în Capitală.

In cursul zilei de marți dele
gația parlamentară bulgară a fă
cut mai multe vizite în Capitală.

Adunarea organizată la Constanța 
de Comitetul romîn pentru repatriere

Din inițiativa Comitetului ro-* 
mîn pentru repatriere a avut loc 
duminică la Constanța o adunare 
la care au luat parte peste 400 
de cetățeni din oraș și regiune 
dornici să-și revadă în patrie pe 
cei dragi, rude și prieteni aflați 
în pribegie peste hotare. ț

Adunarea a fost deschisă de 
Dumitru Bordîncă, secretarul Co
mitetului executiv al Sfatului 
popular al regiunii Constanța, 
președintele comisiei locale de 
repatriere.

De un interes deosebit s-a 
bucurat în rîndurile celor prezenți 
cuvîntul colonelului activ Sterian 
Baiulescu, repatriat cu un an în 
urmă, membru al Comitetului ro
mîn pentru repatriere, care a 
vorbit despre condițiile grele de 
viață pe care le înfruntă în străi
nătate majoritatea emigranților 
romîni.

100 de ani de la nașterea 
lui Dimitr Blagoev

Marți seara, în sala Bibliotecii 
centrale universitare din Capitală 
a avut loc o ședință festivă con
sacrată aniversării a 100 de ani 
de la nașterea lui Dimitr Blagoev, 
întemeietorul Partidului Comunist 
Bulgar, organizată de Societatea 
pentru răspîndirea științei și cul
turii și Institutul Romîn pentru 
Relațiile Culturale cu Străinătatea.

Ședința festivă a fost deschisă 
de acad. prof. P. Constantinescu- 
Iași. ministrul Cultelor.

Despre „100 de ani de la naș
terea lui Dimitr Blagoev, înte
meietorul Partidului Comunist 
Bulgar“ a vorbit prof. univ. M. 
Cruceanu.

Vorbitorul a făcut o amplă ex
punere asupra vieții și luptei neo
bosite a lui Dimitr Blagoev închi

Sosirea unei delegații de femei 
din R. P. F, Iugoslavia

Răspungînd invitației Comitetu
lui Femeilor Democrate din 
R.P R., marți după-amiază a so
sit prin punctul de frontieră 
Stamora-Moravița, o delegație a 
Federației Asociațiilor Feminine 
din R.P.F. Iugoslavia care ne va 
vizita țara timp de 20 de zile.

Din delegație fac parte : Lidia 
Iovanovici, membră a Comitetului 
Executiv al Federației Asociații
lor Feminine din R.P.F. Iugosla
via, președinta Federației Femi
nine din Muntenegru, deputat în 
Scupscina populară din Republi
ca Populară Muntenegru ; Ljilja
na Maneva, membră a Comitetu
lui Executiv al Federației Aso
ciațiilor Feminine din R.P.F. Iu
goslavia, președinta Federației 
Femeilor din Macedonia; Milica

Informații
Intre 16 iunie și 1 iulie 1956 

are loc în Polonia al 25-lea Tîrg 
internațional de la Poznan.

La acest tîrg. R.P.R. partieipă 
cu un birou tehnic comercial în 
cadru! căruia experții și tehnicie
nii noștri vor duce tratalive pen
tru încheierea diferitelor opera
țiuni comerciale.

★
în cadrul convenției culturale 

dintre țara noastră și R.P. Polonă 
luni au sosit în Capitală Kazimierz 
Groszymski director al departa
mentului pentru problemele tine
retului din Ministerul învățămîn- 
tului, și Zygmunt Ratsznik, mem.

Știri sportive
Amatorii jocului de fotbal din 

capitala țării noastre vor avea 
prilejul să urmărească astăzi o 
nouă întîlnire internațională. Pe 
stadionul Republicii cu înce
pere de la ora 18, echipa campi
oană a Belgiei, Royal Sporting 
Club Anderlecht va susține o par
tidă în compania unei selecțio
nate divizionare din R.P.R.

Repriza a doua a întîlnirii va 
fi transmisă pe posturile noastre 
de radio în jurul orei 18,55 pe 
programul I.

★
Duminică 24 iunie se va des

fășura prima ediție a ștafetei 
combinate circuitul „Munca“, 
competiție sportivă prin care se 
continuă tradiționala cursă de

R.P.R., G. Oprescu. directorul 
Institutului de istorie a artei al 
Academiei R.P.R. și Em. Condu- 
rachi, directorul Institutului ar
heologic al R.P R. au vorbit des
pre însemnătatea gestului Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S. care 
a hotărît să transfere guvernuluj 
R.P.R. tezaurul nostru de arfă 
cultă, religioasă și populară, țe
sături și obiecte bisericești, da- 
tînd din secolele XVI și XVII, 
colecții numismatice vechi, pre
cum și tezaurul de la Pietroasa 
ce poartă numele de „Cloșca 
cu pui“.

A urmat un program artistic.

Dimineață parlamentarii bul
gari au fost oaspeții muncitorilor 
de la fabrica de confecții „Gh. 
Gheorghiu-Dej", unde au fost pri
miți cu prietenie frățească.

Parlamentarii bulgari au făcut 
apoi o vizită la Palatul Pionie
rilor, iar după-amiază au cercetat 
colecțiile Muzeului de artă al 
R.P.R.

Printre cei care au vorbit a 
fost și Maria Dordea, repatriată 
din Belgia, care a arătat prin 
cuvinte calde, pline de recu
noștință, grija cu care a fost în« 
conjurată de Ia sosirea în patrie.

In numele rudelor și prietenilor 
constănțenilor ce se află în pri
begie, dr. Elena Ionescu, sora 
unui emigrant romîn, a adresat o 
chemare către cei aflați peste 
hotare de a se întoarce în pa
trie, chemare care a fost semnată 
de întreaga asistență.

Intr-o atmosferă de entuziasm, 
din inițiativa adunării s-a trimis 
către președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P.R., Chivu Stoica, 
o telegramă prin care se arată 
mulțumirile pentru marile și bine, 
voitoarele înlesniri acordate celor 
ce se vor repatria.

nată cauzei clasei muncitoare bul. 
gare și întregii mișcări revoluție, 
nare internaționale.

A luat apoi cuvîntul acad. Sava 
Ganovski, membru al C.C. al Par. 
tidului Comunist Bulgar.

Clasa muncitoare bulgară, țăra
nii muncitori și intelectualii bul
gari — a spus vorbitorul — săr
bătoresc cu mîndrie această ani
versare luminoasă a promotorului 
recunoscut al marxismului și al 
mișcării muncitorești de clasă, a 
celui mai mare discipol al lui 
Marx și Engels în Bulgaria, care 
a întemeiat partidul politic de sine 
stătător al muncitorilor bulgari 
făurit pe principiile socialismului 
științific și a cărui operă ei o rea
lizează astăzi construind socia
lismul.

Vrohovac, membră a Federației 
Femeilor din Bosnia-Herțegovina, 
deputat în Scupscina populară din 
R.P. Bosnia-Herțegovina ; Ancka 
Globacinik, membră a Federației 
Femeilor din Slovenia, deputat în 
Scupscina populară din R.P. Slo
venia și Anka Kmeczici, secre
tara Federației Femeilor din re
giunea Autonomă Voivodina.

In stația Timișoara, membrele 
delegației de femei din R.P.F. Iu
goslavia au fost salutate de Ma
ria Bodnar, vicepreședinte al sfa
tului popular regional, Rozalia 
Pop, secretar al Comitetului oră
șenesc Timișoara al P.M.R., ing. 
Lazăr Boleanțu, vicepreședinte al 
sfatului popular orășenesc și de 
numeroase femei din instituțiile și 
întreprinderile orașului.

bru tn colegiul Ministerului Tnvă. 
țămîntului Superior și director al 
departamentului de planificare și 
organizare din Ministerul învăță- 
mîntului Superior din R.P. Polonă.

★
Marți seara a părăsit Capitala 

îndreptîndu-se spre R.P. Bulgaria 
unde -va întreprinde un turneu, 
grupul de artiști ai teatrului 
francez „L’Atelier“ care a dat o 
serie de spectacole în țara noas
tră.

★
Zilele trecute a sosit în Capi

tală Dragoliub Trailovici, redac
tor la ziarul Borba din Belgrad.

marș organizată de ziarul 
„Munca“

In acest an competiția va 
reuni sportivi din diferite disci
pline, căpătînd astfel un caracter 
polisportiv care constituie o 
atracție în plus pentru publicul 
bucureștean. Tn diferitele schim
buri ale ștafetei vor concura măr
șăluitori, motocicliști, atleți, ci
cliști, canotori și înotători.

Traseul competiției va străbate 
principalele artere ale Capitalei, 
cartiere muncitorești și regiunea 
lacurilor Floreasca și Herăstrău. 
Echipele clasate pe primele 
locuri vor primi cupe și premii 
oferite de ziarul „Munca“.

(Agerpresj



înfrățirea tinerilor de diferite naționalități 
sarcină permanentă, nu ocazională

bază.

de oră 
Discu-

Se întunecase de mult. Timi
șoara își recăpătase liniștea. Dar 
la comitetul regional U.T.M. 
domnea aceeași atmosferă febrilă 
ce nu slăbise nici un moment în 
timpul zilei: dimineață începea 
conferința regională. Delegați din 
diferite orașe și raioane puteau 
fi întîlniți pe săli. Printre ei se 
afla Andrei Udrițan, un colec
tivist din Calacea, secretarul or
ganizației U.T.M. din gospodărie. 
Cineva mi l-a recomandat.

— E unul din cei mai vechi se
cretari de organizație de 
Din ’49...

Am petrecut o jumătate 
în tovărășia lui Udrițan.
ția cu el a fost interesantă deoa
rece în gospodăria din care face 
parte muncesc numeroși tineri 
romîni, maghiari și germani. Con
viețuirea acestor tineri prezintă 
aspecte ce merită a fi semnalate. 
Organizația U. Ț. M. muncește 
sistematic pentru a adînci înfrăți
rea dintre tinerii de diferite 
naționalități. Nu este vorba de 
acțiuni de paradă, zgomotoase, ci 
de o treabă făcută cu pricepere 
și modestie. In privința aceasta 
se pot spune multe lucruri. In 
primul rînd este vorba de munca 
In comun. Apoi, de activitatea 
culturală. Astăzi, faptul că la 
horă vin maghiari și germani nu 
este un lucru rar. După cum în 
categoria obișnuitului,, au intrat 
fapte ca participarea comună la 
cercuri politice, la acțiuni cultu
rale etc.

— Ba nu de mult s-a jucat și 
s-a oîntat la nunta tînărului ro- 
min Ion Gasper cu tînăra ma
ghiară Ana Csatlos, amîndoi co
lectiviști, Astea nu mai sînt lu
cruri de mirare... — conchide 
Udrițan.

Cîteva minute mai apoi răs
foiam darea de seamă a comite
tului regional U.T.M. pe care a 
doua zi dimineața au ascultat-o 
participanții la conferință. De aci 
pot fi rșținute multe fapte inte
resante. In regiunea Timișoara — 
regiune în care alături de romîni 
trăiesc maghiari, germani, sîrbi, 
evrei, bulgari, slovaci etc. — po
litica națională a partidului își 
dă din plin roadele. Dacă ar fi să 
pomenim numai de faptul că acum 
în regiune există 126 de școli cu 
limbă de predare maghiară față 
de 36 în 1944, vedem limpede 
realizările obținute. Dar aceste 
realizări sînt binecunoscute, pot 
fi întîlnite în viața de fiecare zi 
la orice pas, așa încît n-o să mai 
insistăm asupra lor.

Din darea de seamă am aflat 
— în afara, dezbaterii probleme
lor privind participarea tineretu
lui în diferite sectoare ale con
strucției socialiste — unele date 
privind modul în care muncesc 
și trăiesc tinerii de diferite na
ționalități 
pildă, am 
de tineret 
Kovacs de 
brie“
cincinal 
de plan 
care se 
cămăși
rochii. Am aflat și despre meca
nizatorii Gheorghe Kerlaiter de 
la S.M.T. Rovine și Ion Gropșan 
de la S.M.T. Gottlob care și-au 
întrecut sarcinile cu 253%. Aceste 
nume și cifre sînt suficiente pen
tru a reflecta o realitate minu
nată: înfrățirea tineretului romîn 
cu tineretul minorităților națio
nale în efortul comun dăruit cau
zei socialismului.

Se pare însă că tovarășii 
comitetul regional U.T.M. 
șoara supraconștienți fiind

din regiune. Așa, de 
aflat despre brigada 
condusă de Ștefan 
la uzinele „30 Decem-

din Arad, care în primul 
a dat peste sarcinile 
120.000 metri țesături din 
pot confecționa 24.000 

bărbătești și 12.000 de

(extrem de puține la număr, dacă 
ținem seama de faptul că darea 
de seamă are 40 de pagini) car? 
semnalează unele manifestări de 
naționalism, manifestări despre 
care se vorbește în general, fără 
referiri concrete.

Era o înitîmplare?. Nu, n-aveam 
de-a face cu o simplă omisiune. 
Omisiunea aceasta își avea iz
vorul în subaprecierea de către 
fostul comitet regional U.T.M. a 
acțiunilor menite să unească me
reu mai mult pe tinerii de di
ferite naționalități, a părerii că 
lucrurile pot merge bine chiar și 
atunci cînd sînt lăsate la voia 
înfîmplării. Această atitudine și-a 
pus pecetea și asupra dezbateri
lor conferinței. Numai puțini 
vorbitori s-au referit la proble
mele privind viața tineretului na
ționalităților conlocuitoare, lupta 
împotriva manifestărilor șovine. 
Este adevărat, cîțiva delegați 
s-au referit în cuv.intul lor la 
unele aspecte ale acestor pro
bleme. A vorbit Andrei Udrițan 
despre situația din G.A.C. Cala
cea (în treacăt fie spus — el a 
neglijat să relateze conferinței 
unele experiențe pozitive intere
sante). Gheorghe Hoca, secretarul 
organizației U.T.M, de la G.A.S. 
Beșenova nouă, arăta cum învă- 
țămîntul politic a contribuit la 
apropierea tinerilor de diferite 
naționalități. Învățătorul Ion Sa- 
rafoleanu, din comuna Tomnatid, 
povestea cum pionierii romîni și 
germani duc o activitate comună. 
Iar tovarășa Sida Bîrlea din

Pe marginea conferinței 
regionale U. T. M.

Timișoara

Și 
în primul rînd, 
să se împărtășească 
pozitivă cîștigată de
organizații utemiste. In 
aceasta s-ar fi putut

de-
era 
ex- 
nu-

de la 
Timi- 

T___ ___r___ ____ , de a-
ceastă realitate ignorează unele 
fapte ce vădesc necesitatea unei 
munci susținute pentru a elimina 
influențele pe care le mai exer
cită trecutul de învrăjbire națio
nală și pe care elemente duș
mănoase, rămășițe ale claselor 
exploatatoare, încearcă să le 
mențină. E drept, în darea de 
seamă se găsesc cîteva rînduri

G.A.C. Pecica recunoștea că orga
nizația U.T.M. din gospodărie n-a 
desfășurat o muncă corespunză
toare pentru combaterea unor 
manifestări șovine. Cu aceasta 
se încheie lista celor care de la 
tribună au abordat aspecte ale 
problemei naționale. In legătură 
cu aceasta, tovarășul Ion Varadi, 
secretar al comitetului regional 
de partid, remarca că lucrările 
conferinței au oglindit nesatisfă
cător problema luptei pentru în
tărirea frăției tinerilor ce aparțin 
diferitelor naționalități.

Am arătat ceea ce a spus da
rea de seamă și ceea ce au spus 
delegații. Dar sînt multe alte lu
cruri pe care ar fi putut să le 
spună darea de seamă 
legații, 
necesar 
periența 
meroase 
privința
vorbi despre brigada lui Dumi- 
trică Radu de la uzinele „Gheor- 
ghi Dimitrov“ din Arad, brigadă 
în care tineri romîni, maghiari 
și germani muncesc împreună și 
tot împreună își petrec timpul li
ber. S-ar fi putut vorbi despre 
echipa artistică din .comuna Vin- 
ga unde tinerii învață cîntece și 
jocuri ale diferitelor minorități 
naționale. S-ar fi putut vorbi des
pre activitatea intensă de la casa 
de cultură din Reșița unde există 
un ansamblu german de operetă, 
un cor maghiar, o echipă de tam- 
burași sîrbi și o brigadă de satiră 
și umor în limba romînă.

Dar ar mai fi putut să se vor
bească și despre alte lucruri și 
mai ales despre anumite tendințe 
de separatism cultural. Oare este 
firesc că în comuna Tudor Vla
dimirescu, raionul Arad, tinerii 
germani și-au organizat o activi
tate separată? Sau este firească 
situația din comuna Jamul unde

în locul unor acțiuni culturale 
comune se organizează petreceri 
pe grupe naționale ? La Sînandrei 
școlile cu limba de predare 
romînă și germană șînt în 
aceeași clădire. Dar ele au echi
pe artistice separate și nu des
fășoară o susținută viață co
mună. Nu trebuie închiși ochii 
nici la faptul că naționalis
mul este propagat odată cu mis
ticismul și că unele elemente își 
îndreaptă atenția mai ales spre 
tineret. Și cum au reacționat or
ganizațiile utemiste? Nu de mult 
se relata, de pildă, că la spitalul 
Făget secretara U.T.M. face parte 
dintr-o sectă religioasă și în
deamnă și pe membrii organiza
ției să șe înscrie în această sectă. 
Regimul nostru asigură deplina 
libertate de exercitare a cultului 
religios, dar organizația noastră 
cere utemiștilor să ia o poziție fer
mă în spiritul învățăturii marxist- 
leniniste, a concepțiilor științifice 
despre lume. Trebuie de asemenea 
să ne fie clar că de multe ori ten
dințele naționaliste sînt strecu
rate la adăpostul propovăduirii 
unpr idei religioase.

Educarea în spiritul 
nalismului proletar și a concep
țiilor științifice despre lume este 
o muncă dificilă ce solicită o deo
sebită competență. Repetarea unor 
simple lozinci nu este suficientă. 
Activiștii organizației regionale 
U.T.M. Timișoara trebuie să vadă 
dincolo de frazele generale și să 
înțeleagă ce anume e nevoie de 
făcut în practică pentru a curma 
încercările unor elemente dușmă
noase de a reînvia vrajba națio
nală. Ori, se știe că aceste în
cercări se petrec tocmai acolo 
unde munca politică este slabă. 
Acolo unde organizațiile utemiste 
muncesc bine, asemenea încercări 
sînt de neconceput.

Munca pentru întărirea colabo
rării și frăției tinerilor de di
ferite naționalități prezintă as
pecte complexe. Este oiar că 
trebuie să luptăm cu toate forțele 
împotriva separatismului cultural 
care nu poate să genereze decîț 
situații primejdioase. Eforturile 
pentru organizarea de acțiuni co
mune ale tinerilor romîni, ma
ghiari, sîrbi, germani etc., ac
țiuni juste și absolut necesare, 
nu trebuie însă să împingă pe 
planul doi preocuparea pentru a 
sprijini dezvoltarea unei culturi 
naționale în formă și socialistă 
în Conținut. Acțiunile comune nu 
trebuie să fie formale, de paradă, 
ci rezultatul unei realități eores 
punzătoare. Nu ne putem mulțumi 
cu un festival artistic comun, o 
dată la cîteva luni, iar restul 
timpului să considerăm că nu 
mai- avem ce face.

înfrățirea tineretului nu trebuie 
urmărită numai la sate, în incinta 
căminului cultural. Este adevărat 
că munca în comun în industrie 
și în agricultură a tinerilor de 
diferite naționalități îi apropie 
pe aceștia, îi leagă mai mult. Dar 
este nevoie să dăm o atenție mai 
mare timpului liber al tineretului 
și în același timp să nu ocolim 
problemele dificile atunci cînd 
ele se nasc.

Lucrările conferinței regionale 
U.T.M. Timișoara, în ciuda lip
surilor manifestate — sau mai 
bine zis prin lipsurile manifestate 
— au dovedit cît de importante 
sînf sarcinile ce revin activiști
lor organizației noastre în efor
turile menite să consolideze fră
ția tineretului romîn cu tineretul 
minorităților naționale. Este o 
muncă ce nu trebuie desfășurată 
ocazional, ci permanent. Și acea, 
sta mai ales într-o regiune mul
tinațională ca Timișoara.

EDGARD OBERST

internațio-
O CONSFĂTUIRE 

PLINĂ DE ÎNVĂȚĂMINTE
In raionul Oltenița s-au făcut 

pași hotărîți pe drumul transfor
mării socialiste a agriculturii. Nu
mai în acest an, mii de țărani 
muncitori au pornit pe drumul 
belșugului, unindu-și pămînturile 
în cele 96 de noi întovărășiri și 
patru gospodării colective.

Roadele bogate obținute în 
acest sens își au explicația în 
munca de zi cu zi, dusă cu răb
dare și perseverență de agitatorii 
vîrstnici și tineri din acest raion. 
Despre această muncă s-a vorbit 
în referatul asupra muncii poli
tice de masă, prezentat de tova
rășul Ștefan Ene, prim secretar 
al comitetului raional de partid 
Oltenița, în consfătuirea cu agi
tatorii oare a avut loc zilele tre
cute la Oltenița. Nenumărați agi
tatori din cele opt raioane parti
cipante la consfătuire au vorbit 
despre felul în care au muncit ei 
cu oamenii pentru a-i convinge 
să pornească cu încredere pe noul 
drum.

grijesc ei vitele. Numai așa voi 
putea să-mi încredințez inima că 
fac un lucru bun.

Ion Șuțu a urmărit cu jind ca
rele încărcate cu cereale ce se în
dreptau, la împărțirea veniturilor, 
spre casele colectiviștilor. In 
minte i-a încolțit un gînd care 
l-a ros, i-a făcut multe nopți al
be: „Dacă asta e numai o „pro
pagandă“ și cei din colectivă tre
buie să dea cerealele înapoi?“.

A urmărit cîteva zile și nopți în 
șir casele colectiviștilor. Și iată 
ochii i-au văzut cum colectiviștii 
au dus cerealele la piață, le-au 
vîndut și și-au luat de cele tre
buitoare casei.

Ochii văd, inima crede. Acum, 
Ion Șuțu face și el parte din ma
rea familie a colectiviștilor.

Gazeta de perete
s-a

In cartierul Floreasca se ri
dică noi blocuri destinate oa
menilor muncii din Capitală. 
Construcția a fost declarată 
șantier al tineretului.

In fotografie — un aspect 
din munca tinerilor construc
tori.

Foto: AGERPRES

Teatre de păpuși 
la sate

Vestea sosirii Teatrului de 
puși din Iași în comuna

—oOo—

Cicluri de filme 
organizate în cinstea 

celui de al II-lea 
Congres al U.T.M.
în cinstea celui de al II-lea 

Congres al U.T.M., Direcția Difu
zării Filmelor organizează între 
25.VI—2.VII.1956. cicluri de fil
me la cinematograful „Maxim 
Gorki“, unde se va prezenta în 
zilele de 25.VI — Poemul peda
gogic ; 26.VI — Nufărul roșu; 
27.VI — Un pahar cu bere; 28.VI 
— Maxim minciună; 29.VI —
Noul Guliver; 30.VI — Lecția vie
ții; l.VII — Ne-am întîlnit pe 
malurile Vistulei. și la cinemato
graful „O'.ga Bancic“ unde vor 
rula în zilele de 25—26.VI — 
Noul învățător; 27—28.VI — în 
zori de zi; 29.VI—l.VII — O a- 
ventură pe coasta Atlanticului.

De asemenea vor fi organizate 
cicluri de filme la cinematogra
fele sindicale ale uzinelor „Grivița 
Roșie“ și „23 August“.

In orașele Constanța, Ploești, 
Cluj, Oradea, Or. Stalin, Tg. 
Mureș, Iași, Craiova, Lupeni, Lo- 
nea, Petroșani, Timișoara, Vul
can etc. vor fi organizate cicluri 
cuprinzînd filmele „Cei 5 din str. 
Barska“, „Leana“, „Un pahar cu 
bere1’, „Nufărul roșu“, „Soldatul 
Ivan Brovkin“, „Jucătorul de re
zervă“, „Epoleții purpurii“, „Inimi 
tinere“, „Recunoaștere pe fluviul 
Yan-Tzî“ și altele.

...Era în aprilie 1951. Trenul 
care ne ducea spre șantier era 
înțesat de tineri și tinere. Din 
vagoane răzbateau pînă hăt, de
parte, vrînd parcă să se ia la 
întrecere cu șuierul locomotivei și 
cu țăcănitul monoton al roților, 
buchete de glasuri vesele, rîsete 
și cîntece.

Cine sînt tinerii din vagonul 
nostru ? Vi-i mai amintiți ? Iată, 
colo pe bancheta de la fereastră 
stă o fetișcană blondă, cu părul 
strîns în două codițe. De ce-o fi 
atît de veselă și ce-i tot șoptește 
la ureche flăcăului de alături ? 
Ceva mai încolo vedeți pe cei 
patru tineri care fac gălăgie ? 
Ii cunoașteți ? Sînt din același 
sat. Dar pe cele două fete cu 
fustele de doc nu le-ați uitat 
cumva ? Nu, nu sînt surori. Au 
venit împreună de la aceeași 
fabrică, din Moldova. In 
partimentul alăturat s-a 
cut liniște. Ce-o fi ? Pînă să 
găsim răspunsul o explozie de 
rîsete se răspîndește prin ușa 
deschisă. Ce ți-i și cu prietenia 
asta! Unde privești, vezi grupuri, 
grupuri separate. încă nu s-a 
format grupul cel mare, dar nu-i 
nimic, se cunosc doar de puțin 
timp. Să-i vedem mai tîrziu.

A DOUA ZI

com-
fă-

Puteți spune cine s-a trezit în- 
tli ? Nu cred. Zorile ne-au deș
teptat pe toți odată. Adică nu 
chiar pe toți. Uite, tl vedeți, se 
întoarce pe partea cealaltă. „Hei, 
tovarășe. Scoal’! E dimineață“.

In jurul dormitorului e forfotă. 
Imbrăcați numai pe jumătate, 
băieții au ieșit afară cu săpu- 
niere, cu periuțe. Dar parcă 
lipsește ceva. întocmai. Nu-iapă. 
Cîțiva norocoși stau în jurul unui 
capăt de țeavă și, cu rîndul, aș
teaptă ca cei cițiva stropi să le 
umple palmele făcute căuș. Ehei ! 
Să vedem fetele cum vor rezol
va problema. Dar se pare că ele 
au și rezolvat-o. De, cine se scoa-

Ochii văd, inima crede
Cît adevăr cuprinde acest pro

verb, s-au convins mulți agita
tori. Iancu Alexandru, agitator 
din comuna Chiseleț, raionul Ol
tenița, s-a dus la vecinii săi și 
dintr-una 
și despre 
Voia să-i 
și ei.

— Tu ai dat cerere? — l-a în
trebat Ion Zlate.

— Vezi tu... cum să-ți spun, 
n-am dat încă... Deocamdată 
vrea nevasta...

Din privirea omului, Iancu

îptr-alta, a adus vorba 
gospodăria colectivă, 

convingă să se înscrie

eu 
nu

a 
înțeles totul. Pentru a fi agita
tor trebuie să fii, în primul rînd, 
un exemplu personal demn de ur- 

Iațjcu 
arătat 
nevas- 
și Ion

mat. După cțteva zile, 
Alexandru s-a dus și i-,a 
cererea semnată de el și 
tă-sa. Atunci s-a înscris
Zlate. Acest inimos agitator a lă
murit în anul acesta 15 țărani 
muncitori să se înscrie în gospo
dăria colectivă.

Cu Ion Șuțu s-au petrecut alt
fel lucrurile. Cînd agitatorul Con. 
stantin Neagu s-a dus să-i vor
bească despre gospodăria agrico
lă colectivă, acesta l-a privit cu 
îndoială.

— Nu știu.., nu știu... Trebuie 
să văd cu ochii mei cîte ce
reale vor primi colectiviștii, cum 
vor lucra ei pămîntul și cum ta

Un tînăr a cerut cuvîntul. I 
dat. Și-a dres glasul și a început 
să spună celor de față cum și ce 
a făcut gazeta de perete din co
muna Daia, raionul Giurgiu, pen
tru transformarea socialistă a 
agriculturii.

— De țăranul muncitor Ion 
Buzică, pe cared știe tot satul 
ca pe un om harnic Și chibzuit, 
depindea atragerea cîtorva țărani 
muncitori în întovărășire. La în
ceput a fost greu. Buzică nici nu 
voia să audă de muncă colectivă. 
Pînă la urmă s-a convins însă 
și a dat cerere. Totodată a deve
nit el însuși un bun agitator. Nu 
numai că a început să-și lămu
rească prietenii, dar a devenit și 
un corespondent activ al gazetei 
de perete. A scris un articol în 
care vorbea despre munca în co
mun, despre mulțumirea lui de pe 
urma acestei munci și-i îndemna 
și pe ceilalți țărani muncitori să 
pășească cu încredere alături de 
el. Și numărul întovărășiților a 
crescut mult în comuna noastră.

Iată de ce este necesar ca la 
gazetele de perete să scrie oame
nii cei mai de nădejde — și-a în
cheiat spusele tînărul agitator Ion 
Răbîncă.

Și agitatorii au mai discutat 
mult, împărtășindu-și experiența 
din munoa grea, dar frumoasă de 
agitator.

ANA CARANFIL 
corespondentul „Scînteii ti
neretului“ pentru regiunea 

București

pă- 
_____ _____________ Șă- 

băoani, raionul Roman, s-a răs- 
pîndit cu multă repeziciune.

La cele două spectacole — „Pun
guța cu doi bani“ și „Albă ca ză
pada“— care au fost prezentate, 
au participat un număr de 2.100 co
pii, pionieri, școlari și țărani mun
citori, atît din comuna Săbăoani, 
cît și din satele vecine: Gheră- 
ești, Traian și altele.

La cele două spectacole pio
nierii și școlarii și-au manifes
tat dorința ca și pe viitor să poa
tă viziona 
pentru copii

astfel de spectacole 
în comuna lor.

Corespondent 
VASILE IONUȘ

★
în fșița unui afiș. Ci-Ne oprim 

tim : „Teatrul de păpuși din Fră
țești prezintă piesa „Nicușor“. In 
aceeași zi sala a fost neîncăpă
toare. Și cînd te gîndești că acum 
un an și jumătate, cetățenii co
munei Frățești din raionul Giur
giu priveau cu multă neîncre
dere propunerea înființării și în 
comuna lor a unui teatru da pă
puși.

— Auzi, spuneau unii, să se în
ființeze teatru de păpuși în comu
nă 1 Povești, ce altceva poate să 
fie !

E adevărat că la început nu 
aveau nici un material pentru con
fecționarea păpușilor și nici ar
tiști care să le mînuiască. în
ceputul nu a fost ușor. Copiii în
scriși la cercul de teatru erau stìn
gaci, nepricepuți

Trebuiau confecționate marinili 
păpușile și apoi să învețe să le 
mînuiască. Tovarășa Niculae Cor. 
nelia, de la Teatrul Țăndărică din 
București, a căutat să insufle co
piilor dragoste în confecționarea 
păpușilor și în mînuirea lor.

Acum teatrul este înzestrat cu 
50 păpuși confecționate de mîna 
copiilor și mînuite tot de ei.

Neîncrederea cu care a fost pri
vită la început înființarea acestui 
teatru de păpuși a fost risipită 
în urma succeselor deținute, 
prezent, comuna se.mîndrește 
teatrul de păpuși.

Corespondent
VALERIU CODREANU

lă de dimineață... se poate spăla 
la streașină, cu apă de ploaie. 
Acum, cerul e senin și băieții au 
pierdut partida.

înainte de a lua dejunul, să 
dăm o raită prin tabără. Insă 
o raită mai mică. Nu de alta, dar 
vedeți, noroiul... Aseară era întu
neric cînd am ajuns. Nu-i vorbă, 
o groapă, un șanț tot mai în- 
tîlneai în drum, dar azi, ploaia 
de peste noapte a desfundat pă
mîntul și să te (ii I Așa. Să pri
vim împrejur. Una, două, trei, 
patru barăci, două în dreapta și 
două în stingă. Cum ? Ce-i cu 
betonul acela ? Slnt temeliile vii
toarelor pavilioane. Nu încercați 
că n-o să le puteți număra din 
cauza grămezilor de pietriș și 
nisip, a stivelor de cărămizi. în
colo, nimic. Asta-i tabăra.

In fața pavilionului unde se 
află sediul organizației U.T.M. 
s-au strîns tinerii in pilcuri. 
„Unde mergem ?“ „La moară“ 
e răspunsul. Pînă una alta, acolo 
va fi sala de mese și acolo are 
să rămână mult timp după aceea.

luntari au primit ordinul de zi: 
„Acesta e șantierul vostruI Por
niți bătălia și spor la muncă!“ 

Și bătălia cea mare a început.

PE VECHILE RUINE

Te uiți astăzi și vezi furnalul 
6, marele gigant de oțel in piep
tul căruia gilgtie fonta, hrana 
industriei noastre grele. Lingă 
acest colos, o clădire : casa pom
pelor ! Nici nu-ți vine să crezi că 
locurile astea, pe care vibrează 
acum patosul muncii pline de a- 
vlnt, erau înainte împărăția tă
cerii și a ruinelor. Dar tăcerea a 
fost învinsă de simfonia muncii 
creatoare a omului, de zgomotul 
lopeților și al tîrnăcoapelor, de

A TRECUT 0 VREME

tinerii. Ii mai 
tot cei pe care 
primele zile, 

s-a schimbat. 
______ le stau salo
petele ? Dar de bonete, ce ziceți?

Priviți tabăra și 
recunoașteți ? Slnt 
i-am cunoscut în 
Acum însă, ceva 
Vedeți ce frumos

Și nu numai asta. S-au organi
zat brigăzi, au fost numiți res
ponsabili. A-nceput munca. Și 
ce-a fost la început... Uneltele 
n-ajungeau, lipseau materialele 
de construcție, mașinile... Admi
nistrația șantierului rămăsese In 
urmă cu organizarea. Fusese de
pășită.. Și zilnic, trenurile adu
ceau alte sute și sute de tineri 
din tocite colțurile țării. Trebuia 
făcut ceva.

Zi de sărbătoare pentru tineri. 
Partidul a hotărît inaugurarea 
șantierului și predarea lui tinere
tului. Și astfel, brigăzile de vo-

Intîlnirea actorilor teatrului „L’Atelier'* 
cu ziariști din Capitală

Grupul de actori de la teatrul 
francez „L’Atelier“ au fost luni 
după-amiază oaspeții ziariștilor 
din Capitală la Casa Ziariștilor. 
In cadrul unei conferințe de 
presă actorii parizieni au împăr
tășit impresiile lor din vizita fă
cută în țara noastră și au răs
puns cu amabilitate numeroaselor 
întrebări puse de către ziariști.

In numele Teatrului „L’Ate- 
lier“ directorul André Barsacq a 
mulțumit pentru primifeq căldu 
roasă făcută în țara noastră r“' 
din partea publicului speotal 
cît și a artiștilor .și a'tuturor . . ,
menilor de cultură, pentru aten-, noil_e tendințe 
ția acordată de preșă. C "

Ne-a impresionat adîric aici —u Ti 
a continuat A. Barsacq — arta 
populară romînească : dansurile 
și cîntecele populare executate de 
Ansamblul C.C.Ș., plin de tine
rețe și de vigoare, vizita Ia Mu
zeul Satului, realizare unică după 
mine, unde am admirat o artă 
populară bogată, de mare tradi
ție.

Pierre Palau a vorbit despre 
amintirile sale din călătoria fă
cută în Romînia în 1906 cu an
samblul Comediei Franceze.

„Sîntem foarte bucuroși — a 
spus Georges Rollin — că după 
16 ani sîntem prima trupă fran
ceză care dăm spectacole în Ro
mînia. Primirea favorabilă pe 
care publicul romînesc ne-a fă
cut-o ne îndreptățește speranța 
că astfel de schimburi teatrale 
vor fi din ce în ce mai frecven
te între țările noastre“.

Răspunzînd unei alte întrebări, 
André.. Barsacq a dat amănunte 
în legătură cu felul cum sînt

* ’ ’ *iJBe în

d despre 
manifestate în

Idu- în legătură cu felul qym 

oa- Oastfețir au voYbît apôi. « . i * j • r x . 1

drarnăturgia franceză, despre 
TeairSlĂTățional Popular, unde 
cu ajutorul subvențiilor acordate 
de sțaț, se fac eforturi pentru a- 
tragerea de noi mase de specta
tori etc.

în încheiere, André Barsacq a 
vorbit despre locul important pe 
care-l ocupă piesele străine în 
repertoriul actual al teatrelor 
franceze.

Oaspeții francezi s-au întreți
nut apoi prietenește cu ziariștii 
prezenți la conferință.

Noutăți de la 0. N. T. -
In această săptămînă 

turiști străini vor sosi
zeci de 

. ..r în țara
noastră pentru a-și petrece plăcut 
zilele concediului în cele mai pi
torești stațiuni balneo-climate- 
rice.

Primii 36 de turiști cehoslovaci 
care ne vizitează țara au sosit 
luni în Capitală. Oaspeții vor pe
trece cele 12 zile aie excursiei pe 
litoralul Mării Negre, în Bucu
rești și pe Valea Prahovei. Ama
torii de alpinism cpre se află în 
aceste zile la Sinaia vor primi 
miercuri în mijlocul lor noi to
varăși pentru excursiile .în munți: 
primii 40 de turiști din R. D. 
Germană. In ultimele două zile 
ale excursiei, turiștii germani vor 
vizita Capitala.

După călătoria turistică între
prinsă în R. P. Bulgaria, 53 de 
turiști sovietici în drum șpre 'pa
trie se vor opri în

pentru 10 zile, 72 de turiști polo
nezi vor vizita Bucureștiul timp 
de două zile, după care își vor 
continua excursia turistică ple- 
cînd în R. P. Bulgaria.

Tot îp cursul acestei săptămînl 
se așteaptă sosirea primului grup 
de turiști francezi.

In aceeași zi și-au început 
excursia în Uniunea Sovietică 
alți 20 de turiști romîni, care 
timp de 12 zile vor vizita Kievul, 
Leningradul și Moscova. Pe 
același itinerariu este organizată 
și excursia unui nou grup de tu
riști romîni care au părăsit țara 
în ziua de marți 19 iunie. 37 de 
amatori de turism vor pleca în 
R. Cehoslovacă miercuri 20 iunie. 
Peste 3 zile 31 
se vor afla în 
într-o .călătorie 
multe zide.

de turiști .romîni 
R. P. Bulgaria, 
turistică de mai

(Ager,preș)țara noastră

:

:

î

:

:

:

: 
:

.JNTIRZIAȚII“ — complectare sati
rică la jurnalul de actualități al Studioului 
Sahia, rulează la cinematografele l. C- 
Frimu, Volga și Libertății.

italian, ru- 
Patria și Bu-

maghiar, ru- 
Republica, Va- 
Mai și N. Bäl

„MAXIM MINCIUNA“ - film sovietic, 
rulează la cinematografele: Filimon Sîr- 
bu, înfrățirea între popoare, Elena Pavel 
și Gh. Coșbuc.

urechi ? Dar brigadiera care-l se contopeau cu uriașa familie a 
citita ?

SE SURPA MALUL

... Primul schimb era pe sfâr
șite. Soarele, care se pregătea 
de scăpătat, arunca ultimele raze 
in ziua aceea. Bulgării de pămlnt 
care se rostogoleau pe benzile de 
transport, păreau de aur în scli
pirea lor. Munca nu-și încetinea 
ritmul. In depărtare, dinspre ta
bără, veneau în rafale ecourile 
unui marș tineresc. Se apropia 
schimbul de noapte. La fundații, 
tlrnăcoapele mușcau ultimele bu
căți de pământ. In atmosfera a- 
ceea ca de basm; o brigadieră 
cin ta:

. luptătorilor.
Venirea iernii n-a influențat 

ritmul muncii. Pe ninsoare, ziua 
și noaptea, uneori chiar pe viscol, 
betonierele nu se opreau. Acolo 
unde roaba nu mai putea fi folo
sită, apărea găleata sau targa. 
Ca niște furnici harnice, briga
dierii înfruntau condițiile aspre 
ale vremii. Astfel, au fost turnate 
sute de metri cubi 
Maiștrii, inginerii au fost alături 
de tineri, i-au ajutat să învingă 
greutățile impuse de natură.

Vă amintiți lucrarea de la zi
dul de sprijin? Un munte întreg 
de zgură care trebuia transpor
tat Și care, pe măsură ce era să
pat, aluneca la vale, pășind ca

de beton.

SĂ NE DĂM INTÎLNIRE
Scrisoare sosită la redacție

huruitul mașinilor șl mai ales de 
glasurile voioase ale tinerilor 
constructori. Molozul a fost în
depărtat și în locul ruinelor 
părăsite au apărut gurile căscate 
ale fundațiilor. Zeci de brigăzi, 
sute de brigadieri scobeau pămîn
tul, pregăteau așezarea temeliilor 
primelor construcții. Șantierul 
vuia. Roabele vîrfuite alergau 
scîrțîind, betonierele — mitralie
rele șantierului — își împleteau 
țăcănitul, vărsînd zi și noapte 
sute de metri cubi de beton. Rînd 
pe rînd, fundațiile erau termina
te. Terminate! Dar pînă atunci? 
Mai țineți minte, tovarăși bri
gadieri, oboseala plăcută ce ne 
cuprindea după fiecare șut? Dar 
refrenele cîntecului moldovenesc 
despre un trandafir, care pluteau 
pe șantier, nu vă mai șună tn

Trandafir de la Moldova
Te-aș iubi dar nu-ți știu vorba!
Deodată un freamăt a venit 

să trezească simțirea. Trei vorbe: 
„Se surpă malul“.

La o fundație, greutatea masi
vă a malului a învins rezistența 
opusă de șpraițurile de lemn și 
zeci de metri cubi de pămlnt s-au 
prăbușit. Cercetările făcute mai 
tîrziu au descoperit mina dușma
nului, dar... cîntecul moldove
nesc despre un trandafir nu s-a 
mai auzit. Pierdusem un tovarăș.

8RAȚE VINJQASE

Cu fiecare zi ce țfi 
lua o amploare tot 
începuseră lucrările la 
silozuri, canal colector și 
complexe. Mereu, mereu, 
niți la apelul organizației să în
tărească rînduri'e b'-!gadierilor

■ecea, 
mai

munca 
mare, 

furnal, 
la alte 
cei ve

„SCIUSCIÀ 
lează la cinematografele: 
curești.

„CURG APELE TULBURI“ — film ar
gentinian. rulează la cinematografele: Lu
mina, 8 Martie, T. Vladimirescu. Munca și 
Moșilor.

„CĂLUȘEII“ — film 
da lează la cinematografele: 

sile Roaită, Dorica Simo, 1 
ceșcu.

un uriaș. Pe drept cuvint l-au 
numit brigadierii „dealul lui Ma- 
note". De aici au fost încărcate 
mii de vagoane și muntele a fost 
mutat din loc.

Multe și minunate slnt exemple
le de abnegație date de brigadieri, 
și tn special de utemiști.

O brigadă lucra la canalul co
lector. Pămîntul săpat trebuia dus 
cu roabele dincolo de linia de 
tren ce trecea pe margine. Pen
tru aceasta ei așezaseră pește 
linie o scindară groasă, care se 
înțepenise In pămîntul înghețat. 
Din trenul purtat de locomotiva 
de manevră s-a desprins un va- . . , ,
gon, care a fost zărit de respon- • tinerilor brigadieri, 
sabilul brigăzii abia tind era la 
cîteva zeci de metri de fundații. 
Utemistul își dădu seama de pri
mejdie. Ca. o pisică se cățără 
pînă sus. Puse piciorul pe malul 
alunecos dar căzu înapoi. Privi,„

Vagonul era la cîțiva pași și ve- părut treptat și aleile asfaltate 
nea cu viteză la vale. Dacă nu impînzesc tabăra. La sala 
reușește să scoată seîndura, mese veche nu mai mergem de 
atunci tovarășii săi se vor prăpă- mult, avem sala de mese în ta- 
di. Acest gînd li dădu puteri noi., bără. Pe lingă toate astea, s-au 
Se aruncă din nou pe mal. Tn ul- ridicat locuințe pentru familiști, 
tima clipă apucă seîndura și Care familiști? Ehei, iată cum a 
trase cu putere, dar aceasta nu ‘ 
cedă. Vagonul era lingă el. Trase 
încă o dată și seîndura fu scoasă. 
Brigada și construcția erau sal
vate.

Iată ce fel de oameni au cres
cut pe șantierul nostru. Și tinerii 
se ridicau odată cu construcțiile. 
Paralel cu munca, au luat ființă 
și școli de calificare în diferite 
meserii. Pe șantier au apărut pri
mii fierari betoniști, primii șa- 
motori și primii mecanici din rîn
dul brigadierilor. O parte din nor- 
matorii vechi, înrăiți, așa zișii ex- 
perți, care-și însușeau împreună 
cu unii alcătuitori de state mun
ca tinerilor, au fost înlocuiți cu 
normatorii ieșiți din școală.

Vrei să răsfoim împreună car
tea de onoare a șantierului ? Pe 
filele ei, cu litere de aur stau 
scrise nume de brigadieri, de bri. 
gadiere, care au fost cei mai bum 
dintre cei mai buni și faptele lor 
vor rămîne vii în inima fiecăruia.

Dar numai prin aceste cîteva 
exemple poți cîntări eroismul ti
nerilor ? Nu! Și te-ntrebi: Ce 
forță nevăzută le-a dat puteri în 
clipele grele ? Cine a fost ală
turi de ei, eonducîndu-le brațul în 
momentele de cumpănă? Partidul! 
Permanent în mijlocul brigadie
rilor, muncind cot la cot cu ei, 
comuniștii erau în primele rîn
duri. lată de ce unele acțiuni duș
mănoase nu și-au atins ținta, iată 
marea forță care a întărit, senti
mentele nobile, de patriotișm, ale

de

fosL
La început vedeai fetele și bă

ieții perechi-perechi. Munceau și 
își petreceau timpul liber împreu
nă Viața e viață. Și atunci îi ve
deai intrlnd pe ușa sediului orga
nizației U.T.M.

— Tovarășe secretar, noi, să 
vedeți... Vrem să ne luăm l

Și nunțile brigadierești n-au 
întirziat. Ii place fetii băiatul ? 
Place ? Dar fata, băiatului ? 
Păi ? !

Și astfel munca era mai cu 
spor, zilele mai luminoase.

SE SCHIMBĂ ȘI TABĂRA
Cele patru barăci n-ai să le mai 

vezi. Pe locul lor au fost zidite 
pavilioane. S-a construit clubul, 
dispensarul, baia. Noroiul a dis.

SĂ NE DÄM 1NTILNIRE
Pe toți aceia care ați muncit ca 

brigadieri, tineri și tinere, pe toți 
care cu brațele voastre ați ridi
cat construcțiile vieții noastre 
noi, ați așezat cărămidă peste că
rămidă, pe voi toți aceia care 
n-ați precupețit nimic pentru în
deplinirea sarcinii de partid, pe 
toți aceia care din toate colțurile 
țării, din fabrici și uzine, din școli 
și de pe ogoare, vreți să veniți 
alături de noi, vă chem la întâl
nire. Acum avem un nou ordin de 
zi. Partidul ne cheamă! Condi
țiile de muncă nu vor fi nici acum 
ușoare, dar tineretul nu se teme 
de greu. Avem alături umărul 
puternic al partidului și aceasta 
ne va da puteri. Vă chem la întâl
nire pe marile șantiere ale tinere
tului din țara noastră.

I. PLAXIENCO 
laborant la uzinele „Semănă

toarea", fost brigadier 
București

„Scînteia tineretului"
I Pag, 3-a 20 iunie 1956



In Egipt zile de sărbătoare
națională

TELEGRAMĂ

Marele miting al prieteniei
sovieto-iugoslave

MOSCOVA 19 (Agerpres). — 
Corespondentă specială: Sînt 
cîteva săptămini de cînd oamenii 
sovietici urmăresc cu viu interes 
tratativele ce se desfășoară între 
delegafia R.P.F. Iugoslavia și 
Uniunea Comuniștilor iugoslavi 
pe de o parte, și conducătorii gu
vernului sovietic și P.C.US., pe 
de altă parte.

locuitorii Moscovei au cunos
cut astăzi o zi de sărbătoare. Pe 
marele stadion Dinamo a avut 
loc un grandios miting consacrat 
prieteniei dintre Uniunea Sovie
tică și R.P.F. Iugoslavia.

Din primele ore ale după-amle- 
zii, în ciuda soarelui torid care 
se revărsa dmsunra Moscovei in 
acest început de vară, șoseaua Le
ningrad ca și arterele ce duceuu 
spre stadion erau fluvii de oa
meni revărsați de pe troleibuse, 
metrouri, automobile. Megafoane- 
le făceau să răsune pe străzi arii 
iugoslave. încă cu mult înainte 
de ora fixată, tribunele încăpăto- 

' rului stadion erau pline pînă la 
ultimul loc de zecile de mii ae 
locuitori ai Moscovei, muncitori 
și oameni ai științei și artei, 
gospodine și militari, activiști 
de partid, studenfi, colhoznici și 
muncitori din agricultură din im- 
prefurimlle Moscovei.

Numeroși sînt membrii corpu
lui diplomatic și oaspeții străini 
aflați în tribune. Ziariștii, cineaș
tii, fotoreporteri și radiofoniștii 
sovietici și străini sînt bogat re- 
prezentafi. De altfel, răspunzînd 
dorinței oamenilor sovietici, ca și 
oolniei publice din diferite alte 
fări după cum s-a anunfat din 
timp, mitingul a fost televizat, iar 
cuvintările au fost transmise si
multan pe toate posturile de ra
dio ale Uniunii Sovietice.

Pe stadion fîlfllau drapelele 
nafionale ale celor două state. Pe 
una din tribune, pe un fond roșu 
și mai aprins in acest amurg de 
vară, o imensă lozincă tn limbi
le rusă și sîrbă: „Trăiască prie
tenia și colaborarea frățească de 
neclintit dintre popoarele Uniu
nii Sovietice și R.P.F. iugoslavia".

Pe stadion, întreg ctmpul este 
. o simfonie de culori, sportivi, ti
neri și tinere, unii purtind splen
dide costume sportive cu motive 
naționale — stegulift și flamuri.

In fa(a tribunei oficiale se află 
fanfară și o mulțime de pionieri 
purtind imense buchete multico

lore de flori. La orele 17 își fac 
apari(ia tn tribuna oficială losin 
Broz-Tito, K. E. Voroșilov, N. A. 
Bulganin, N. S. Hrușciov, L. M. 
Kaganovici, A. 1. Kiricenko, G, M. 
Malenkov, A. I. Mikoian, V. M. 
Molotov, M. G. Pervuhin, M. Z. 
Saburov, G. K. Jukov, L. /. Brei- 
nev, N. A. Muhidinov, E. A. 
Furfeva, N. M. Șvernik, A. B. A- 
ristov, N. /. Beliaev, P. N. Pos- 
pelov f.Edvard Kardelj, vicepre
ședinte al Vecei Executive Fede
rative, Koce.a Popovici, secretar 
de stat pentru Afacerile Externe, 
M. Todorovici, membru al Vecei 
Executive Federative, I. Blaje- 
vici. președintele Vecei Executive 
a Republicii Populare Croăte și

ceilalți membri ai delegației gu
vernamentale iugoslave.

Ei sînt întîmplnafi cu ovații 
și aplauze furtunoase, prelungite.

Mitingul a fost deschis de de
putatul Bobrovnikov care tn nu
mele locuitorilor Moscovei salută 
pe losip Broz-Tito și pe ceilalți 
membri ai delegației iugoslave. 
Fanfara intonează imnurile de 
stat ale R.P.F. Iugoslavia și U- 
niunii Sovietice. In cuvintările 
lor, muncitorul Leonov și aca
demicianul Petrovski, rector al 
Universității din Moscova trans
mit salutul Ier frățesc solilor eroi
cului popor iugoslav. Cuvintările 
lor exprimă totodată aprobarea și 
sprijinut unanim pe care ponorul 
sovietic îl acordă politicii leni
niste dusă de conducătorii 
P.C.U.S. și ai guvernului Uniu
nii Sovietice, politică de întărire 
și colaborare a legăturilor nrie- 
tenești dintre toate (ările socia
liste, de promovare a coexisten
ței pașnice și dezvoltării relafi- 
ilor de prietenie dintre toate ță
rile.

Intimpinat cu vii și prelungite 
aplauze, ia cuvintul N. S. Hruș
ciov, prim secretar al P.C.U.S. 
Cuvintările lui N. S. Hrușciov ca 
și a tovarășului losip Broz-Tito 
sînt urmărite cu deosebită atenție 
de zecile de mii de participanti și 
subliniate în repetate rînduri de 
vii și putern'ce aplauze.

In cuvîntul său, N. S. Hruș
ciov a subliniat că după Congre
sul al XX-lea s-au ivit noi po
sibilități de colaborare creatoare 
între U.R.S.S. și R.P.F. Iugo
slavia.

Cuvintele lui N. S. Hrușciov 
referitoare la dezvoltarea colabo
rării dintre guvernul Uniunii 
Sovietice și R.P.F. Iugoslavă ca 
și importanța colaborării dintre 
P.C.U.S. și Uniunea Comuniști
lor Iugoslavi, la întărirea și dez
voltarea prieteniei între toate 
(ările socialiste, au fost îndelung 
aplaudate de cei prezenfi.

Primit cu vii și furtunoase a- 
plauze și ovații, ia cuvintul losip 
Broz Tito. In cuvîntarea sa, el 
subliniază deplina identitate de 
vederi dintre guvernul U.R.S.S. 
și P.C.U.S. pe de o parte și gu
vernul R.P.F. Iugoslavia și Uniu
nea Comuniștilor din Iugoslavia 
pe de altă parte atît în ceea ce 
privește relațiile dintre (ările so
cialiste care — știut este in actua
la situa(ie internațională au un 
rol deosebit de important — cit 
și in ceea ce privește principalele 
probleme internaționale: rezol
varea problemei germane, dezar
marea, admiterea Chinei în 
O.N.U. și lupta pentru triumful 
politicii coexistenfei pașnice.

Această grandioasă demonstra
ție a legăturilor indestructibile de 
prietenie dintre popoarele Uniunii 
Sovietice și ale R.P.F. Iugosla
via au arătat că tratativele care 
au avut loc între conducătorii ce
lor două fări au fost încununate 
de un mare succes și că rezulta
tul acestor tratative nu va întir- 
zia să exercite o influentă hotărî- 
toare în gvoluția întregei situații 
internaționale.

(Textul cuvîntărilor tovarăși
lor N. S. Hrușciov și I. Broz 
Tito se vor publica în numărul 
viitor al ziarului).

CAIRO 19 (Agerpres). — La 
18 iunie în Egipt a avut loc In
tr-un cadru festiv sărbătoarea 
națională — Ziua independenței 
și a Republicii.

La 18 iunie a avut loc o solem
nitate în zona Canalului de Suez 
care a fost eliberată in întregime 
de trupele engleze de ocupație. 
La solemnitatea înălțării drape
lului egiptean care a avut loc Ia 
Port-Said, au luat parte membrii 
Consiliului revoluționar de con
ducere și ai guvernului, în frunte 
cu primul ministru, Gamal Abdel 
Nasser.

In sunetele imnului naționa', 
Gamal Abdel Nasser sărută dra-

pelul egiptean și în aclamațiile 
entuziaste ale asistenței care 
scanda „Trăiască libertatea“, 
„Trăiască independența 1“ îl înalță 
pe clădirea clubului naval de 
unde a fost evacuat ultimul de
tașament englez.

Părăsind Port-Said-ul conducă
torii guvernului egiptean s-au în
dreptat spre Ismailia unde, pînă 
nu de mult, se afla statul major 
al trupelor engleze de ocupație. 
La Ismailia a avut loc o impu
nătoare paradă militară urmată 
de un mare miting la care a luat 
cuvîntul primul ministru Gamal 
Abdel Nasser.

cu

Vizita președintelui Tito 
la aerodromul „Kubinka1

MOSCOVA 19 (Agerpres). — 
TASS transmite: losip Broz-Ti’o, 
președintele R.P.F. Iugoslavia, 
Edvard Kardelj, vicepreședin'e al 
Vecei Executive Federative, Mial- 
ko Todorovici, membru al Vecei 
Executive Federative, Iacov B'.a- 
jevici, președintele Vecei Execu
tive a Republicii Populare Croa
ția, general locotenent Miloș Șu- 
monia, șeful de cabinet al co
mandantului suprem, general- 
maior Milan Jejel, adjutant prin
cipal al președintelui și ceilalți 
membri ai delegației guverna, 
mentale a Iugoslaviei, precum și 
Ve'.ko Miciunovici, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
R.P.F. Iugoslavia în U.R.S.S. și 
colonelul Bogdan Mamula, ata
șat militar și al aerului al Iu
goslaviei, au vizitat la 18 iunie 
aerodromul „Kubinka“ din apro
piere de Moscova.

Oamenii de stat ai Iugoslaviei 
au fost însoțiți de N. S. Hruș-

a!

MOSCOVA 19 (Agerpres). — N. Bulganin și N. Hrușciov, reg«. 
TASS transmite următoarea tele- iui Muhammed Zahir, Șahul Afț 
gramă adresată de K. Voroșilov, ganistanului:

Majestății Sale
REGELUI MUHAMMED ZAHIR 

Șahul Afganistanului
KABUL

Majestate,
Am aflat cu mare părere de iău de boala dv.
In numeie întregului nostru popor și în numele nostru per

sonal vă urăm din toată inima însănătoșire grabnică.
Cu sinceră stimă, 

Voroșilov 
Bulganin 
Hrușciov

ciov, prim secretar al C.C. . 
P.C.U.S., G. K. Jukov, mareșal 
al Uniunii Sovietice, ministru a! 
Apărării al U.R.S.S, N. M. Pe 
gov, secretar al Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., P. 
F. Jigarev, mareșal principal al 
aviației, K. S. Moskalenko. mare
șal al Uniunii Sovietice, A. I. 
Antonov, I. A. Serov, generali de 
armată, N. P. Firiubin, ambasa
dorul extraordinar și plenipoten
țiar al 
s'.avia, 
interim 
Europa
Externe al U R.S S. și de alte per
soane oficiale.

Pe aerodromul „Kubinka" oas
peții de onoare au urmărit zbo
rurile efectuate de avioane cu 
reacție — de vînătoare și de bom
bardament.

Au avut loc de asemenea exer
ciții de pilotaj individual și în 
grup de înaltă măiestrie. I

U.R.S.S. in R.P.F. iugo- 
K. D. Levîcikin, șef ad- 
al secției a 5-a pentru 
din Ministerul Afacerilor

Uniunea Sovietică duce o politică de pace 
și prietenie față de țări’e din Orientul Apropiat 

șr Mijlociu — a declarat D. T. Șepilov
CAIRO 19 (Agerpres).

TASS transmite r 
însoțit de Fuad Galal, de E. D. ca pe un prieten dezinteresat, cre

dincios și sigur.
După cum știți, Uniunea Sovie

tică ia împreună cu celelalte țări 
iubitoare de pace măsuri hotă- 
rite și eficace în direcția micșo
rării încordării internaționa’e, a 
efectuării reducerii genera'e a 
înarmărilor, a lărgirii legăturilor 
și contactelor între personalitățile 
din diferite state. Această activi
tate a și dat rezultate pozitive 
evidente pentru oricine. Sîntem 
convinși că menținerea și conso
lidarea păcii corespunde interese
lor tuturor popoarelor, inclusiv 
ale popoarelor din cele două țări 
ale noastre. Noi știm că atît în 
fața Egiptului cit și în fața celor
lalte țări arabe se ridică în pre
zent în întreaga lor amploare sar
cini foarte complexe în domeniul 
construcției de stat, în dezvolta
rea economiei naționale, în rena
șterea și avîntul culturii lor na
ționale cu tradiții milenare.

Permiteți-mi să declar pe baza’ 
experienței dobîndite din practica 
construcției noastre că toate ace
ste greutăți și primejdii nu sînt 
deloc de neînvins. Aceste greu
tăți pot fi pe deplin învinse dacă 
popoarele, guvernele știu pentru 
ce luptă, cunosc scopurile pe care 
vor să le atingă și dacă se des
fășoară cu adevărat forțele crea-

Kiselev și de alte personalități,. 
D. T. Șepilov a vizitat la 18 iunie 
centrul social Berneșt (din apro
pierea orașului Cairo) — unul din 
focarele noii culturi a Egiptului. 
Țăranii veniți din satele înveci
nate l-au salutat cu căldură pe 
ministrul sovietic al Afacerilor 
Externe.

La centrul social Berneșt D. 
T. Șepilov a rostit o cuvîntare 
în care se spune printre altele:

Uniunea Sovietică duce o poli
tică de pace și prietenie față de 
țările din Orientul Apropiat și 
Mijlociu. Această politică nu de
curge din considerente vremelnice 
sau tactice, ea fiind o expresie a 
bazelor politicii externe sovietice. 
Fiind adversari principali ai colo
nialismului, noi am rupt pentru 
totdeauna cu politica colonialistă 
sub orice formă încă din primele 
zile ale constituirii statului sovie
tic.

Apoi D. T. Șepilov a declarat:
• Uniunea Sovietică nu caută 

pentru sine nici un fel de avan
taje speciale nici in Orientul A- 
propiat nici in vreo altă regiune 
a lumii.

Nu căutăm în altă parte surse 
de îmbogățire pentru noi. Avem 
suficiente bogății proprii și vrem 
s’ă trăim prin propriile noastre

mijloace. De aceea țările arabe 
pot conta pe Uniunea Sovietică

toare ale poporului. Un proverb 
arab spune : „găsește-ți un to
varăș de drum înainte de a porni 
la drum; găsește-ți un vecin 
înainte de a construi casa“.

In actualele condiții noi ale a- 
vîntului țărilor independente din 
Orient, în condițiile existenței atît 
în Apus olt și în Răsărit a unui 
mare număr de state puternice, 
prietene arabilor, care se pronun
ță pentru pace și colaborare sin
ceră între popoare, voi aveți to
varăși de drum buni cît și vecini 
buni. In aceste condiții sînt
atît mai puține greutățile și pri
mejdiile care ar putea stăvili ela
nul vostru patriotic și- nobil.

Dar înfăptuirea planurilor 
construcției interne, a planurilor 
avîntului multilateral și ale ridi
cării statului egiptean pe care 
vi le-ați propus și despre care 
vorbiți cu o mîndrie firească ne
cesită asigurarea păcii și secu
rității popoarelor.

In continuare D. T. Șepilov a 
vorbit despre creșterea prestigiu
lui Egiptului pe plan interna
țional.

Uniunea Sovietică a fost și 
este împotriva amestecului în tre
burile interne ale altor state. For
mele orînduirii sociale și de stat 
sînt o chestiune a poporului în
suși, a fiecărei țări, deși noi, 
marxiștii, sîntem convinși că în 
virtutea legilor interne imuabile 
ale dezvoltării sociale, toate țări
le vor ajunge la socialism, fiecare 
cu particularitățile ei istorice ca
racteristice.

Uniunea Sovietică a fost și 
este pentru asigurarea posibilită
ților unei dezvoltări libere, inde
pendente, suverane a țărilor O- 
rientului, pentru respectarea rigu
roasă de către țoale puterile a 
principiilor corespunzătoare ale 
Organizației Națiunilor Unite.

Noi luăm măsurile corespunză
toare în această direcție și vom 
lupta prin toate mijloacele și ne 
viitor pentru a obține aceasta. Se 
înțelege de la sine că îmbunătă
țirea relațiilor dintre Uniunea So
vietică și statele occidentale nu 
are loc și nu poate avea loc pe 
seama bunelor noastre relații cu 
țările arabe, cu prietenii noștri 
din Orient. Să nu-și facă nimeni 
iluzii în această privință. Să tin
dem spre întărirea continuă a 
prieteniei și frăției dintre popoa
rele egiplean și sovietic'.

Moscova, 18 iunie 1956

K.
N.
N.

Eforturile sovietice 
merită simpatie și înțelegere 

a declarat vicepreședintele Indiei
MOSCOVA 19 (Agerpres). — 

TASȘ transmite: Dl. S. Radhak- 
rishnan, vicepreședinte al Repu- 
blicii India, care se află în vizită 
la Moscova, a rostit la 18 iunie 
o cuvîntare la posturile de radio 
și televiziune din Moscova .

Prieteni I Sînt fericit că am a- 
vut posibilitatea să petrec cîteva 
zile la Moscova și să mă întîl- 
nesc cu conducătorii vcș'.ri. Cred 
că în Uniunea Sovietică se des
chide o nouă pagină. Atît în in
teriorul țării, cît și dincolo de 
hotarele ei, se observă schimbări 
importante. In țară se constată o 
atmosferă de destindere și se 
poate circula și gindi-mai liber.

Și în relațiile internaționale se 
pot observa mari schimbări. Re
cunoașterea curajoasă a greșeli
lor trecutului, încheierea tratatu
lui cu Austria, care a dat liber
tate și independență Austriei, re
glementarea litigiului cu Iugo
slavia, înapoierea către Fin'anda

a bazei sovietice Porkkala-Udd, 
dizolvarea Cominformului, reduce
rea forțelor armate și continua
rea dezarmării — toate acestea 
dovedesc un mod nou de a abor. 
da rezolvarea problemelor interJ 
naționale. Dacă alte puteri nu re- 
cunosc acest lucru, dacă nu ur-< 
mează acestă linie, mi-e teamă 
că nu au o atitudine justă față 
de ele însele, nici față de Uniu
nea Sovietică Și chiar pet purta 
răspunderea pentru continuarea 
„războiului rece“, cursei înarmă
rilor și orientarea spiritelor spre 
un conflict care în acest secol 
termonuclear ar fi catastrofal. In 
actuala criză, eforturile sovietice 
merită simpatie și înțelegere.

Profit de acest prilej pentru a 
mulțumi președintelui Voroșilov 
și celorlalți membri ai guvernu
lui sovietic pentru amabilitatea și 
ospitalitatea lor. Aș vrea să 1& 
transmit lor și în'regului popor 
sovietic un salut frățesc, priete
nesc din partea poporului indian.

La Kremlin s-a deschis consfătuirea 
unională a lucrătorilor pe tărîmul 

științelor agricole

Deschiderea celei de a V-a conferințe internaționale 
a energeticienilor

VIENA 19 (Agerpres). — La 
17 iunie la Viena a avut loc in
tr-un cadru festiv deschiderea 
celei de-a V-a conferințe interna
ționale a energe icienilor. La lu
crările conferinței iau parte a- 
proximativ 3000 de specialiști 
— reprezentanți oficiali a 46 țări 
membre ale Con'erințti Mondiale 
de energetică și observatori din 
partea cîtorva țări care nu sînt 
membre ale acestei organizații 
internaționale. Printre observa
tori figurează pentru prima oară 
un reprezentant al Republicii 
Populare Chineze.

Participanții la conferință au 
fost salutați de ,T. Körner, pre-

ședintele Republicii Austriece. 
După ceremonia de inaugurare 
au luat cuvîntul membri ai Co 
miletului executiv al Conferinței 
Mondiale de energetică — repre
zentanți ai Angliei, Franței, R.F. 
Germane, U.R.S.S.' și S.U..A.

A. S. Pavlenxo, prim-locțiitor 
al ministrului Centrale'or Elec
trice al U.R.S S., vicepreședinte 
al Comitetului executiv, a adre
sat cuvinte de salut participanți- 
lor la conferință. Apoi el a mul
țumit pentru ospitalitate lui Theo
dor Körner, președintele Repu
blicii Austriece.

La 18 iunie au 
secțiilor tehnice

/’numite puteri doresc 
slăbirea Indiei și a altor 
țări din Asia - declară 

Nehru

MOSCOVA 19 Agerpres). — 
TASS transmite: La 19 iunie s-a 
deschis la Moscova în sala mare 
a Kremlinului consfătuirea unio
nală a lucrătorilor pe tărîmul 
științelor agricole. V. V. Mațke- 
vici, ministrul Agriculturii al 
U.R.S.S., a prezentat raportul a- 
supra sarcinilor științelor agri
cole în îndeplinirea hotărîrilor 
Congresului al XX-lea al P.C.U.S.

La consfătuire participă peste

2.000 de persoane: oameni de 
știință, specialiști în agricullură 
și creșterea animalelor, colhoz
nici, lucrători din S.M.T.-uri și 
sovhozuri, conducători ai orga
nizațiilor sovietice și de partid 
de ținut, regionale și republicane.

La conferința, care va dura cîte
va zile, au sosit de asemenea oas
peți din R.D. Germană, Polonia, 
Romînia, Cehoslovacia. Ungaria, 
Bulgaria, Mongolia, Coreea.

început îucrări’e 
ale conferinței.

Baîoane aeriene pe ierHoriul R. D.
BERLIN. — După cum se a- 

nunță în presă, în noaptea de 16 
spre 17 iunie organizațiile de spio
naj vest-germane au lansat pe 
teritoriul sectorului democrat al 
Berlinului baloane aeriene cu

Germane
manifeste și literatură de propa
gandă cu un conținut dușmănos 
la adresa R.D. Germane. în unele 
locuri baloanele au avariat clă
dirile.

DELHI 19 (Agerpres). — Chi
na Nouă transmite: Luînd cu
vintul la un miting în localitatea 
Rohlak din statul Pundjab, pri
mul ministru al Indiei, Jawahar
lal Nehru, a avertizat poporul in. 
dian asupra primejdiei ce îl a- 
meni.nță din parlea unor țări 
străine, care ar dori să slăbească 
India și alte țări din Asia ațîțînd 
discordia în sinul aces'ora.

Nehru a declarat că unele ie
șiri violente care au avut loc re
cent în India reprezintă încercări 
premeditate din partea forțelor 
reacționare și a unor anumite pu
teri de a abate poporul indian de 
pe calea spre socialism. Intr-un 
moment cînd India a început ofen
siva împotriva sărăciei, anumite 
cercuri interesate au încercat 
abată atenția poporului de 
problema principală care es’e 
chidarea nedreptăților sociale 
economice.

Plecarea unor unități sovietice 
din R. D. Germană

Agricultura țării noastre trece 
printr-o perioadă de transformări 
cu adevarat istorice. Din zi în zi 
iau naștere noi cooperative agri
cole, care formează baza marii 
producții agricole socialiste. Un 
număr din ce în ce mai mare de 
țărani săraci și mijlocași își dau 
tot mai mult seama de avantajele 
indiscutabile pe care le prezintă 
marea producție agricolă mecanf. 
zată — singura cale care duce 
cu adevărat spre o viață prosperă 
la sate.

Al doilea Congres al Uniunii 
Tineretului Cehoslovac (C.SM.), 
care a avut loc în cursul anului 
trecut, a subliniat cu tărie faptul 
că tineretul țării noastre trebuie 
să participe activ la marea operă 
de transformare socialistă a agri
culturii.

In cursul ultimilor ani. Uni
unea Tineretului Cehoslovac a 
dovedit mai mult ca oricînd că ea 
este un factor important în lupta 
pentru îndeplinirea sarcinilor pu
se de partid pentru transformarea 
socialistă a agriculturii. în fie
care an organizația noastră a 
mobilizat tineretul cehoslovac 
pentru a veni în ajutorul țărani, 
lor, al fermelor de stat și al 
S.M T.-urilor în timpul secerișu
lui. al lucrărilor agricole de pri
măvară. vară și toamnă. In vara 
anului trecut, 4.270 de echipe de 
tineret au răspuns apelului Comi
tetului Central al C.S M venind 
în sprijinul cooperativelor în 
timpul secerișului și la transpor
tarea grtnelor Tinerii din între
prinderi. din școli și centre de 
ucenici au venit de asemenea în 
ajutorul agriculturii construind 
cu mult entuziasm ferme, graj
duri, crescătorii de porci și cres
cătorii de păsări. Astfel, la ini
țiativa secției C.SM,, tinerii din 
centrul de ucenici din Nachov au 
ajutat 16 cooperative agricole tn 
construirea unui ansamblu de in- 
stalații comune pentru vite.

In decursul ultimilor ani, mulți 
dintre cei mai capabili conducă
tori ai cooperativelor agricole 
unice au fost promovați din rin- 
durile tineretului sătesc. Unul din.

Din experiența organizaților dc t'neret frățești

In primele rînduri în munca spre
prosperă la sate

o viată

„Scìntela tineretului"
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tre ei este Zd. Linhart, tînărul 
președinte al cooperativei din 
Pricovy, care conduce cooperativa 
sa Intr-un mod exemplar. Sîntem 
de asemenea mtndri de succesele 
tractoristului losif Scheiner, de
corat cu Ordinul Muncii, de trac
toristul Jarosiav Cesmak distins 
cu medalia „Merite pentru con
strucție", de tînăra conducătoare 
de combină M. Szieglova, purtă
toare a Ordinului Muncii, cu in
ginerul inovator Burian și cu 
mulți alți tineri care lucrează 
după cele mai noi metode. Ei con
stituie un exemplu în muncă și 
activitatea de fiecare zi pentru în
tregul tineret cehoslovac.

Succesele obținute de Uniunea 
Tineretului Cehoslovac la sate nu 
înseamnă totuși că noi ne putem 
culca pe lauri Dimpotrivă, Uni
unea noastră de tineret are încă 
multe, sarcini de îndeplinit in ca
drul luptei pentru transformarea 
socialistă a agriculturii In etapa 
actuală, una din sarcinile cele 
mai importante ale C.SM este 
de a lua parte activă la tradu
cerea în fapt a Directivelor parti
dului și ale guvernului pentru a 
asigura dezvoltarea și creșterea 
serioasă a producției agricole în 
următorii 2-3 ani Sarcina C.S.M 
este de a atrage mase și mai 
mari de tineri în munca pentru 
transformarea socialistă a agri
culturii noastre și 
aceste mase spre înfăptuirea a- 
cestui scop. Sarcina organizației 
noastre este să explice sistema
tic și cu răbdare tineretului de la 
sate întreaga importanță a trans
formărilor socialiste de la țară, 
să arate că nu există alt drum 
posibil care să ducă la bunăstarea 
maselor de țărani, la o creșterje 
substanțială a producției agri
cole decit drumul cooperației în 
producția agricolă.

Organizația noastră a obținut 
rezultate bune acolo unde a reu-

Vladimir Vedrà 
secretar al Comitetului Central 

al C.S.M.

șit să orienteze pe tineri spre în
deplinirea liniei juste a partidului. 
In comuna Rutice, districtul 
Blansko, tinerii au format o e- 
chipă de ajutor pentru țăranii care 
muncesc în sectorul individual. 
Echipa a funcționat în toată pe
rioada secerișului iar tinerii au 
ajutat la făcutul "și legatul sno
pilor de țfrîu. au organizat treie- 
rișul de noapte. Băieții și fetele 
din Rutice au efectuat astfel mai 
mult de 3000 ore de muncă. In 
cursul acestei activități tinerii nu 
au încetat să discute cu țăranii 
muncitori despre avantajele co
operativei. Rezultatul acțiunilor 
lor a fost că după seceriș o.coope- 
rativă agricolă unică a fost în
ființată în comun Chiar și acest 
exemplu este destul de grăitor 
pentru a demonstra că tineretul 
nostru poate realiza multe lucruri 
folositoare creării cooperativelor 
acolo unde munca organizațiilor 
de bază este bine condusă

Tinerii de la sate au sarcina de 
a lupta pentru introducerea ce
lor mai noi metode de lucru în 
agricullură. In această privință 
Uniunea Tineretului Cehoslovac 

de a conduce este mîndră de înregistrarea unor 
succese frumoase. Astfel, în di
strictul Tret. colectivul tinerilor 
crescători de porci a obținut o 
creștere rapidă a greutății ani
malelor aplicînd metoda tovară
șului Chourikov folosind o serie 
de alimente lichide. Rezultatele 
atinse de acest tînăr colectiv de 
crescători conduși de tovarășa 
Milada Honskova au fost exami
nate de Academia de Științe a- 
gricole care a confirmat că este 
vorba într-adevăr de o îngrășare 
record și că metoda utilizării ali-

mente'.or 
creatoare 
condițiile

Una din sarcinile importante 
ale C.S.M. la sate este de a ve
ghea ca tineretul să ducă o bo
gată viață culturală, în fiecare 
an, în satele noastre mii de ti
neri sînt încadrați în diverse 
cercuri politice. Frecventarea a- 
cestor cercuri îi ajută pe tinerii 
să-și dea seama de răspunderea 
lor pentru găsirea soluțiilor celor 
mai nimerite în cele mai grele 
probleme pe care le ridică munca 
la sate.

Cercurile de lectură reprezintă 
o altă formă de educație atrăgă- 
toare. Celor ce activează în aces
te cercuri li se decernează insigna 
„Iulius Fucik“, care reprezintă 
pentru cel ce o ’ poartă angaja, 
mentul moral de a lupta pentru 
ridicarea nivelului materia! și cul
tural al populației de la 
sale Secțiile Uniunii Tinerelu
lui Cehoslovac acordă de a- 
semenea o mare importanță orga
nizării mai judicioase a timpului 
liber al tinerelului. în colabo
rare cu organizațiile culturale ru
rale, noi îndemnăm tineretul să 
reia vechile tradiții populare, 
carnavalurile etc. Astfel, activită
țile secțiilor C.S M devin mai 
Cariate și mai atrăgătoare pentru 
păturile largi de tineri.

Stațiunile de mașini și tractoa. 
re sînt pionii mecanizării agri
culturii în Cehoslovacia.

mare rol în 
deoarece 

celor

lichide este o aplicare 
a metodei Chourikov în 
țării noastre.

CSM-ul 
munca 
marea 

ce lu- 
sînt

are un
S.M.T.-urilor, 
majoritate a 
crează în aceste stațiuni 
tineri. Din această ’cauză orga,
nizația noastră, tn colaborare cu

Ministerul Agriculturii, se ocupă 
de calificarea a mii de tinere ca
dre de tractoriști, de conducători 
de combine, de mecanici și de 
alți specialiști pentru S.M.T.-uri. 
In anul trecut, mai mult de 6000 
de tineri și tinere au urmat cursu
rile de pregătire. O parte dintre 
ei au intrat în stațiuni, iar ceilalți 
au participat la munca cu trac
toarele în echipele de noapte, in 
timpul secerișului și al campaniei 
de toamnă. Munca C. S.M. în 
stațiuni este concentrată asupra 
centrelor de brigăzi de tractoare 
din fiecare sat. Grupe de muncă 
ale C.S.M. sini constituite în a- 
ceste centre și servesc ca bază 
pentru activitatea politică a ti
neretului din întreg centrul. Gru
pele de muncă ale Uniunii Tinere, 
tului îi învață pe tinerii tracto
riști să-și îndeplinească conștiin
cios sarcinile, să întrețină în bună 
stare mașinile. Ele sînt motorul în
trecerii pentru economia de carbu
ranți și organizează viața poli
tică și culturală a tinerilor trac
toriști. Centrele brigăzilor de 
tractoriști veghează de asemenea 
la întărirea legăturii între tinerii 
muncitori din stațiunile de ma
șini cu tinerii țărani individuali, 
cu cei din cooperativele agricole 
creînd între ei un spirit de cola
borare creatoare. In cadrul aces
tei colaborări, tinerii tractoriști și 
mecanici ajută cooperativele și pe 
țărani să-și repare mașinile agri
cole, adeseori ei îi ajută să-și 
mecanizeze producția și iau parte 
activă la viața politică a satului.

Pentru a contribui la dezvolta
rea întrecerii în stațiunile de ma
șini și tractoare. Comitetul Cen
tral al C.S.M a lansat o chema
re la întrecere între tractoriști și 
centrele brigăzilor de tractoare. 
A cîștiga steagul este o onoare 
la care aspiră toți tinerii. Și toți 
muncesc cît mai bine pentru a în-

deplini și depăși planul și a me
rita onoare de a conduce un trac
tor care poartă steagul de fruntaș 
întrecerea a îndemnat pe mulți ti
neri tractoriști să dea un randa
ment maxim în munca de lucrare 
a solului. Astfel, tractoristul Pri- 
byl de la S.M.T. Znoymo (re
giunea Brno) în cursul lucrărilor 
de toamnă a arat cu tractorul său 
S 80 mai mult de 1000 de hectare

Nenumărate sînt exemplele ca
re arată cît de prețios e aportul 
tractoriștilor la înflorirea și dez
voltarea agriculturii noastre. Ast
fel, brigăzile tineretului lucrează 
pe o suprafață ce cuprinde mai 
mult 
mint, 
erate 
stat
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Călăuzit de țelurile înalte 
ale întăririi păcii între po
poare, guvernul sovietic a luat 
inifiativa efectuării unei im
portante reduceri a forțelor 
armate ale Uniur.il Sovietice 
și anume cu 1.200.000 de oa
meni în afară de reducerea 
forjelor sale armate cu 640.000 
de oameni din anul 1955. Prin 
această nouă și importantă
inițiativă U.R.S.S. a demon- mii de brafe pricepute.

strat încă o dată că ea este un 
luptător sincer și consecvent 
ventru pace.

Se desființează o serie de 
divizii, diferite brigăzi. Sol- 
dații de ieri pleacă In 
Donbass și Kazahstan, în Si
beria și Orientul îndepărtat 
— tn regiunile unde șantierele 
pașnice au nevoie de mii și
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de 120.000 hectare de pă- 
Din cele 40.000 hectare lu 
anul trecut la fermele de 

__  mai mult de 20.000 hectare 
au fost date în grija brigăzilor 
de tineret. Și peste tot unde lu
crează brigăzile, muncile de pri
măvară și cele de seceriș au fost 
terminate la timp și în bune con- 
dițiuni. Remarcăm în special 
munca deosebit de fructuoa
să de la Jenim, unde brigada de 
tineri de la fermele de stat a pri
mit o suprafață totală de 968 
hectare de pămînt. Cîmpurile fer
mei fiind acoperite de pietre a 
împiedicat utilizarea mijloacelor 
mecanice. încă înainte de înce
perea lucrărilor de primăvară,
brigada a curățat de pietre o în
tindere de 400 hectare pămînt
arabil Brigada a pregătit cu
grijă și la timp pămintul pentru 
semănăturile de primăvară Ea a 
terminat semănăturile la data 
planificată avînd totodată griiă 
de griul de toamnă, de livezi și 
de plantarea pomilor.

Sarcinile Uniunii Tineretului 
Cehoslovac la sate sînt mari și 
pline de răspundere. Noi depunem 
eforturi pentru a mobiliza la în
deplinirea lor întreg tineretul' de 
la sate. Tineretul Cehoslovaciei 
crește și-și dezvoltă capacitățile, 
înconjurat de grija Partidului și 
a statului. El a întîmpinat cel de 
al Il-lea plan cincinal cu hotărî- 
rea fermă de a contribui cu toate 
forțele la dezvoltarea continuă a 
cooperativelor agricole, convins 
că acestea sînt garanția unui vi
itor fericit pentru tînăra generație 
de la sate, ca de altfel pentru în
treg poporul muncitor.

MOSCOVA. — In dimineața zi
lei de 19 iunie a părăsit Moscova 
plecînd la Alma-A'a vicepreședin
tele Indiei Sarvapalli Radhakris- 
hnan, care a vizitat Moscova timp 
de 4 zile. El intenționează să 
facă o călătorie prin Uniunea So
vietică și să viziteze Kazahstan, 
Uzbekistan, Azerbaidjan, și ora
șul Kiev, capitala Ucrainei.

SUHUMI — La 17 iunie a sosit 
la Suhumi, venind din Baku, al
teța sa regală emirul Seif UI- Is
lam Muhamed El-Badr, prințul 
moștenitor al Yemenului, cu per
soanele oficiale care-1 însoțesc. In 
dimineața zilei de 18 iunie oaspe
ții din Yemen au plecat cu o șa
lupă la capul Pițunda, iar de aci 
cu automobilele spre lacul Rija.

BONN. — La 18 iunie a sosit 
la Bonn președintele Republicii 
Indonezia.
rămîne în R.F. Germană pînă la 
26 iunie.
care-l însoțesc au fost primiți de 
cancelarul Adenauer.

VIENA. — La 17 iunie, dele
gația Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., condusă de M. P. Tara- 
sov, vicepreședinte al Prezidiului 
Sovietului Suprem al URS.S, a 
vizitat Parlamentul austriac. La 
18 iunie delegații sovietici au 
vizitat o serie de întreprinderi 
din capitala Austriei, iar în a 
doua jumătate a zilei au plecat 
în Austria superioară. în orașul 
Linz, unde sînt situate cele mai 
mari uzine metalurgice din țară.

LONDRA. — Tn Camera Comu
nelor a fost citit în prima lec
tură un proiect de lege prezentat 
de deputatul laburist Fenner 
Brockway, ca-e prevede condam-

Sukarno. Sukarno va

Sukarno persoanele

narea discriminant rasiale 
orice formă în Anglia.

NEW YORK. - După cum a- 
nunță agenția Associated Press 
13 țări ale Asiei și Africii - 
membre ale O.N.U. — au cerut 
oficial la 18 iunie convocarea 
unei ședințe a Consiliului de 
Securitate pentru examinarea pro
blemei algeriene.

PARIS. — Lunî seara a sosit 
la Paris trenul special cu colecti
vul Teatrului Național „I. L. Ca- 
ragiale“ din București, care va 
da o serie de reprezentații în ca
drul Festivalului Internațional de 
artă dramatică care se desfășoa
ră la Paris între 14 mai și 18 
iulie.

SOFIA. — La 18 iunie a avut 
loc o întîlnire prietenească între 
conducători ai partidului comunist 
și membri ai guvernului bulgar 
cu colectivul Teatrului academic 
de artă din 
„Gorki“ care se află la Sofia.

BELGRAD. — La 17 iunie, pe 
aerodromul Zemun, a avut loc un 
mare miting aviatic — parada 
Uniunii aviatice a Iugoslaviei. La 
paradă au asistat Aleksandr Ran- 
kovici. vicepreședinte ai Vecei Fe
derative Executive, Moșe Pjade, 
președintele Skupșcinei populare 
federative a Iugoslaviei și alte

Moscova. Mhat —

federative a Iugoslaviei și 
personalități iugoslave.

MOSCOVA. — Consiliul
Miniștri al U.R.S.S. anunță 
profundă durere moartea 
Vladimir Afanasievici 
eminent savant sovietic în dome
niul geolog'ei și geografiei, re
numit explorator, erou al muncif 
socialiste, care a survenit la 19 
iunie a c. în cel de al 93-lea an 
al vieții.
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