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înapoierea în Capitală
a tovarășilor Gh. Gheorghiu-Dej 

și Al. Moghioroș
Joi seara, s-au înapoiat în Ca

pitală tovarășii Gh. Gheorghiu- 
Dej, prim secretar al C. C. al 
P.M.R. și Al. Moghioroș, prim 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.P.R., care la invi
tația C.C. al P.C. din Ucraina și 
a Consiliului de Miniștri al R.S.S. 
Ucrainene, au făcut o vizită neo-

ficială pentru a cunoaște produc
ția agricolă, munca S.M.T.-urilor, 
a colhozurilor și sovhozurilor Re
publicii Socialiste Sovietice Ucrai
nene.

Tovarășii Gh. Gheorghiu-Dej și 
Al. Moghioroș au fost însoțiți de 
un grup de specialiști din agri
cultură.

La sosire, pe aeroportul 
neasa se aflau tovarășii Emil 
Bodnăraș, I. Chișinevscfil, Gh. D. 
Safer, Gh. Pintilie și Eugen Alexe.

Se aflau de asemenea A. A. 
Epișev, ambasadorul Uniunii So
vietice la București și V. F. Ni
kolaev, consilier al ambasadei 

(Agerpres)
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pășunilor** de iarnă
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Nu de mult, în ziarul 
nostru a apărut un ar

ticol aducînd vestea u- 
nei noi inițiative a tineretului: 
angajamentul tinerilor munci
tori din Gospodăria Agricolă 
de Stat Jimbolia, regiunea Ti
mișoara, de a asigura întreaga 
cantitate de nutreț însilozat 
necesară animalelor gospodă
riei pe timpul iernii. Tinerii 
despre care am pomenit au do
vedit încă o dată prin această 
inițiativă că s-au ridicat la ni
velul de înțelegere și de com
portare în viață, în muncă, în 
relațiile cu tot ce-i înconjoară, 
proprii omului socialist. Anga
jamentul luat nu-î decît o re
flectare a acestui adevăr. Ani
malele din gospodărie sînt ale 
întregului popor; poporul le-a 
încredințat lor, le-a pus pe 
umeri răspunderea de a da o 
cantitate din ce în ce mai 
mare, o calitate din ce în ce 
mai bună de produse agricole. 
Iar atunci cînd li s-a explicat 
că nutrețul însilozat îi ajută 
să-și îndeplinească sarcinile, 
să-și înfăptuiască datoria că
tre popor, n-au stat mult pe 
gînduri și-au hotărît: „Vom 
însiloza!*

In urma apariției che
mării, din toate colțurile 
țării au început să so
sească la redacție scrisori 
care vorbesc despre hotărîrea 
altor și altor colective de ti
neri de a urma exemplul celor 
din Jimbolia. La gospodăria 
de stat Mărculești, regiunea 
București, la gospodăria co
lectivă din Vlădeni, regiunea 
Iași, la gospodăria de stat De- 
vesel. regiunea Craiova, și in 
multe alte locuri, tineretul a 
pornit la muncă în acțiunea 
însilozării. In regiunea Sucea
va porumbul n-a ajuns încă la 
stadiul potrivit pentru însilo- 
zare ; totuși, în gospodăria de 
stat Ițcani, din aceasta re
giune, pregătirile de însilozare 
sînt pe terminate, dacă mi 
cumva s-au și terminat la ora 
cînd apar aceste rînduri.

Experiența anului trecut a 
convins deja pe mulți tineri 
de avantajele insilozării. Aco
lo unde această experiență nu 
există încă, lumina științei ri
sipește prejudecățile și înlătu
ră pas cu pas rutina, așa-zisa 
„învățătură din bătrîni". Și 
prejudecăți — de ce să oco
lim — există încă, și împotri
va lor tinerii trebuie să lupte 
cu toată tăria, cu toată con
vingerea. „De ce — zic unii — 
să băgăm porumbul în groa
pă, cu știuleți cu tot, încă de 
verde și să nu facem așa cum 
au făcut o viață întreagă pă
rinții și bunicii noștri*4.

Să facem puțină aritmetică. 
La țară și pruncii știu că vite
le nu manmcă din coceni decit 
panea cea mai frageda — vir- 
furiie și frunzele — cel mult 
jumătate din întregul cocean. 
Cealaltă jumătate se arumă 
sau se pune pe foc. Să notăm 
deci o primă pierdere. Se mai 
știe de asemenea că o vită 
hrănită cu coceni nu poate 
produce nimic ; iși umple sto
macul zi cu zi dar de slăbit, 
slăbește, și lapte dă din ce in 
ce mai puțin. Coceanul uscat 
nu hrănește căci n-are nici o 
valoare nutritivă. Să notăm 
deci a doua pierdere. Din cele 
de mai sus, reiese că partea 
folositoare in hrana animale
lor o dau numai boabele. Or. 
știința a dovedit că recolta de 
boabe de pe un hectar are o 
valoare hrănitoare aproape de 
două ori mai mică decit po
rumbul de pe un hectar tnsi- 
lozat la timpul lui (atunci 
cind bobul este in lapte) cu 
știuleți cu tot. Unei vaci ii 
sînt necesare 5000-6000 kg. nu
treț insilozat pentru o perioa
dă de 200 zile — adică de 
peste șase luni. Ținind seama 
că de pe un hectar se recol
tează în medie 30.000 kg po
rumb pentru însilozat, înseam
nă că un hectar poate hrăni 
5-6 vaci pe șase luni. De mul
te ori însă, recolta e mult mai 
mare. Anul acesta, la stați
unea experimentală I.C Z. din 
Dulbanu, regiunea Ploești, 
s-au recoltat în medie 60.000 
kg. porumb de siloz la hectar. 
Zece vaci hrănite de pe 
hectar o iarnă întreagă.
mai adăugăm la aceasta fap- 
tal că vitele mănincă nutrețul 
însilozat — „pășunea" de iar
nă" a lor — cu poftă, nu în 
silă, împinse de foame așa cum 
mănîncă cocenii ; că nutrețul 
însilozat asigură o producție 
ridicată de lapte — cel puțin 
de 10 kg. zilnic, pe cînd vacile 
hrănite cu alte nutrețuri dau 
foarte puțin lapte și chiar in- 
țarcă in timpul Iernii; că nu
trețul în siloz poate fi păstrat 
mult timp — ani de zile — în 
timp ce cocenii din glugi mu- 
cezesc, putrezesc, se fac scrum 
în scurtă vreme.

Avantajele folosirii 
lui însilozat sînt atît 
atît de evidente, incit 
rare că unele organe
și regionale U.T.M. privesc cu 
nepăsare inițiativa tinerilor de 
la Jimbolia ca și inițiativele 
locale similare, din raza lor 
de activitate. Birourile regio
nale U.T.M. Clu|. Constanța, 
București n-au întreprins pînă 
acum nimic — sau aproape 
nimic —- pentru popularizarea

un 
Să

nutrețu- 
de mari, 
e de mi- 
raionale

Vizitînd tezaurul artei romînești

POPAS
pe prispa trecutului

Dumitru Corbea

Am Intrat cu sufletul la gură 
în fostul palat regal de pe Calea 
Victoriei unde sînt expuse po
doabele strălucitoare aduse din 
Moscova. Voiam să văd ceea ce 
auzisem din bătrîni ori citisem 
în cărțile de școală cînd eram 
mic. In fata acestor comori îți 
trebuie o stare sufletească deose
bită de obișnuit: te afli în fața 
unei oglinzi prin care vezi trecu
tul, de la cel mai îndepărtat și 
pînă la cel mai apropiat epocii 
noastre. Te afli în fata trecutului 
țării tale și a altor popoare pe 
care istoria le-a închis în paginile 
sale. Pentru line, cetățean ai 
unei orînduiri noi, ți se deschide 
un orizont vast, de necuprins. 
Vezi în lumea veche o lume nouă 
pentru tine. Priveș.i în jurul tău 
și nu-ți vine să crezi. Este un 
basm adevărat, o vfajă a sufle
tului. Dacă lucrurile expuse ar 
avea glas, basmul ar tine 0 m’e 
și una de nopți, ar vrăji cum 
vrăjește Șeherezada, cum vrăje
ște Kalevala, cum vrăjește Mio
rița... Basmul este un basm ade
vărat... Firul nu știm precis cînd 
începe, dar știm că sfirșește și 
continua din nou sub privirile 
noastre. Pe urmă iar va sfjrși și 
iar va continua și tot așa vor 
trece secole după secole și fiecare 
epocă va lăsa mărturia geniu.ui 
și priceperii sale, biruințelor și 
înfringerilor în drumul, întorto- 
chiat de multe ori, pe care poți 
ajunge pe piscuri.

Fără să vrei gîndul te duce în 
acelaș timp ka gestul Uniunii So- 
vietice, a conducătorilor ei. Acest 
gest este măreț. Nu poate avea 
alt calificativ. Este un gest fră
țesc, de comuniști, care privesc 
cu grijă la dezvoltarea relațiilor

dintre țările surori, fără deose
bire dacă sînt mari sau mici, căci 
nu după kilometri pătrați se a- 
preciază o țară. Ea se apreciază 
după valorile, după bunurile pe 
care le dă, după geniile sale. In 
privința aceasta tezaurul întors 
de la Moscova este grăitor. Țara 
noastră merită să stea cu cinste 
alături de țările frățești socialiste 
și celelalte țări ale lumii în 
ceea ce privește geniul creator al 
poporului, în ceea ce are și aduce 
în bogăția spirituală a lumii în
tregi. Universal este Eminescu în 
poezie, universal este Enescu 
în muzică, universal este Grigo- 
rescu în pictură. Specificul națio
nal al poporului nostru redat în 
arta lor, în concepția lor, îmbo
gățește patrimoniul spiritual uni
versal.

Însemnătatea, valoarea tezau
rului de la Moscova nu constă 
atît în aurul. în pietrele prețioase 
pe care le conține, ci în special 
în ceea ce ne recunoaștem pe noi: 
sufletul acestui popor. In aceasta 
constă valoarea lui pentru țara 
noastră, pentru Republica Popu
lară, pentru poporul muncitor. 
Valorile acestui tezaur reprezintă 
un izvor nesecat de îmbogățire a 
minții și sufletului, o permanentă 
școală cetățenească, o universi
tate de artă populară, artă pla
stică, de artă meșteșugărească, 
istorie, arheologie. Pe miile de 
oameni, care vin din toate colțu
rile țării să vadă tezaurul, îi inte
resează mai puțin dacă pe frag
mentul de brățară, găsit în dea
lurile Buzăului, inscripția germa
nică se tălmăcește : „lui Odin, 
patria sfîntă" sau „lui Jupiter cel 
sfînt al Goților". Ei nu vin pen
tru asta. Ei vin însuflețiți de
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Tribuna experienței înaintate

Fard asalturi
tinerilor din G.A.S. 

și nici nu sprijină
inițiativei
Jimbolia T. ---- .... . .
munca acelor tineri care, fără 
să aștepte vreo recomandare 
specială, au pornit munca la 
insilozare.

Problema de căpetenie a 
iernării animalelor, a obținerii 
unei producții sporite de lapte 
pe timpul iernii este asigura
rea unui nutreț bogat, variat, 
hrănitor. Alături de finul șl 
boabele de bună calitate, silo
zul — „pășunea" de iarnă a 
animalelor — rezolvă in mo
dul cel mai fericit această pro
blemă atît de importantă. An
gajamentul tinerilor de la Jim- 
bolia, nenumăratele angaja
mente care au urmat, munca 
începută de acum cu entu
ziasm și hărnicie, arată tutu
ror tinerilor că locul lor in 
această acțiune este în prime
le rînduri. Prin munca lor, 
creatoare, însuflețită, organele 
și organizațiile U.T.M. pot și 
trebuie să mobilizeze tineretul 
din agricultură pe acest loc. 
Este necesar in acest scop ca, 
sub conducerea organelor și 
organizațiilor de partid, orga
nele și organizațiile U.T.M. să 
pornească acțiuni variate și in
teresante pentru populariza
rea însilozării: să organizeze 
demonstrații practice, schim
buri de experiență, vizite în 
unitățile agricole socialiste 
fruntașe, care au obținut re
zultate bune prin folosirea nu
trețului însilozat etc. Organele 
și organizațiile U T.M. trebuie 
să-și ia răspunderea răspîndi- 
rii pe scară largă a acestei I- 
nițiative, transformării ei în
tr-o acțiune de masă a tine
retului din agricultură, într-o 
acțiune proprie a organizați
ilor U.T.M. în această acțiune 
sprijinul cel mai apropiat și 
mai de seamă al organelor și 
organizațiilor U.T.M. trebuie 
să-l constituie tinerii agro
nomi și zootehniști

Mobilizînd tineretul la acți
unea însilozării, îndrumîndu-l 
zi de zi în această acțiune, or
ganele și organizațiile U.T.M. 
răspund unei cerințe de seamă 
a celui de al doilea Congres 
al U.T.M. — aceea de a con
tribui la sporirea numărului 
și creșterea productivității ani
malelor.

..Scînteia tineretului

Panaghiare din

Una din condițiile care contri
buie cu succes ia realizarea pla
nului de producție al întreprin
derilor este asigurarea ri.micității 
producției.

Dar, pentru a asigura ritmici
tatea, fiecare întreprindere — Șl, 
bineînțeles, și a noastră — ție- 
buie să ia mai multe măsuri și în 
primul rind să pună accentul pe 
aprovizionarea cu materiale, in 
cantitățile și sortimentele cerute 
de plan, fără a crea stocuri sU- 
pranormative.

In problema aprovizionării la 
timp contează mult și respectarea 
contractelor din partea .furnizo
rilor noștri.

In acest sens e necesar să men
ționăm că Întreprinderile „Indus
tria Sirmei" din Cimpia Turzii 
și „Drum nou" din Mediaș, li- 
vrează de obicei întreprinderii 
noastre — „Elastic" din Sibiu la 
timp materialele, ajulindu-ne să 
asigurăm ritmicitatea producției.

Felul în care își servește însă 
clienții combinatul metalurgic 
din Reșița lasă mult de dorit. Și 
acum, în luna august, mai avem 
de primit de la această uzină 
peste 50 tone oțeluri nelivrate_ din 
trimestrul II, și cu toate că se 
trimit delegați care stau timp în
delungat la Reșița, nu se poate 
obține livrarea.

In bună parte din cauza nelî- 
vrării produselor din partea com
binatului metalurgic Reș.(a, in 
luna mai a.c. nu a existat ritmi
citate în producția întreprinderii 
noastre. Astfel, în prima d.cadă a 
lunii a fost realizat numai un 
procent de 19 la sută din plan, 
în decada a doua 31 la sută, pe 
cind în cea de a treia, lucrindu-se 
în asalt, s-a aglomerat restul de 
50 la sută.

Absentele nemotivate din pro
ducție au și ele aportul lor ia 
nerespectarea ritmicității. Pentru 
a asigura o producție fără asaF 
turi, comitetul de întreprindere și 
conducerea administrativă s-au 
ocupat iniens de reducerea absen
telor nemotivate. Pe lingă discu
țiile purtate în legătură cu res
pectarea disciplinei socialiste a 
muncii, a publicării la gazeta de 
perete de articole satirice, a des
făcut prin comisia de litigii .con
tractele de muncă ale acelora ce 
lipseau nemotivat peste 5 zile.

Pentru a asigura ritmicitatea, 
s-a pus un accent deosebit pe or
ganizarea locurilor de muncă.

De asemenea, pentru a se putea 
lua din timp măsurile necesare.^

secolul XV

serviciul producției a avut sarcina 
să urmărească cu rigurozitate 
executarea planului de producție 
și realizarea ritmicității.

Avînd experiența lunilor ante
rioare. comitetul de întreprindere 
și infr-o măsură și comitetul 
H-T.M. s-au ocupat mai intens de 
antrenarea muncitorilor la Între
cerea socialistă și la aplicarea 
metodelor de muncă înaintate. 
Astfel, se aplică pe o scară tot mai 
mare inițiativa grupei sindicale 
nr. 19, care stimulează ridicarea 
calificării profesionale a noilor 
angajați și prim aceasta realizarea 
planului.

Realiza-ea măsurilor tehnico-or- 
ganizatork-e din planul cu același 
nume (M.T.O.) are un rol impor
tant în asigurarea ritmicității. Să 
luăm doar un exemplu : prin con
struirea unei instalații de răcire a 
uleiului în sectorul arcuri, uleiul 
ne mai incălzindu-se la temue- 
ratură mare, se dă posibilitatea 
de a se lucra în trei schimburi 
Implicit, această măsură contri
buie la ridicarea calității produ
selor.

Conducerea întreprinderii și co
mitetul de întreprindere s-au ocu
pat apoi și de crearea unor cit 
mai bune condiții de muncă, fapt 
care la rîndul său a contribuit la 
asigurarea ritmicității producției.

Rezultatele măsurilor luate au 
asigurat o mai bună ritmicitate 
în producție, începînd din luna 
iunie.

Astfel, in luna iunie. 31 la sută 
din planul de producție a fost 
realizat in prima decadă a lunii, 
38,7 la sută in cea de a doua, 
iar în ultima decadă s-au predat 
magaziei produse finite în procent 
de 30,3 la sută.

Aceasta a permis întreprinderii 
să obțină o depășire a planului 
de producție pe luna iulie cu 21 
la sută la producția globală și cu 
25,6 la sută la producția-marfă, 
ca și valorificarea deșeurilor în 
produse cu o valoare de peste 
49.000 lei.

In luna august, în întrecerea în 
cinstea zilei de 23 August, mun
citorii fabricii noastre au realizat 
numai în primele trei zile 18 la 
sută din planul de producție al 
acestei luni. In fruntea întreceri
lor se află sectorul de arcuri cu 
o realizare de 25 la sută, iar în 
cadrul seotorului echipa tov Ale
xandru Știrbu, care a reușit să 
obțină zilnic o depășire de 45—60 
la sută. In decursul lunii, munca 
a continuat în același ritm.

Prin realizarea ritmicității în 
producție s-a putut asigura planul 
de desfacere, o justă planificare a 
expedițiilor și respectarea contrac
telor încheiate cu clienții.

Corespondent 
IOAN FULEA

Combina romînească C. t

Premierea unor membri 
ai corpului didactic

♦ 
♦ 
♦
♦ 
♦
♦
♦
♦ 
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Prima combină romînească 
de recoltat cereale! 
rezultate obținute de 
mentarea unui prim lot 
de bucăți, pe holdele 
constituie o justificată
drie a harnicului colectiv 
ingineri, tehnicieni și munci-

Bunele 
experi- 
de 100 
patriei, 

min- 
de

tori de la Uzinele „Semănă
toarea" din Capitală. Combina 
romînească C.l seceră, treieră 
separă boabele de paie și 
pleavă și le triază pe patru 
calități, depozitîndu-le în saci, 
în același timp paiele sînt le
gate în baloturi. O caracteris-

tică principală a acestei com
bine este marea sa producti
vitate : 8-10 hectare pe zl.

In fotografie: Tov. Izu Rot- 
tenstein, Alexandru Albu, Eu
gen Stoian și Marin Dima, 
executind ultimele lucrări de 
montaj al combinei C.l.

♦
♦
♦

Spectacol de gală 
al Ansamblului popular ucrainean

gestul Uniunii Sovietice, ei vin 
din mîndrie patriotică, ei vin că 
vor să vadă, să cunoască, să se 
îmbogățească privind. Poate că 
unii vin și ca Toma Necredin
ciosul... Dar se conving repede și 
aceștia. In cazul nostru, aurul 
și pietrele prețioase din tezaur 
sînt o bogăție, dar bogăția ade
vărată constă 
prețuiește mai 
moara lui Aii 
decit comoara 
rege dac care

în altceva, care 
mult decît co- 

Baba, mai mult 
regelui Dromichet, 

. ___ l-a învins și l-a
jefuit pe Lysimach regele trac.

Ce să spun?! Popasul pe prispa 
trecutului îndepărtat și chiar mai 
apropiat este cît se poate de odih
nitor. Uimește bogăția și strălu
cirea, uimește puterea de creație, 
uimește amintirea, legenda, reali
tatea, care se împletesc, se cioc
nesc și se lămuresc aci. Inima 
tresaltă, privirile se aprind. Fru
musețile sînt ca un izvor din care 
bei și nu te mal saturi. Este iz
vorul creator al lumii antice, iz
vorul creator al evului mediu și 
al epocilor moderne.

Tezaurul este ca o oază odihni
toare și îneîntătoare care îndeam
nă amintirile să fugă de la un 
veac la altul, de la o epocă la 
alta, de la civilizația barbară Ia 
cea din lumea antică, la Grecia, 
Persia, Roma. In această oază, pe 
prispa trecutului, vezi popoare 
migratoare, barbare, sălbatice, 
vezi cetăți și țări dispărute, te 
gîndești la vremile. înnegurate, lu
minate totuși de relicvele pe care

le vedem, dar mai ales luminate 
de ceea ce a putut făuri mintea, 
geniul omului. Te gîndești la regi 
și împărați, la arhonți și tirani, 
dar mai ales la oamenii care 
munceau și făureau toate bunu
rile și toate frumusețile de care 
cei mai mulți nu aveau parte. Pe 
vremea aceea aurul și pietrele 
prețioase valorau totul. Omul nu 
valora nimic. Valoarea lui cîntă- 
rea atît cît putea cîntări un rob 
vindut la kilogram.

Cu două mii de ani în urmă se 
scotea aur din munți. Galeriile și 
grotele ascunse în pîntecul mun
ților Rodnei vorbesc de felul în 
care se puteau exploata minele 
atunci. Robul se tîra pe brînci și 
murea cărînd în spate minereul 
scump, minereul care a adus o- 
menirii nu numai strălucirea or
bitoare, dar i-a adus multe, nes
pus de multe nenorociri. Lacomul 
Dromichet pradă și ucide în 
război pe Lysimach. iar . Traian 
pradă și jefuiește pe Decebal, care 
avea cel mai mult aur strîns de 
un rege în lumea antică. Aceșl 
aur a adus pierderea demnității 
și puterii împăraților romani... 
Totul îți trece prin față cînd cer
cetezi monezile lumii vechi expu
se în tezaurul adus din Moscova. 
Privind monezile lui Lysimach 
mi-am amintit că acum cîțiva ani, 
Ia marginea orașului Cazanlîc 
din Bulgaria, în munții Stara 
Pianina, pe unde se află fermecă-

(Continuare in pag. 2-a)

Joi după amiază a avut loc Ia 
Teatrul de Operă și Balet al 
R.P.R. spectacolul de gală pre
zentat de Ansamblul Popular U- 
crainean de Stat condus de Gri
gori Veriovka.

La spectacol au luat parte to
varășii : Emil Bodnăraș. 1. Chi- 
șinevșchi, Șt. Voitec, J. Fazekaș, 
Vladimir Gheorghiu, Alexa Au
gustin, acad. 1. Murgulescu, Gr. 
Preoteasa, l. Pas, Ghizela Vass, 
dr. Voinea Marinescu. Au par
ticipat de asemenea tovarășii : 
Octav Livezeanu, Eugen Rodan, 
M. Beniuc, artistul poporului din 
R.P.R., Costache Antoniu, artista 
emerită a R.P.R. Irina Răchitea- 
nu, numeroși alți oameni de artă 
și cultură, ziariști romini și străi
ni, oameni ai muncii din Capita
lă. Erau prezen(i membrii delega
ției oamenilor de artă și cultură 
din R.S.S. Ucraineană în frunte 
cu acad. Alexandr Korneiciuk.

Au fost de fată A. A. Epișev, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, grecum și șefi și re
prezentanți%i unor misiuni diplo
matice acreditați la București.

Cu fiecare spectacol prezentat, 
artiștii Corului popular ucrainean 
de stat se dovedesc tot mai mult 
ambasadori desăvîrșiti ai folclo
rului ucrainean cu rădăcini a- 
dinci in istoria și viata poporului.

Spectatorii au apreciat cu căl
dură capacitatea interpreților de 
a reflecta artistic sufletul generos 
al ucraineanului, strălucirea zo
rilor comunismului pe pămîntul 
lui Șevcenco și Franko.

Au fost călduros aplaudate me
lodiile de muncă, veselele „Cias- 
tușki" (cuplete colhoznice) pe 
care solistele le încheie cu urări 
versificate în limba romînă, cin- 
țeceie lirice, dansurile. Furtuno-

sul Gopak, dansul rusesc, dansul 
din bucovina și dansul moldove
nesc au dovedit măiestria colecti
vului coregrafic. Cu aplauze în
delungate au fost răsplătiți la 
sfîrșitul spectacolului artiștii u 
craineni, eminenții oameni de artă 
Grigori Veriovka, conducător ar
tistic și dirijor principal, Eleo
nora Skripcinskaia profesoară la 
Conservatorul din Kiev, dirijor 
al corului, lakub Orlov dirijorul 
orchestrei de instrumente popu- 

Kalinin, maestrulare 
de 1

i și Leonid 
balet.

de

în numele artiștilor din Capi
tală și al Uniunii Compozitorilor 
din R.P.R., artiștii ucraineni au 
fost felicitați de maestrul emerit 
al artei din R.P.R., Zeno Vancea.

A răspuns Grigori Veriovka, 
conducătorul Ansamblului, care a 
mulțumit pentru frumoasa primire 
făcută solilor artei ucrainene.

Pe scenă au urcat artiști ro- 
mîni care au inminat buchete de 
flori artiștilor ucraineni și f-au 
felicitat pentru succesul obținut,

(Agerpres)

Recepția oferită 
Consiliul General
A. R. L. U. S.

Pentru participarea activă în 
munca de culturalizare a maselor 
Ministerul Invățămintului și Co
mitetul Central al Sindicatului 
muncitorilor din învățămînt au â- 
cordat premii speciale în valoare 
de 2500 lei fiecare următorilor 
profesori și învățători: prof. 
Gheorghe Achiție, director la 
școala pedagogică mixtă din 
Deva, regiunea Hunedoara, învă
țătorul Emanuel Adăscăliței. di
rector la școala elementară de 7 
ani din comuna Dragomirești, re
giunea Bacău, Alexandru Cris- 
tescu, profesor la școala pedago
gică mixtă din orașul Cîmpulung, 
regiunea Pitești, Ștefan Cioroia- 
nu, învățător la școala de 7 ani 
din Dărvari, regiunea Craiova, 
Isabela Laszlo, învățătoare la 
școala elementară de patru ani cu 
limba de predare maghiară din co
muna Aluniș-Fișcău, Regiunea 
Autonomă Maghiară, educatoarea 
Măndija Guter, directoarea unită
ții preșcolare de pe lingă școala 
mixtă nr. 2 din Rădăuți, regiunea 
Suceava, Maria Grusea, învățătoa
re la școala elementară de 7 ani 
din comuna Hundorf regiunea 
Stalin, prof. Ștefan Timozei, șeful 
secției de învătămînt a sfatului 
popular raional Tecuci, regiunea 
Galați. învățătorul Dumitru Tă- 
taru, directorul școlii elementare 
din comuna Mirești, regiunea 
Ploești și învățătorul Dumitru 
Teodorescu, directorul școlii ele
mentare de patru ani din satul 
Măgura, comuna Cerchezu, regiu
nea Constanta.

De asemenea în toate regiunile 
tării s-au mai distribuit 1777 pre 
mii speciale în valoare de 500 I aș vrea să vă rog să transmiteți 
1250 lei fiecare. 1 mulțumiri poporului romin carp

| da o atente atît de călduroasa 
• artei și culturii ucrainene, _ _(Agerpres).

Joi seara a ___ ... ____
rantul Pescăruș o recepție oferită 
de Consiliul General A.R.L.U.S. 
în cinstea delegației oamenilor de 
cultură și artă și a ansamblului 
popular ucrainean de stat, care 
participă la festivitățile prilejuite 
de .decada artei și literaturii 
ucrainene. Au luat parte' tova
rășii : Gh. Gheorghiu-Dej, I. Chi- 
șinevschi, E. Bodnăraș, Al. Mo- pentru legăturile culturale cu 

străinătatea din R.S.S' Ucrai. 
neană și membrii ansamblului 
popular ucrainean de stat în 
frunte cu Gr. Veriovka, maestru 
emerit al artei din R.S.S. Ucrai
neană.

Recepția a decurs într-o atmos
feră prietenească.

avut loc la restau-

ghioroș, J. Fazekaș, Vladimir 
Gheorghiu, I. Murgulescu, P. Ni- 
culescu Mizil, I. Pas, Ghizela 
Vass, O. Livezeanu, E. Rodan, 
C. Prisnea, A. Mălnășan.

A fost de față A. A. Epișev, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București, și alți membri ai 
ambasadei.

însemnări de la o

Au participat membrii delega
ției de oameni de artă și cultură 
din R.S.S. Ucraineană: scriitorul 
Al. Korneiciuk, compozitorul K. F. 
Dankevici, artist al poporului din 
U.R.S.S., N. M. Ujvîi, artista 
poporului din U.R.S.S., N. K. Be
logurov, redactor șef al ziarului 
„Pravda Ucrainî", M. N. Iva- 
nițkl, vicepreședinte al Asociației

(Agerpres)

întîlnire
cu Alexandr Korneiciuk

Propriu zis îl cunoscusem pe 
scriitorul Alexandr Korneiciuk de 
mult. Nu personal, ci din ope
rele sale pe car» le-am citit sau 
le-am văzut pe scenă și — bi
neînțeles — din fotografii. Zilele 
trecute am avut prilejul să-l cu
nosc a doua oară. De data aceas
ta personal.

...Așteptam împreună cu un 
grup de ziariști în elegantul hol 
al casei de oaspeți unde este găz
duită delegația ucraineană, ca 
să-l întîlnim pe cunoscutul dra
maturg sovietic. Desigur, discu
ția se ducea în jurul pieselor 
lui Korneiciuk. „Plafon Krecet".., 
„Front"... „Sfîrșitul escadrei"... 
„Bogdan Hmelnițki"... „Crîngul 
de călini"... Și flecare își punea 
in gînd întrebarea : Cum o fi a- 
rătînd autorul lor ?

— Faceți cunoștință — tovară
șul Korneiciuk...

Era vocea translatoarei. Ale
xandr Korneiciuk intrase în încă
pere fără să-l băgăm de seamă. 
Ne strînge mîinile prietenește. E 
de statură potrivită, un obraz 
bronzat, o frunte înaltă, intelec
tuală, sub care strălucesc doi ochi 
vioi, plini de tinerețe. De altfel, 
totul în el respiră voie bj<nă și 
tinerețe.

— Mai întîi — ne spune el 
după ce ne invită să luăm loc —

Conversația nu se închega. Fie
care își pregătea întrebările.

—■ Ei, haideți — izbucni vesel 
tov. Korneiciuk — haideți să vor
bim.

Și ca dintr-o mitralieră înce
pură rafalele întrebărilor. A fost 
un adevărat „asalt". Alexandr 
Korneiciuk răspunde atent la 
toate întrebările. După prima im
presie lăsată de apariția-i mo
destă, îl regăsim acum pe scriito
rul combatant, pe militantul care 
a stat întotdeauna cu pana sa 
în primele rînduri ale luptei po
porului său.

In timp ce vorbea, îmi trec prin 
minte zeci de imagini din trecut.

...Primii ani ai războiului. Po
porul sovietic are de întimpinat 
greutăți enorme. Intr-una din zile, 
în paginile ziarului „Pravda" a- 
pare o piesă de teatru. Era lipsă 
de hîrtie, fiecare spațiu în ziar 
era drămuit și deodată — o piesă 
întreagă. Da, era „Front" a lui 
Korneiciuk. In ea se discutau cele 
mai arzătoare probleme la ordi
nea zilei, erau criticate lipsurile, 
se arătau căile de îndreptare.

...Primii ani după război. La or
dinea zilei — refacerea agricul
turii distrusă de pîrjolul fascist. 
Aproape în fiecare oraș, pe sce
nele teatrelor se joacă piesele lui 
Korneiciuk inspirate din viața 
postbelică a colhozurilor.

...Au trecut doar cîteva luni de 
la Congresul al XX-lea al 
P.C.U.S, Lg Moscova și în alte

centre sovietice se joacă piesa lui 
Korneiciuk „Aripi", născută din 
lupta poporului sovietic pentru 
înfăptuirea hotărîrilor istoricului 
Congres.

— Tema centrală a literaturii 
noastre este omul și munca lui, 
omul în muncă — ne spune tov, 
Korneiciuk. — Cînd am fost în 
America, în 1946, m-au întrebat 
unii scriitori de pe acolo de ce 
noi nu ne ocupăm de freudism. 
Le-am răspuns: pe cînd eram stu- 
dent se mai găseau cite unii care 
se ocupau de freudism. Apăruse
ră chiar cărți de felul acesta : 
„Freudismul și literatura", „Freu- 
dismul și arta". Acum, le-am 
spus, n-avem timp de așa ceva.

Cineva ii Întreabă ce planuri 
de creație are (o întrebare „cla
sică" în asemenea ocazii).

_— Scriu o piesă... Nu, nu pot 
să spun ce anume... E inspirată 
din viața sovietică contemporană. 
Nu vă supărați, dar niciodată nu 
am spus și nu pot spune ce scriu, 
pînă nu termin... E o chestiune 
intimă...

Din păcate, cineva ne întrerupe 
anunțîndu-l pe tov. Korneiciuk 
că-i așteptat. Da, trebuie să ple
ce, căci în zilele acestea oaspeții! 
din Ucraina sînt solicitați peste 
tot.

— La revedere — ne spuse la 
despărțire tov. Korneiciuk. — 
Sper să ne revedem peste cttev» 
zile,

DAN LAZARESCU J



ȘTIINȚA
de

’“'Satul Tarcău învăluit intr-o tă
cere densă, ni se părea un cadru 
optim pentru 'existența unei sta
țiuni de cercetări piscicole. Poale
le dealurilor slnt vecine stațiunii, 
lnconjurtnd-o cu priveliști verzi, 
reconfortante. Stațiunea, o clă
dire modestă, arăta a avea stă 
pini gospodari. A fost ușor să 
cunoaștem întreg personalul sta
țiunii care deși nu-i numeros, e 
suficient. Doar trei oameni: tî- 
năra familie Matei (el — ingine
rul șef, directorul stațiunii; ea — 
inginer asistent) și moș Mun* 
teanu. .Stațiunea are în moș 
Munteanu „decanul de virstă". 
Moș Munteanu vestitul pescar al 
apelor Tarcăului, îndrăgostitul de 
natură, a cărei existență, de la 
cea mai proaspătă virstă și pînă 
azi se împletește cu apa izvo- 
rită din inima stîncii, a devenit 
piscicultorul stațiunii.

Trei autentice pasiuni s-au unit 
într-o activitate de căutări, de 
experiențe, care in anii de exis
tență ai stațiunii — puțini la 
număr — a fost deosebit de 
fructuoasă. Prima întrebare pusă 
tovarășului Matei a fost o refe
rire directă la activitatea și preo
cupările stațiunii. Răspunsul, 
realmente o prelegere cuprinză
toare, îmbina exaltarea, fiorul 
îndrăgostitului de natură cu de
plina stăplnire a datelor științi
fice.

Natura, fie spre desfătare, fie 
spre împlinirea ei a dăruit apelor 
de munte o populație de pește a- 
bundentă șl variată. Treptat, bo
găția și varietatea de pește a a- 
pelor de munte a fost pusă In 
pericol de exploatarea pădurilor, 
de apariția implicită a plutăntu- 
lui și în multe locuri de pasiuni 
pescărești exagerate. Era firesc 
ca omul acela căruia natura, nu 
fără ostilitate și opunere, l s-a 
supus treptat, de-a lungul civili- 
gațlei, să-i vină tn ajutor. Omul, 
căruia avuția și frumosul naturii 
i-a oferit atîtea satisfacții, era 
solicitat să lupte pentru păstra
rea naturii în viitor, în plenitu
dinea bogățiilor și pitorescului ei. 
Sint două sute de ani și mai 
bine dectnd gtndirea umană, des
coperind noi taine ale naturii 
ajungînd la înțelegerea unor noi 
legi ale ei. a imaginat realizarea 
în condiții artificiale a înmulțirii 
peștilor din familia salmonidelor 
(familia păstrăvului). Poate pare 
paradoxal, totuși, începutul în do
meniul înmulțirii artificiale a peș
tilor l-a făcut călugărul Don 
Pichon care, teoretic. In numele 
convingerilor lui religioase, apăra 
neputința cunoașterii lumii afir
ma că lumea e dată de o putere 
divină, o dată oentru totdeauna. 
Slnt mal bine de două sute de 
am’de cînd, pe Coasta de Azut, 
In mitropolia Monbard, călugă
rul Don Pichon. prin activitatea 
practică, prin experiențele sale, 
își contrazicea și-șt punea sub 
semhul întrebării propriile-i con
vingeri filozofice idealiste Călu
gărul Don Pichon, un mare pa 
sionat al pescuitului, s-a lăsat 
pradă curiozității laice care l-a 
împins spre intimele taine 
ale naturii. Preocupat de viața 
peștilor ajunge Io Ipoteza po
sibilității înmulțirii lor arti
ficiale. înmulțire condiționată 
de intervenția omului. Cercetările 
călugărului Don Pichon au ră
mas totuși un început modest 
pînă la descoperirea cutiei de re-

a imita
froducere, realizată de savantul 

und. De atunci, o pleiadă bo
gată de continuatori al încercări
lor lui Don Pichon, aflațt pe dife
rite continente, cuprinși între di
ferite hotare, au înfăptuit din 
căutările șl descoperirile lor știin
ța salmoniculturii.

Mărturie a tuturor frământări
lor gindirii umane închinate a- 
cestor preocupări, ne-au apărut 
zeci de volume ale căror file cu
nosc scrisul multor limbi și care 
umplu rafturile încăpătoare din 
biblioteca stațiunii. Biblioteca 
este singurul colț din stațiune 
unde domnește policromia. In 
rest, albul domină aproape obse
dant, mărturisind grija pentru 
o atmosferă de laborator. Micro- 
scoapele, aliniate, prin culoarea 
lor închisă aduc o notă gravă in 
acest decor. Lentilele microscoa- 
pelor oferă soților Matei putința 
de a pătrunde Intr-o lume tăi
nuită ochiului liber. Această lume 
complexă și pasionantă trebuie 
supusă gindirii omului, trebuie 
guvernată de voința lui. Mieros- 
coapele, acești Ochi indiscreți 
pentru lumea organismelor invi
zibile, ajută să se găsească în
treg complexul de condiții artifi
ciale în care Icrele în perioada 
de incubație să se transforme în 
pui vii. Sala de incubație — casa 
de naștere a milioanelor de pui 
de păstrăvi indigeni, păstrăvi 
curcubeu, losniță cleană sau sco- 
bar, găzduiește timp de citeva 
săptămini milioane de icre. Ca 
orice loc destinat apariției vieții 
sala de incubație obligă la o igie
nă desăvîrșită. Această perioada, 
din toate cele succesive ale în
mulțirii artificiale, solicită cel 
mai mult exigențele inginerilor 
Matei. Temperatura care se cere 
ușor variabilă, proporțională cu 
înaintarea în timp, nu suportă 
fluctuațiile. Săotăminile de incu
bație, săptămlnile creației, sint 
pline de emoții pentru cei doi 
Matei. Odată născută, generația 
de milioane a minusculelor ființe 
vii este supusă unor condiții noi 
care favorizează creșterea. Noua 
lor locuință poartă un nume su
gestiv. explicativ! platforma de 
puiet. Platforma de puiet este 
„domeniul" moșului Munteanu.

Despre „domeniul" lui (așa-șt 
numește sfera de preocupări) moș 
Munteanu poate spune ,.puține 
da-nsemnateu: eu cresc .„copiii*1

Is mofturoși și-s Resell doar la 
ană rece șt limpede. Muindu-și 
degetul gros într-unul din micile 
bazine de lemn, ne asigură că, 
de multe ori intr-o zi. măsoară 
temperatura apei potrivind-o pe 
placul puilor Condițiile artificia
le din platforma de puiet devin 
treptat tot mal fidele celor natu
rale Puii în creștere sint pregă
tiți pentru viață Luna din plat
forma de puiet mărește puii de 
la mărimea unui ac. la mărimea 
unui creion. In tot acest timp. în 
marile bazine artificiale li se pre
gătesc condiții Identice celor - na
turale spațiu bogat, vegetație a- 
cvatică variată, apă extrem de 
rece în continuă mișcare. Iau 
astfel contact cu mediul existentei 
lor viitoare.

Rod bogat umple bazinele, pe 
cît de pustii șt reci în lipsa oeș 
tilor pe atit de viii de animate, 
de prezența lor (O asemenea bo
găție de pește ar provoca o sa
tisfacție atit de intensă unui pa
sionat pescar amator incit i-ar 
putea fi fatală).

natura
Bogăția Stajiunil de cercetări 

piscicole-Tarcău va popula cu- 
rină apele de munte. Prin limpe
zimea de cristpl a apelor de mun
te privirea va descoperi și 
de-acum înainte trupurile șvelte 
si suple ale păstrăvilor indigeni, 
iar reflexele apei vor legăna co
loritul discret, pastelat al păstră
vului curcubeu,

O privire In perspectivă ne face 
să Infelegem că strădania celor 
trei oameni pasionați din stațiune 
va duce la popularea variată și 
abundentă cu pește a multor ave 
de munte și a viitorului lac arti
ficial, iacul de baraj al hidrocen
tralei „V. /. Lenin.". Poate cei 
abia născuți vor socoti etndva că-, 
lacul de baraj e bogat tn pește 
de la natură, dar noi, contempo
ranii acestor căutători, trăim sa
tisfacția că semeni de-ai noștri 
au ajuns la știința de a imita 
natura plnă și tn cele mai deli
cate însușiri.

Corespondenți 
VALERIU LAZAROV 

RODICA PALAR1ERU

Grija pentru om

l Un telefon, un răspuns afirmativ și peste citeva
mirtute auto-salvarea intră pe aeroport și te oprește 

Ej H alături de un mic avion pe care strălucește în soare 
y o cruce roșie. Targa pe care se află micul Constan

tin Stan este coborîtă cu grijă din mașină. Surorile 
Jena Văleanu și Nina Verejan sint deosebit de 

i atente deoarece pacientul nu trebuie zdruncinat. Și în timp ce 
pilotul deschide carlinga avionului iată-l pe Constantin Stan tre- 
cind din auto-salvare in avion. Cazul său a fost grav. A fost

J adus cu avionul de la Constanța și pe aceeași cale se înapoiază 
J acum, după operație.

Avansuri mari
și avansuri mici

Niei un colțișor de loc din vatra 
întinsă a colectivei și nici un lan 
de grîu sau cuib de porumb n-a 
rămas necălcat și nemuncit și 
de Maria Ciutacu. Creșteau ne
spus de frumos recoltele și odată 
cu ele snoavele, glumele hazlii și 
bucuria colectiviștilor. Dar it'ci 
Maria Ciutacu nu se lasă mai pre
jos. Și ea, la fel ca ei. știa să în
veselească inimile.

— Râu fac! tu, Marie, de nu-ji 
clădești un rost al tău — îi spu
neau colectiviștii citeodată.

— Ba, că nu-i tîrziu, le răs
pundea ea, stăpînltă de un gînd.

In pas cu vremea, se înlăn- 
țuiau și faptele. Utemiștii îi în
credințaseră celei mai tinere co
lectiviste, singura care rămăsese 
necăsătorită dintre fetele de mă
ritat din gospodărie, conducerea 
organizației de bază U.T.M. 
Acdm, rezultatele muncii Măriei 
Giutacu se măsurau și în munca 
cu tinerii.

Și cum e și normal o aseme
nea activitate nu-i lipsită de ne
cazuri. Să vedeți ce s-a intîmplât.

Intr-una din zile ea poposi înî- 
preună cu un grup de tineri pe 
vatra satului ca să plivească 
griul.

— la priviți, măi băieți, ce bo
găție se ascunde în locul ăsta, 
li se adresă ea tinerilor după ce 
privi lanul stufos și des ca peria.

In vreme ce tinerii începeau să 
plivească cele 30 hectare de griu 
II se dădu de știre că Sterlin al 
lui Alexandru, împreună cu Ma
ria Luca Florea, Vasllica Nico- 
lae. Mihai Lazâr, Anica Dincă și 
Paul Zavracu s-au răzgindit, spu- 
nînd că n-au vreme să vină la 
muncă

— Nu-i lasă treburile lor. măi 
taică; sînt încurcați la alții — 
și paznicul obștii comunale, care 
le adusese vestea, se depărtă.

Asta nemul.țurhi pe toți ti
nerii. în vreme ce se întorceau 
de la plivitul grîului^Maria Ciu
tacu se abătu pe la Anica Iul 
Dincă șt Paul Zavracu. Discuția 
dintre ei se dovedi fără folos. Ei 
știau una și bună :

— Să-ți vezi mai întîi de-ale 
tale, să nu ceri socoteală altora,

se înfoi ca para focului Anica Iui 
Dincă

— Să-mi văd de-ale mele, ni
mic de zis, dar v-ați înscris în 
gospodărie ca să munciți...

— Ba să muncească Tudor al 
lui Biciu și cu Ion al lui Raiu, 
că nu-s buni de altceva, se în
tărită Zavracu.

— Dar cind n-o să primiți bu
cate, tot așa o să ziceți ? Hai, 
spune I

— Ce te privește pe tine de 
altul? întîi sa vedem ce-o să pri
miți voi, ăia harnici... se îndirji 
mai mult Anica lui Dincă.

De atunci. Maria Ciutacu nu 
mai avea liniște. Nu se sim'.ea 
în largul ei sub povara unui a- 
marnic necaz Tînărul Sterlir 
Alexandru mergea cu oile pe 
cîmp și nici nu-i păsa de cei 
din gospodăria colectivă. Maria 
Lyca Florea se arăta pe la gos
podărie numai atunci cînd nu 
avea altceva de lucru. Greu își 
arătau fața tn gospodărie și ti
neri ca Vasilica V Niculae și 
Mihai Lazăr Pentru o bună pe
rioadă de timp. Anica Dincă și 
Paul Zavracu au părăsit satul, 
că doar se pot descurca și la 
oraș — spuneau ei. Dar nici la 
oraș n-au făcut isprăvi prea mari. 
Nu peste mult timp s-au întors 
și au devenit din nou musafirii 
gospodăriei colective. Bineînțeles 
că gospodăria a mers înainte și 
fără ei. Tineri ca Ion Toma, Micu 
Gheorghe, Gheorghe lordache. Pe
tre Măruntelu, Nicolae Oprea și 
mulți alții au dovedit mult sirgin 
muncile cimpului, în dezvoltarea 
gospodăriei De numele lor și al 
altora ca ei e legată producția 
de peste 2500 kg. grîu la hectar 
obținută de pe parcela de fiO po
goane din vatra satului și pro
ducțiile sporile de la celelalte cul
turi. un grajd mare și o 
remiză pentru adăpostul unel
telor agricole. Din veniturile ob
ținute. gospodăria și-a mărit nu
mărul de animale cu 26 de cai, 
2 boi, 369 oi și 20 porci.

După bătălia treierișului, care 
a luat sfîrșit în ultimele zile ale 
lunii iulie, colectiviștii au întîm- 
pinat un eveniment însemnat”: 
împărțirea avansurilor de 40 la

sută. La colectiviștii din Rasa, ra 
ionul Călărași, reg. București a 
devenit daiină sărbătorirea aces
tui eveniment. Anul acesta tinerii 
colectiviști au organizat o petre
cere pe terenul sportiv, la care 
i-au invitat și pe cei din sat. 
Deși anul n-a fost atit de priel
nic. față de rezultatele obținute 
în sectorul individual, producția 
gospodăriei a fost dintre cele mal 
bune. De aceea, nici de data a- 
ceasta nimeni nu poate tăgădui 
marile posibilități ale muncii co
lective.

— Măi Ralule, tu ești acum o 
forță, o adevărată for.ă, de ne
învins, îl imuie Gh. Iordache, care 
primise avans aproape cit el (a- 
dică 527 kg. griu Și încă alte 
bucate). Dar ie, calcă o îndato
rire : să-i mulțumești nevestii că 
te-a adus aici, printre noi.

Nu mai puțin mulțumiți se sim 
țeau tinerii Gheorghe Micu, care 
ridicase ca avans numai griu 
590 kg.. Panait Alexe, caruia ti 
revetțișe., 403 ,kg. grîu sau Oprea 
Nicolae și Pahait Dumitru ! ’Sade 
au luat împreună la avans o can
titate de aproape 1.000 kg griu

însemnate cantități de produse 
măi primesc șl. tinerii colectiviști 
Răducanu Stancu, Ion Ciuiacn, 
Nica Cristea, Nicu Cîinaru, Du
mitru V. Andrei și alții. Tocmai 
de aceea tinerii necolec.lviști Vir
gil Raiu, Ioana Postaru, Victoria 
Ghlță, George Anghelache și Ion 
Năstase priveau cu jind la bu
catele primite de cei de-o sea
mă cu ei. Acum ti ducea mai 
mult ca Orlcind gindul la avan
tajele și posibilitățile muncii co
lective. In mintea lor își făcea 
loc cu putere un adevăr convin 
gător. Tineri ca Paui Zavracu. 
Anica Dincă, Vasilică Nicolae și 
Sterljr Alexandru, care nu veni
seră regulat la muncă, au primit 
acum, ca avans, cîte .40—60 kg. 
grîu. Nu le-a convenit deloc dar 
— cine știe — poate o să le fie 
de învățătură pentru viitor. Și 
după cum colectiva își va mări 
forțele datorită aportului lor, roa
dele din , hambare vor arăta din 
plin la ce-l bună munca.

PETRE LUNGU
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Ne-am obișnuit să asociem pie- 

se-cheie ale repertoriului shakes
pearian de numele unor Interpreți 
excepționali, care au dat o nouă 
viață eroilor plămădiți de „ma
rele Will". „Hamlet" sau ..Othel
lo", „Regele Lear" sau .,Romeo și 
Julietta" ne-au rămas tn aminti
re ca mari creații actoricești: 
vorbim despre Hamlet-Lawrence 
Olivier sau despre Otlrello-Mord- 
vinov.

Sub acest raport, filmul „Othel
lo" realitat de studiourile sovieti
ce ne rezervă o surpriză. In acest 
caz trebuie vorbit nu despre vre
un interpret, ci în primul rtnd 
despre regizor, pentru că tot ceea- 
ce îți transmite de astă dată 
„Othello" se leagă indisolubil de 
creația regizorului Serghei Iutke- 
viei. Desigur, el s-a bizuit pe a- 
portul unor interpreți sensibili și 
receptivi — în special Serghei 
Bondarciuk (Othello) și Andrei 
Popov (Jago) — oe muzica ins
pirată a lui Aram Hacialurian, pe 
arta cu totul remarcabilă a opera
torului E. Andrikanis. Dar toți 
și-au unit talentul pentru a pune 
tn valoare concepția scenaristului 
și regizorului Iutkevlci. Poate 
pare paradoxal, dar după acest 
film vom pomeni probabil despre 
Othello-lutkevicî, deși nici nu 
Știm măcar cum arată la față.

Tn viziunea lui Serghei lutke- 
vici. filmul unește respectul pen
tru sensurile fundamentale ale 
texlului cu o tratare originală, di
namică. întru totul cinematografi
că a tragediei, ale cărei proporții 
capătă un relief aparte pe ecran. 
Cum este de închipuit, scenariul 
filmului nu putea cuprinde tnlreg 
textul tragediei, ecranul înapoin- 
du-ne pasaje întregi comprimate

„Sclntela tineretului'*
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Viziunea cinematografică 
a tragediei lui Othello

In cite o singură metaforă cine
matografică Toate rezolvările ci
nematografice inedite (schimba
rea locului acțiunii, amplificarea 
unor momente, estomparea altora, 
folosirea cu Insistență — uneorf 
excesivă —a leit-rnotivelor de or
din plastic sau muzical, marea 
funcție dramatică acordată unor 
detalii avînd putere de simbol 
etc.) poartă insă amprenta spiri
tului shakespearian.

In piesă, tragedia care urmea
ză să se dezlănțuie este prevesti
tă încă tn primul act de cuvin
tele cu care Brabanțlo ti apostro
fează pe Othello, după ce acesta 
a dat pe față întreaga poveste a 
dragostei dintre el și Desdemona: 
„Azi și-a trădat tatăl, mîine, cine 
știe, soțul 1“ Pe ecran momentul 
a căpătat amploare, regizorul a- 
dîncindu-i semnificația de aver
tisment prin intervenția mută a 
lui Jago: după replica rostită de 
tatăl Desdemonei. cu brațul întins 
amenințător spre tî-năra pereche, 
apare Jago, aflat undeva prin 
preajma lor și. cu o mișcare iute, 
ridică de pe treptele albe ale in
trării Palatului Dogilor batista ro
șie scăpată de Desdemona oferin- 
du-i-o insinuant. Tn privirile Iul 
sclipește parcă promisiunea că nu 
va mai lăsa să treacă un al doilea 
prilej de a folosi batista tn so
cotelile lui josnice Intr-adevăr, 
pierdută a doua oară, ea Va de
veni principala probă cu care per
fidul intrigant îi va dovedi lui 
Othello pretinsa necredință a Des
demonei. De altfel „motivul ba
tistei". desnre care au vorbit atîta 
Comentatorii tragediei. străbate 
— in deplină corespondență cu 
intențiile lui Shakespeare — în
tregul film Ca un amănunt tn 
plus, el prilejuiește un moment

de puternică emoție atunci cînd 
Othello, chinuit de îndoieli, bă
nuind vinovăția Desdemonei șl 
totodată neputînd să creadă în 
prihănirea purității ei morale. îi 
cere batista, o primește în mină 
și — fără să se uite la ea — își 
îmbrățișează soția ca eliberat de 
lanțul bănuielilor. Totul durează 
doar o clipă, căci privirile-i cad 
pe batista albă — alta decît cea 
dăruită de el Desdemonei — și 
iarăși îl cuprind flăcările neîncre
derii, ale geloziei. Iar în final, ba
tista cea roșie pierdută ‘de Desde
mona și strecurată de Jago în lo
cuința lui Cassio, pricinuind ast
fel întreaga suită de întîmplări 
nenorocite care au culminat cu 
moartea eroilor, reapare în mii- 
nile lui Cassio ca un martor trist, 
evocînd cumplita tragedie.

Procedeul amplificării unor idei 
aflate în germene în textul tra
gediei a fost folosit de Iutkevici 
în repetate rînduri. Aplecat dea
supra fîntînei, cu un rictus satis
făcut întipărit pe față, Jago își 
pune la cale intriga : din virtuți
le Desdemonei întoarse tmpotrl- 
vă-i, va împleti plasa în care-1 
va prinde pe Othello și-i va în
curca pe toți. Iar într-o secvență 
care urmează îl vedem pe Othello. 
împuns de Jago cu cele dinții ace 
ale îndoielii, rătăcind printr-o a- 
devărată pădure de plase pescă
rești întinse la uscat. Chiar dacă 
unora metafora Ii s-a părut osten
tativă, disonantă față de ansam
blu, este evident că ideea expri
mată de Shakespeare - Jago țese 
o pînză ca de păianjen din care, 
odată intrat, Othello nu va mai 
pulea scăpa — este Inspira! relie
fata în transpunerea cinemato
grafică.

Nu ne propunem să prelungim 
cu alte exemple ilustrarea modu
lui în care — pe întreg parcursul 
filmului — Shakespeare a fost 
„tradus" cinematografic de Iutke
vici. Creatorul filmului a expus 
singur tntr-un amplu studiu prin
cipiile și modalitățile de detaliu 
prin care a crezut necesar să-l 
„recreeze" pe Othello pentru a 
apare pe ecran și destule din a- 
cestea au fost citate în presă. Cel 
mai nimerit este ca fiecare să le 
descopere și să le aprecieze sin
gur. văzînd filmul.

In schimb, sînt de observat în 
viziunea care a stat la temelia 
realizării filmului, anumite parti
cularități, demne să ne rețină 
atenția.

In film, dragostea dintre vitea
zul general maur și frumoasa 
Desdemona n-a generat mari sce
ne de iubire, de intensitatea și 
farmecul neuitat al celor trăite, 
de pildă, de Mordvinov și parte 
nera sa pe scena teatrului Mos- 
soviet. Introducerea la film, situa
tă în afara acțiunii propriu-zise, 
precedî-nd chiar și genericul, ex
plică. prin prisma Desdemonei, pe 
ce temeiuri s-a născut în sufletul 
ei dragostea pentru curajosul și 
nobilul bărbat, trecut prin atît de 
grele încercări. După cum mo
mentul tn care, abia sosit în in
sula Cipru. Othello aproape zboa
ră în întîmpinarea dragostei sale, 
care-l așteaptă fremătînd de emo
ție, trasmite ceva din tumultul 
sentimentelor de iubire care i.-au 
unit. Intre cei doi protagoniști nu 
există însă aproape nici o scenă 
de mare înălțare sufletească oe 
altarul dragostei: mîngîierile pe 
Care și Ie dăruie în seara sărbă
torii căsătoriei lor sau delicateța

cu Cate puternicele mtini negre 
ale maurului se joacă cu degetele 
fine, prelungi ale Desdemonei sînt 
eclipsate de momentele cînd 
Othello, orbit de gelozie, își 
bruschează și își jignește soția. 
Serghei Iutkevici a urmărit mai 
ales felul cum lucrează otrava 
turnată de Jago tn sufletul lui 
Othello, neglijînd — cu preme
ditare aș zice — redarea întregii 
poezii a dragostei lui Othello pen 
tru Desdemona, chiar și atunci 
cînd amenințarea acțiunilor pre
gătite de Jago, abia planează dea
supra proaspetei lor fericiri. A- 
ceastă explicație poate servi, cred, 
și pentru înțelegerea locului pa 
care-l ocupă Jago in film. De
parte de a apare ca un ;,geniu 
rău", ca un diabolic maniac al 
înșelăciunii și defăimării, Jago a 
fost văzut de Iutkevici ca un foar
te pămîntean intrigant, înodind 
zelos sforile urzelilor sale pentru 
a-și satisface dorința de parveni
re. setea de răzbunare. Dacă di
mensiunile negative ale caracte
rului său nu zguduie, iar unora 
au părut prea descoperite, în 
schimb autorul filmului i-a acor
dat lui Jago un loc central în con
flict, în jurul său dezvoltîndu-se 
întreaga tragedie. De altfel, odată 
cu smulgerea măștii lui Jago de 
către Emilia, care-i deschide ochii 
lui Othello (luminile ce se aprind 
în privirile lui Bondarciuk dau 
senzația materială a deschiderii 
ochilor, a înțelegerii) maurul, eli
berat de nefasta influență cu pre
țul unei sîngeroase experiențe își 
exteriorizează în sfîrșit întreaga 
dragoste atîta timp prea puțin 
dezvăluită pentru ființa ucisă pe 
nedrept.

Măreția prăbușită ,,a celui care 
a ucis din cinste", a celui „Care 
a fost odată Othello", a celui care, 
copleșit de durere, știe că acum 
iubirea-i e fără speranță, căinîn- 
du-se amar, dă un final tulburător 
filmului. Iar monologul rostit de 
Bondarciuk înainte ca Othello 
să-șl pună capăt zilelor pentru a 
se alătura tn veșnicie iubitei sale, 
are sensul — uimitor de clar re-

------------ -- ------------------------ -------------------------------------

Scrisoare deschisă directorului întreprinderii 
„Filatura Rornînească de Bumbac"

Mătura,
Zilele trecute am vi

zitat „Filatura Romi- 
nească de Bumbac" din 
București. Peste tot ti
neret. Mi-a plăcut fa
brica și tnai ales oame
nii. Tinerele săvirșesc 
lucruri minunate. Le- 
am urmărit lucrind 
după un nou sistem, 
mai bun. Aplicau me
toda cunoscută sub nu
mele de „mlnuirile co
recte". „Unele — mi-a 
spus utemista Elena 
Orleanu, instructoare la 
schimbul II ring — se 
conving mai greu, mul
te șovăie înainte de a 
părăsi vechiul sistem de 
lutru". ■

Eram convinsă de 
greutățile inerente înce
putului de drum. M-am 
glndit însă că adevă- 
rații oameni simt că cu 
cit e mai greu cu atit e 
mai interesant, că nu
mai izbutind să învingi 
vechiul simți adevărata 
bucurie a noului.

Și, totuși, tovarășe tăierea primei, 
director Bădilă All- 
man, curtnd am obser
vat că lucrurile au aici, 
in fabrica atit de dragă 
tineretului, o altă înfă
țișare. Asta se referă la 
metodele folosite pentru 
introducerea, acestui 
nou sistem de lucru.

S-a stabilit o perioa
dă de timp In care să 
se explice tinerilor, teo
retic și practic, noile 
minuiri. Au fost Insă șl 
fete care n-au izbutit sd 
înțeleagă imediat rostul 
lor. Ce s-a intlmplat a- 
tunel ? In loc să fie 
mai bine clarificate, ti
nerele au început a fi, 
tn mod ilegal, sancțio
nate. Treptat, treptat 
„la mătură", tăierea ta
lonului de primă, sînt 
doar citeva „metode" de 
acest fel, O asemenea 
practică nu are un ca
racter Izolat, tntimplă- 
tor, așa cum încearcă 
să o înfățișeze tov. Oc
tavian Georgescu, șeful 
secției. De „roadele" ei 
s-au bucurat 
Nlcullna Bratu, 
nica lambulschi, 
Vălimăreonu, 
Maria, Maria 
Ana Omuț din 
bul II, Angela Buzescu, 
Maria Anghel, Elena 
Coman, din Schimbul I. 
șl altele. Convingerea 
că „mătura este mama 
educației" nu 0 are nu
mai tovarășul Geor
gescu, ci și maistrul 
Nicolae Moise, instruc- 
taarea Elena Orleanu șl 
alfi șefi mai mici, care 
s-au străduit, pasă-mi- 
te. să găsească ac pen
tru „cojocul retrogra
zilor".

Dar oare numai a- 
cestea se pot spune des
pre felul cum sint „edu
cați" aici tinerii ? S-au 
intlmplat lucruri și mat 
și. Utemista Artemiza

tinerele
Vero-
Getta
Maria

Neculă, 
schim-

mama educației?
Cîmpeanu, maistoriță a 
unei brigăzi din schim
bul I, din pricina unui 
diferend cu maistrul E- 
manoil Negulescu a fost 
gonită de la 
Ar te miza și-a

mașină.

sul celor de la comitetul 
U.T.M. Cind a revenii 
la lucru Negulescu n-a 
uitat insă să-i spună: 
„Te-ai dus la U.T.M., 
dar te am eu tn minai" 
$i n-a mințit, tn luna 
următoare i-a tăiat fe
tei prima. Și cu Maria 
Tudose a avut acest 
maistru o discuție ,.ne
plăcută". Rezultatul —

înlocuirea muncii de 
convingere cu metode 
administrative, cu prac
tici brutale compromite

ideea pentru care se mi
litează, oricît ar fi ea 
de justă, scade elanul 
tinerilor, frînează in 
realitate aplicarea me
todelor înaintate de lu
cru. Munca le este dra
gă tinerilor, ea face 
parte din viața lor, din 
preocupările de fiecare 
zi, și dacă unii se lasă 
mai greu convinși de e- 
ficacitatea unei noi me
tode, cu aceștia trebuie 
să se muncească cu răb
dare, cu perseverență, 
cu dragoste tovără
șească.

De practicile existen
te la F.R.B. sînteți răs
punzător în primul rînd 
dumneavoastră, tovară
șe director, și colecti
vul de conducere al fa
bricii. Păcat că orga
nele de conducere ale 
Ministerului Industriei 
Ușoare și C.C. al Sindi
catului de specialitate 
nu v-au tras la răspun
dere. Doriți să educăm 
buni muncitori, discipli
nați, activi? Lichidați 
metodele înapoiatei

LIDIA POPESCU

Un om și-a ieșit
Toți clțt ll cunosc 

spun despre Ion Nicu
lescu. tractorist fruntaș 
la S.M.T.-Fetești, r.ă-l 
Un băiat bun, vesel și 
foarte, foarte calm. De 
un . calm exasperant, 
de-a dreptul proverbial. 
Se spune că situațiile 
cele 
zuri 
mari 
Din 
auzi 
rătură.
să-ți afirme chiar cd 
nici nu știe să injure. 
Cind e totuși necăjit și 
i se intimplă ceva ne
plăcut, fluieră. Fluieră 
și citeodată fredonează 
chiar și cite o melodie. 
Zilele trecute insă, Ni- 
culescu a forZ de ne
recunoscut. A înjurat. 
S-a infiwiat așa cum 
nu s-a înfuriat nicioda
tă și a înjurat — și încă 
destul de vlrtos. Vestea 
aceasta care pentru cel 
de la S.M.T. Fetești nil 
putea fi cu nimic nat 
puțin uimitoare de-tt 
un.cataclism, a făcut in 
numai citeva minute în
conjurul întregii sta- 
fiuni.

înmărmurite genera
lă. Multora nu le ve
nea a crede. Ca intr-un 
adevărat pelerinaj la 
moaștele unui sfint fă
cător de minuni, oame
nii au mers la fața lo
cului, să vadă și să 
audă cu ochii și urechi
le lor, l-am urmai 
și eu.

Intr-adevăr, minunea

din fire...

mai dificile, neca- 
dintre cele mai 
nu-l scot din fire, 
gura lui nu vei 
niciodată o tnju- 

Unii slnt ga‘a

se tnfăptuise. Furios, In 
mijlocul unui întreg ca- 
labaltc de piese ale 
unui tractor ce fu-ese 
demontat. Ion Niculescu 
înjura...

Uluiți, cu ochii hol. 
bați și gurile căscate, 
toți priveam minunea 
minunilor. După citeva 
clipe, cind groaza s-a 
mai risipit, am putut 
asculta explicația ingi
nerului mecanic șef. 
Constantin Nichita. As- 
cultuți-o și dumirifi-vă: 

înaintea începerii cam
paniei agricole de pri
măvară, Ion Niculescu, 
dună ce făcuse cu 
K.DP.-ul său 900 de 
hantri — ceea ce în
seamnă mult, chiar foar-. 
te mult, peste normele 
stabilite — l-a băgat in 
reparație generală. Me
canic priceput', el s-a 
străduit" stt-si repare 
trăctorul cit mai bine. 
Ca la orice reparație 
generală, Ion Niculescu 
a băgat motorului său 
și segment: noi. (Ins
trucțiunile prevăd că 
viața unor segmenți es
te de cel puțin 200 han
tri). Cind holdele Bără
ganului au prins a se 
plrgui. apăstnd pe acce
lerator, Ion Niculescu a 
pornit cu K.D.P.-ul In 
marea bătălie a strlnge- 
rii recoltei. Cile planuri, 
ctte vise nu și-a făcut 
el in acele zile: „Trac
torul ti ca și nou. Am

să realizez , două, ba 
poate chiar șt trei pla
nuri, cimp ti destul". Și 
munca a început. O zi, 
două, trei... Și aci s-a 
oprit. Nu elanul tineresc 
al lui Ion Niculescu, ci 
K.D.P.-ul său, cel soco
tit aproapp hou. Tova
rășii de brigadă au con
tinuat lupta. Ion Nicu
lescu a încercat să-i fa
că ceva K.D.P.-ului, dor 
toate străduinjele au ră
mas zadarnice. învins, 
trebuia să
din luptă. La remorca 
unui rutier și-a 
tractorul In stațiune. In 
prima clipă conducerea 
stațiunii i-a „sărit" în 
cap. „O să-ți Imputăm 
reparația". Ion Nicules
cu a scrișnit din dinți 
dar a continuat să flu
iere. S-a apucat și și-a 
demontat motorul. Cind 
a ajuns cu demontajul 
la pistoane și cilindri 
nu s-a mai putut abți
ne, cataclismul s-a dez
lănțuit, Minunea s-a in- 
timptat. Ion Niculsscu 
s-a înfuriat, și-a ieșii 
din fire și a prins a în
jura. Dună numai 35 de 
hantri, segmenții lui ce: 
noi aveau tn locul uzu- 
jului de 30—40 sutimi 
de milimetru — 7 mili
metri uzaj. 7 milimetri' 
Și să mai spună cineva 
că nu avea dreptul să-și 
iasă din firet

Meticulos, inginerul 
ne făcu și un mic cal
cul: ce înseamnă acești 
7 milimetri de uzaj. 160 
lei, prejul a 20 de seg
menți noi, 1300 lei cos
tul integral al îngrijirii 
nr. 4. îngrijire care e- 
chivaleuză cu schimba
rea segmenților. Pe deu-

învins, 
se retragă

adus

supra, scoaterea 
producție tn plină cam
panie a tractorului pe 
cel puțin 6 zile.

Dar furia lui Ion Ni
culescu Reveni și mat de 
nestăvilit în momentul 
in care magazinerul ii 
aduse ncii segmenți. In 
primul rtnd partea ex
terioară a segmențilvr 
nu era finisată. La ror 
daj lustruirea ,țor la 
„ogltndă" tnsețamnă un 
uzaj de peste un mili
metru. In al doilea rtnd. 
segțnentți nu au elasti
citatea necesară, pot f 
îndoiți, asemenea unor 
inele confecționate din 
cel mai Inferior fier. 
Noi, segmenți, ca și cel 
cu pricina, purtau mar
ca : „I.M.S.-Roman".

Ei, acum spuneți și 
dumneavoastră, după ce 
v-am oferit aceste deta
lii, are ori nu dreptul 
Ion Niculescu să-și iasă 
din fire ?

I. $ERBU

Popas pe prispa trecutului
(Urmare din pag. l-a) 

toarea vale a trandafirilor, denu
mită în bulgărește Dolinarozente, 
am văzut presupusul mormînt al 
căpeteniei thrace. Cripta a fost 
întîmplător descoperită în timpul 
celui de-al doilea război mondial. 
In criptă s-au găsit arme, po
doabe, monezi. Scheletul s-a 
pulverizat în cei două mii de ani, 
iar la prima vibrație de aer s-a 
sfărîmat și n-a rămas decît o 
pulbere fină de praf... In această 
criptă a fost înmormîntat regele 
ale cărui monezi de aramă au 
ajuns pînă la noi.

Grajlul de cultură din vremea 
lui. viața statală, se poate vedea 
și din fresca păstrată tn condi-

țiuni excelente pe pereții criptei. 
Monezile și cripta sînt singurele 
mărturii palpabile din acel tre
cut îndepărtat, uitat, necunoscut 
aproape.

Grăitor este geniul popular în 
meșteșugul odoarelor laice și bi
sericești. Un Alexandru din Va- 
rița ne amintește meșteșugul ce
lebrului Peter Fischer care a lu
crat nouă ani la ușa de fier a ca
tedralei lutherane din Wittem- 
berg și la bula antipapală turnată 
în metal care au rămas neatinse 
de veactiri pfnă tn zilele noastre. 
Cine a lucrat „Cloșca cu Pui" 
n-a fost mai prejos de Peter Fis
cher în neamurile germanice mi
gratoare care au ajuns pînă la 
noi în Buzău... Pe catifelele im

portate din Genova au fost cusute 
legende bisericești cu același rafi
nament și pricepere cu care erau 
înzestrați meșterii de pe malurile 
Mării Mediterane... Sufletul no
stru vibrează tn fața tuturor fru
museților trecutului, dar nespus 
de mult se înalță în fața tablouri
lor celor mai miri maeștri ai 
noștri de artă plastică.

După ce ai vizitat acest te
zaur de frumusețe și bogăție, te 
simți fericit, mulțumit. Este bucu
ria, sărbătoarea și -triumful po
porului nostru, regimului de de-- 
mocrație populară

Tezaurul este oglinda trecutu
lui. El înfrumusețează prezentul 
și dă avînt viitorului.

TTnrinHnrinnnrirTinr^

O scenă din film
dat de actor — al unei largi des
chideri de orizont „Ca rășina dă
tătoare de viață a copacilor Ara- 
blei", lacrimile și vorbele înfrîn- 
tulul au forța miraculoasă de a 
întrema, avertizînd pe fiecare să 
se fe-ească de tragica orbire a lui 
Othello.

Suscitînd numeroase discuții 
înfierbîntate. unele în contradic
toriu. filmul „Othello" este una
nim recunoscut ca o reală bi
ruință a artei cinematografice ca 
gen independent (piemiul I pen
tru regie acordat la Festivalul 
Filmului de la Cannes e o dovadă

elocventă). El vine să se alăture 
seriei de strălucite creații cine
matografice cu care marii artiști 
contemporani din diferite țări ale 
globului cinstesc și fac să tră
iască mereu viu geniul Iul Sha
kespeare.

MIHAIL LUPU



Vizita tovarășilor 6h. Bheorghiu-Oej 
și Ai. Moghioroș în Ucraina Sovietică

KIEV 30 (Agerpres). — TASS 
transmite: La 28 august Gh. 
Gheorghiu-Dej, prim secretar af 
C.C. al Partidului Muncitoresc 
Romîn, Alexandru Moghioroș, 
prim vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne, A. I. Kirlcenko, 
prim secretar al C.C. al P.C. din 
Ucraina și un grup de specialiști 
în agricultură din R.P.R. printre 
care Nicolae Giosan, membru su
pleant al C.C. al Partidului Mun
citoresc Romîn, și-au continuat 
călătoria lor prin Ucraina. In di
mineața zilei de 28 august ei au 
sosit din Harkov la Zaporojie.

Oaspeții au rost tntîmplnaji de 
A. I. Gaevoi, secretar al Comite
tului regional de partid Zaporo
jie, M. A. Rudici. secretar al Co
mitetului orășenesc de partid Za 
porojie, P. A. Vasiliev, și V. 1 
Șestopalova, vicepreședinți ai Co
mitetului execuiiv regional, mem 
bri ai Biroului Comitetului re
gional de partid, A. A. Logvinov, 
șeful Direcției regionale agricole. 
Pionierii au oferit oaspeților bu
chete de flori.

De la aeroport tovarășii Gh. 
Gheorghiu-Dej. Alexandru Mo
ghioroș, A. 1. Kiricenko și per
soanele care ti însoțesc au plecat 
la sovhozul „Peremoga" din raio
nul Vasilievka. Acesta este o 
mare gospodărie pentru creșterea 
animalelor avînd o suprafață de 
7.560 de ha. Sovhozul are peste 
1.700 de capete de vite cornute 
mari, aproximativ 1.400 de porci. 
In primele zece luni ale anului 
economic cantitatea mijlocie de 
lapte dată de o vacă a atins 
3.078 kg. — cu 560 de kg. mai 
mult decît cantitatea obținută în 
aceeași perioadă a anului trecut.

Recolta medie a păioaselor este 
de 24,8 chintale de pe hectar.

V. I. Ceaplenko, directorul sov
hozului, și P. I. Cervenko, șeful 
direcției regionale a sovhozurilor, 
au pus la curent pe oaspeți cu 
activitatea gospodăriei.

Tovarășii Gh. Gheorghiu-Dej. 
Alexandru Moghioroș, A. I. Kiri
cenko, A. I. Gaevoi, A. A. Logvi
nov și specialiștii în agricultură 
din R.P.R. au urmărit pe cîmp 
modul cum funcționează combina 
„Sk-2,6" cu care în acest timp 
era recoltat porumbul pentru si
loz. In sovhoz muncile sînt tn 
toi: pe vaste suprafețe combinele 
„Ku-2“ efectuează strîngerea în 
două faze a porumbului la matu
ritatea ceroasă-lăptoasă.

Oaspeții au luat cunoștință de 
procesul însilozării porumbului în 
știuleti, au vizitat parcela de hi
bridare a porumbului unde se ob
țin semințe hibride „Vir-42". tn 
sovhoz sînt semănate peste 1.200 
de hecta,re de porumb, dintre care 
400 de hectare sînt repartizate 
pentru parcela de hibridare.

Oaspeții au manifestat un mare 
interes față de metodele de pro
ducție a semințelor hibride și 
organizarea producției semințelor 
de porumb.

Oaspeților li s-a arătat tngră- 
șarea pe grupe a porcilor cu folo
sirea troacelor automate și a 
adăpătoarelor automate, ceea ce 
reduce simțitor brațele de muncă 
și prețul de cost al producției dp 
carne de porc.

După ce au luat cunoștință de 
activitatea sovhozului, oaspeții și 
persoanele care îi însoțesc au ple
cat în raionul Kamenka-Dne- 
provskaia la sistemul de Irigație 
„Kanenski Pod" unde se află 
construcțiile hidrotehnice pentru 
irigarea a 16.000 hectare de pă- 
minturi dintre care sînt deja iri 
gate 9.000 de hectare.

Vizittnd stațiunea de pompare 
din Ivanovo oaspeții au plecat 
la colhozul „Lenin" din acest 
raion. Ei au fost întîmpinați de 
G. T. Klișin, președintele colho
zului. I. I. Masliveț, secretarul 
organizației de partid a colhozu
lui, de membrii administrației șl 
de activul de colhoznici. Ei au 
întîmpinat pe oaspeți cu aplauze 
călduroase. Potrivit vechiului obi
cei, bătrînul colhoznic I. P. Bilîk

Miini de aur Glorie maternă
Pietroșifa pare a fi o așeza

re dintre cele mai pitorești de 
pe valea ialomitet menită a- 
nume să constituie un bogat 
izvor de inspirație pentru 
sensibilitatea muntencelv care 
transmit din generație tn ge- 
nerafie frumusețea artei țesu
tului de covoare. Faima Iscu
sinței lor s-a dus pini hăt de
parte. Carpetele și covoarele 
s-au lesut ani șl ani așa cum 
s-a pomenit din băt'tn- la 
războaie manuale, cretna un 
renume meritat industriei cas
nice locale

Cu 5 ani in urmă. 27 țesă
toare. intelegtnd nu numai 
gingășia culorilor oe care le 
îmbinau cu meșteșug In zeii 
și zeci de covoare, ci șt prefa
cerile vremurilor noastre, ros
turile noi care se tes trainic 
de la un capăt la altul al pa
triei. și-au durat un drum nou. 
Și-au adus războaiele laolaltă, 
inceplnd să lucreze tn 
cooperativei pe care au 
țat-o șl căreia i-au dat 
le Anei Ipătescu.

Acum, tncă înainte de 
scara care duce tn 
auzi din stradă cum se îmbi
nă bătăile războaielor cu vo
cile puternice, melodioase ale 
țesătoarelor. Nu mai sînt 27, 
cite erau acum 5 ani, numărul 
lor a trecut de 100, Iar altele 
peste 60 lucrează tn secțiile 
înființate la Runcu, la Moro- 
eni, la Valea Țtfil... Nici răz
boaiele ta care lucrează nu 
mal sînt aceleași; lată unul 

cadrul
Infdn- 
nume-

_ a urca 
ateliere,

a întîmpinat pe tov. Gh. Gheor
ghiu-Dej cu pîine și sare pe un 
ștergar brodat, iar pionierii au 
oferit oaspeților buchete de flori 
și le-au prins în jurul gîtului cra
vate de pionieri.

Președintele colhozului G. T. 
Klișin a vorbit pe larg despre ac
tivitatea artelului agricol. Artelul 
are peste 5.300 hectare de pă- 
mînt, dintre care 1.100 de hectare 
sînt irigate. Oaspeții romîni au 
manifestat un interes deosebit 
față de agrotehnica cultivării po
rumbului pe loturile irigate, pre
cum și față de procedeele de iri
gare folosite in colhoz.

Conducerea colhozului a invi
tat pe tovarășii Gh. Gheorghiu- 
Dej. Alexandru Moghioroș, A. I. 
Kiricenko, A. I. Gaevoi. A. A. 
Logvinov și pe special șiii in a- 
gricultură din R.P.R.. precum și 
pe persoanele care însoțesc pe 
oaspeți, la un prînz. In cadru! 
unei convorbiri prietenești in 
timpul prînzului președintele col
hozului G. T. Klișin, agronomul 
V. E. Bondar, secretarul organi
zației de partid a colhozului,. I. 1. 
Masliveț, brigadierii și colhoznicii 
fruntași au povesti', despre activi
tatea lor, despre viafa colhozului 
și perspectivele dezvoltării lui pe 
viitor.

Tovarășii Gh. Gheorghiu-Dej, 
Alexandru Moghioroș, A. 1. Kiri
cenko, A. I. Gaevoi au urat col
hoznicilor noi succese și mai mari 
în muncă.

Seara tovarășii Gh. Gheorghiu- 
Dej, Alexandru Moghioroș, A. I. 
Gaevoi, Nicolae Giosan șl grunul 
de specialiști in agricultură din 
Romînia au asistat în sala de 
concerte „Glinka** la concertul co
lectivelor de artiști amatori.

ODES A 30 (Agerpres). — 
TASS transmite. In dimineața zi
lei de 29 august Gh. Gheorghiu- 
Dej prim secretar al C.C al Par
tidului Muncitoresc Romin, Ale
xandru Moghioroș. prim vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al RPR., A I. Kiricenko, prim 
secretar al C.C. al P.C. din Ucrai
na, A. I Gaevoi, secretar al Co
mitetului regional de partid din 
Zaporojie și grupul de specialiști 
în agricultură din R.P R. au vi
zitat centrala hidroelectrică ,,V.
1. Lenin“ de pe Nipru. (Dnepro- 
ghes).

P, 1. Ivanov, directorul Dnepro- 
ghesului, a vorbit despre istoria 
acestei centrale.

După vizitarea Dneproghesului 
și a monumentelor orașului, tova
rășul Gh. Gheorghiu-Dej, Alexan
dru Moghioroș, A. I. Kiricenko. 
precum și specialiștii în agricul
tură romîni au plecat cu avionul 
tn raionul Berezovsk, regiunea 
Odesa.

Pe aeroport oaspeții au fost în- 
tîmpinați de L. I. Naidek, secre-. 
tar al Comitetului, regional 'de 
partid din Odesa, M. I. Sivolap, 
vicepreședinte al Comitetului 
Executiv regional, P. A. Homko, 
secretar al Comitetului raional de 
partid din Berezovsk, M. M. Ki- 
sil, președintele Comitetului Exe
cutiv raional, M. A Posmitnii. 
Erou al Muncii Socialiste, preșe
dintele colhozului „Budlonnîi", P 
A. Pankov, directorul S.M.T.-ului 
din Șevcenko. și de alți reprezen
tanți ai raionului. Pionierii au 
oferit oaspeților buchete de flori 
și le-au legat cravate de pionieri.

Oaspeții s-au îndreptat imediat 
spre ogoarele colhozului „Budion- 
nîi". Aici ei au vizitat semănătu
rile de porumb cu știuleti mari, 
semănăturile de mei, hrișcă, ogoa 
rele dezmiriștite de pe care s-a 
recoltat grîul de toamnă. După 
aceea oaspeții s-au îndreptat spre 
gospodăria colhozului unde li s-a 
făcut o primire cordială P G. 
Kalnicenko și N G. Varda, cei 
mai în vîrstă membri ai artelului 
agricol, au oferit tov. Gheorghiu- 
Dej pîine și sare, iar tinerii bu
chete de flori.

Colhozul „Budionnîi“ este unul 
dintre cele mai bune din Ucraina 
El este o școală a experienței 
înaintate. Colhozul însămînțează

din cele 10 războaie noi, 
o mărime aparte, la care (es 
cite 3 cooperatoare și 
migăloasele modele 
opere de artă.

Responsabila secfiel, tovară
șa Natalia Marmandiu. nu se 
silește să rostească cuvinte de 
laudă pentru dibăcia tuturor 
țesătoarelor și cu deosebire 
pentru Eugenia Manta și Ma
ria Dicu. care sînt fruntașe pe 
unitate.

intr-o sală alăturată cîteva 
codane, printre care utemistele 
Olga Pantelimon, Anastasia 
lota, Maria llie șt altele sînt 
numai ochi șt urechi. Una d<n 
cele mai pricepute țesătoare. 
Maria Gealcpu. le explică oe 
îndelete A.B.C.-ul lucrului lu 
gherghef Peste 6 luni, sflrșina 
cursu-ile de calificare, ele vor 
deveni lucrătoare

Și cooperatoarele au cu ce 
se mlndrl Familia lor crește 
mereu curtnd va lua ființă o 
secție de fesul la Rtu Alb. 
Planul ne semestrul I a fosl 
depășit cu 9 la sută ia' pe lu
na trecută cu 21.6 la sută.

Cit de cu'tnd vestea despre 
mlinile de aur ale meșteșugi- 
rlțelor de aici va trece hotare
le patriei, odată cu covoarele 
lucrate de ele. Privind aceste 
obiecte, vel outea 
pe Itngă bogdfia artei 
populare, și cite ceva 
linsa paletă a naturii 
darnic pe meleagurile 
șiței. 

unde 
devin

descoperi, 
noastre 
din tn- 
risipită 
Pietro-

Corespondent 
EMILIAN GEORGESCU

suprafețe mari cu culturi cerealie
re, porumb, floarea-soarelui, le
gume, cartofi etc. Horticultura și 
viticultura colhozului sînt foarte 
dezvoltate. In colhoz se numără 
peste 2000 de porci, 1180 de vite 
cornute mari, 1300 de oi și 6000 
de păsări.

M. A. Posmitnii a vorbit despre 
activitatea colhozului subliniind 
îndeosebi că noul sistem de pla
nificare a agriculturii a constituit 
un stimulent puternic pentru dez- 
voltarea continuă a producției 
colhoznice.

Oaspeții au vizitat fermele pen 
tru creșterea animalelor, gropile 
de însilozare. coșarele. clubul, 
estrada de vară, străzile noi cu lo
cuințele colhoznicilor și via. Con
ducerea colhozului a oferit un 
prinz în cinstea oaspeților

Grupul de specialiști în agricul
tură din Romînia a vizitat S.M.T ■ 
ul din Șevcenko și parcela de ex
perimentare a soiurilor din Bere
zovsk.

Din raionul Berezovsk tovarășii 
Gheorghiu-Dej, Alexandru Mo
ghioroș. A 1. Kiricenko. L 1 Nai
dek și grupul de specialiști în a- 
gricultură di-n Romînia au plecat 
pe calea aerului la Odesa.

Pe aeroportul din Odesa oas
peții au fost tntîmpinați de F E 
Kozîrev, M. P. Maksimenko, A 
F Cerniavski. secretari ai Corni 
tetului regional de partid din 
Odesa, A. D Stepanenko, secre
tar al Comitetului orășenesc de 
partid. G. F. Ladvișccnko, pre
ședintele Comitetului Executiv 
orășenesc.

Pe străzile orașului oaspeții au 
fost salutați cu căldură de oame
nii muncii.

In seara zilei de 29 august to
varășii Gheorghiu-Dej, Alexandru 
Moghioroș, A I. Kiricenko și L 
I. Naidek au asistat la Teatrul de 
Operă din Odesa la spectaco'ul de 
balet „Lacul lebedelor"

La 30 august tovarășii Gh. 
Gheorghiu-Dej și Al. Moghioroș,

*
Seara, tovarășii Gh. Gheorghiu- 

Dej, Al. Moghioroș și persoanele 
care i-au însoțit au plecat cu a- 
vionui spre patrie. Pe întregul 
parcurs spre aerodrom ei au fost 
salutați cu căldură de oamenii 
muncii din oraș

La aerodrom, oaspeții au fost 
conduși de A I. Kiricenko, prim 
secretar al C.C. al P.C. din Ucrai-

Un meci
In ceea ce ne privește, din cele 

două întîlniri din Capitală dis
putate în cadrul etapei de ieri a 
campionatului Categoriei A de 
fotbal, am ales-o pe cea de pe 
stadionul Republicii Aceasta ți- 
nînd seama că de fiecare dată 
partidele militarilor și feroviari
lor au dat naștere la spectacole 
fotbalistice reușite, la dispute vii 
Și n-am regretat pentru alegerea 
noastră (in măsura in care cele 
două întîlniri nu puteau fi cu
plate). Intîlnirea dintre echipele 
C.C.A și Locomotiva București 
a satisfăcut, a plăcut celor peste 
40.000 de spectatori. Atît desfășu
rarea meciului cit mai ales evo
luția scorului (deși rezultatul 4-2 
nu ar arăta la prima vedere) au 
fost deosebit de palpitante.

încă din primul minut, ferovia
rii bucureșteni încearcă poarta prin 
Copil. Apoi, fazele se repetă cu 
insistență. Semenescu, Ferenczi și 
mai ales Georgescu, ratează pe 
rînd ocazii foarte clare Nu trec 
astfel nici 13-14 minute de joc și 
spectatorii „jeleau" deja cele 3-4 
„goluri" pe care feroviarii, nereu
șind să se descurce eficient în fața 
porții, nu le-au marcat. Doar în 
minutul 37 feroviarii reușesc să 
deschidă scorul prin Fllote. Pînă 
la sfîrșitul reprizei, deși ocaziile 
abundă de ambele părți (se trage

De nenumărate ori m-am 
oprit In fafa tabloului „Odih
nă pe cirnp" a maestrului Cor
nelia Baba. Chipul femeii care 
veghează în noapte somnul 
copilului și al sofului, chipul 
mamei ostenite, hămesită. co
pleșită de griji, mă tnfioară.

Deși nu seamănă cu mama, 
In trăsăturile fefei sale tntîl- 
nesc aceeași trisiefe ce brăzda 
obrazul mamei mele, aceeași 
durere și revoltă aceiași ocru 
plini de bunătate șt tnfelegere 
pentru copii Ore întregi ră- 
mln țintuit Itngă acest tablou 
trăind aevea viafa obidită ce 
o rezerva femeilor sărace sta
tul capitalist.

Deunăzi. Inttmplarea a făcut 
să admir o scenă oe care încă 
nici un artist n-a pictol-o. 
Eram In sala de ședințe a sfa
tului popula' al raionului 
Giurgiu. Se dist'ibuia ajutorul 
familial de stat. Pe bănci aș
teptau zeci de femei. Pe bluza 
uneia am remarcat o mică de
corație : Gloria Maternă An- 
ghetina Popescu dăduse viață 
la 10 copii și merită sd fie 
Mamă Eroină.

La fel ca ea sînt și Zamfi
ra Olaru. Georgeta Toma Ma
ria Constantin și alte zeci de 
femei care, tn aceeași zi, au 
ridicat ajutorul familial de 
stat. Pe fefele lor am descope
rit trăsături noi siguranța tn 
ziua de mtine, încredere tn vi
itorul copiilor, mulțumirea și 
mtndrla de mamă.

însăși adunarea aceea do- 

tov. A. I. Kiricenko, prim secre
tar al C.C. al P.C. din Ucraina, 
tov. L. I. Naidek, secretar al co
mitetului regional de partid din 
Odesa și specialiștii romîni în 
agricultură, au vizitat Institutul 
unional de selecționare și geneti
că din Odesa.

Directorul Institutului, academi
cianul F. G. Kiricenko, a vorbit 
oaspeților despre activitatea a- 
cestui Institut. Institutul a creat 
peste 30 de varietăți de culturi 
agricole, care ocupă în producție 
peste 8.000.000 de hectare. Lucră
rile teoretice și practice al Inșii- 
tufului în problemele de selecțio
nare, genetică, agrotehnică sin: 
larg cunoscute. Institutul des
fășoară o intensă activitate în 
colhozuri și sovhozuri pentru in
troducerea de noi varietăți de 
grîu de toamnă, porumb și alte 
culturi, cu o mai mare product! 
vitale la hectar.

Tovarășii Gh. Gheorghiu-Dej. 
Al. Moghioroș, A. I. Kiricenko și 
persoanele care i-au însoțit s-au 
îndreptat spre Institutul ucrai
nean de cercetări știin.ifice în 
domeniul viticulturii și vinlfica- 
ției „V. E. Tairov", care se află 
în apropiere de Odesa Directo
rul Institutului tov. I. A Kilaev 
și colaboratorii științifici au ară
tat oaspeților că Institutul func
ționează de peste jumătate de se
col. El lucrează în domeniul se
lecționării. agrotehnicii viticole și 
al tehnologiei producției vinuri
lor ; Institutul întreține legături 
strinse cu colhozurile și sovhozu
rile din Ucraina și le acordă un 
ajutor practic.

După ce s-au documentat asu 
pra activității Institutului, oas
peții au vizitat orașul Odesa.

Tov G. F Ladvișcenko, pre 
ședințele Comitetului executiv o 
rășenesc din Odesa și tov. A. D 
Stepanenko, secretar al Comitetii 
lui orășenesc de partid, au oferit 
un prînz în cinstea oaspeților 
romîni

★
na, L. I. Naidek. prim secretar al 
Comitetului regional de partid 
Odesa, M. P. Maksimenko. A. F 
Cerneavski, V. D. Soldatov, secre
tari ai Comitetului regional de 
partid, A. D. Stepanenko, secre
tar ai Comitetului orășenesc de 
partid ; G. F. Ladvișcenko. pre
ședintele Comitetului executiv o- 
rășenesc, și alții.

(SPORT) Delegația R.P.R. a părăsit Grecia
cu Istorie
destul de mult la poartă) rezul
tatul rămine același. In cea de a 
doua repriză, numai după o mi 
nute de joc. militarii egalează 
prin Cacoveanu Vom asista din 
nou la un rezultat nedecis? (Intîi- 
nirea din tur s-a terminat la ega 
litate 1—1) Nu I încă cîteva mi
nute și Locomotiva ia din nou con
ducerea. Toma degajează mingea 
cu mina pînă la.. Georgescu care 
marehează printr-o lovitură pu
ternică : 2-1. Deacum înainte, mi 
litarii sînt cei care insistă puter
nic desfășurînd un joc mai clar, 
mai eficace. In această parte a 
jocului - cînd de altfel egalează 
prin Onisie — fotbaliștii militari 
prin jocul prestat ne-au adus 
aminte de echipa C.C A in mare 
formă. Feroviarii, spre desamăgi- 
rea miilor de spectatori, in ultima 
parte a reprizei a doua, scad rit
mul Totuși, numai cu 20 de mi
nute înainte de terminarea întîl- 
nirii. cei mai mulți dintre supor
terii feroviarilor credeau dacă nu 
in victorie, într-un rezultat de 
egalitate sigur. (Rezultat de ega
litate oarecum meritat). In ul
timele 15 minute jucătorii militari 
reușesc insă să marcheze încă 
de două ori prin Tătaru și Con
stantin și să-și adjudece victoria 
cu 4-2 (0-1).

S. SPIREA

vedea ocrotirea și stima de 
care se bucură femeile tn re
gimul nostru democrat-popu
lar.
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Magazinul ; 
tineretului

Tn orașul Roșiori s-a des
chis un nou magazin alimen
tar ..Magazinul tinerelului** 
Aici, locuitorii orașului sau ai 
satelor din împrejurimi găsesc 
bogate sortimente de produse. 
Pretutindeni tn magazin este 
ordine și deservirea se face in 
bune condițiuni. Tocmai de a- 
ceea i s-a dus vestea tn tot 
raionul. Istoria lui e scurtă

Dezbătînd documentele cela 
de al U-lea Congres al U.T.M. 
comitetul organizației U T-M 
de la O.C.L, Roșiori a hotărî’ 
înființarea unui magazin ali
mentar. deseruit In întregime 
de către tineret. Inițiativa ti
neretului a fost sprijinită de 
organizația de partid și con
ducerea întreprinderii, și a de
venit realitate. Responsabil al 
magazinului a fost numit 
mistui Vintilă Burcă, Iar 
zători tinerii Ion Florea, 
rlo Tarmingan și alții.

Prin munca olinâ de însu
flețire pe care o depun tinerii 
„Magazinul tineretului** s-a 
transformai într-un magazin 
model, căutat și apreciat de 
Consumatori

Corespondent 
CONSTANTIN FIRU

ute- 
vin- 
Ma-

Sesiunea Camerei Populare
a

BERLIN 30 (Agerpres). — 
TASS transmite: In cadrul celei 
de a 14-a sesiuni a Camerei Popu
lare a R. D. Germane L Bolz, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri și ministru ai Afacerilor 
Externe al R D, Germane, a pre
zentat declarația guvernamentală.

In declarație se subliniază că 
în timp ce Republica Democrată 
Germană merge pe calea reduce
rii armamentelor pe calea dezvol
tării continue a democrației, gu
vernul vestgerman duce politica 
înarmării, ia atitudine împotriva 
interzicerii armei atomice, îm
potriva reducerii efectivelor con
tingentelor americane, engleze și 
franceze din Germania occidenta
lă. Interzicînd Partidul Comunist 
din Germania și luînd măsuri îm
potriva celorlalte organizații mun
citorești. guvernul vestgerman 
trece la folosirea metodelor fas
ciste. Guvernul R. D Germane 
cheamă Întregul popor german să 
depună eforturi comune pentru a 
împiedica reînvierea militarismu
lui german și de a asigura ast
fel pacea în Germania

La începutul dezbaterilor, H. 
Matern, președintele ședinței, a 
dat cuvîntul pentru a lace o in
terpelare deputatului Homann 
(partidul național-democrat). Ho
mann a declarat că ar vrea să 
facă lui W. Ulbricht, prim - vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al R D. Germane, urmă
toarea interpelare: Cum privește 
guvernul R. D Germane proble
ma reunificării Germaniei după 
ce guvernul Adenauer incluzînd 
Germania occidentală in Nato. 
introducînd serviciul militar obli
gatoriu, interzicînd Partidul Co
munist din Germania și luînd alte 
măsuri antidemocratice, și-a ma
nifestat clar atitudinea sa negati
vă față de reunificarea pașnică a 
țării ?

In continuarea dezbaterilor s-a 
dat cuvîntul lui W. Ulbricht pen
tru a răspunde la interpelare. El 
a spus între altele:

ATENA 30 (Agerpres). — La 
28 august a.c„ a părăsit Atena 
delegația R.P.R. care a încheiat 
acordul privitor la reglementarea 
problemelor economice in suspen
sie din 1939, intre Republica 
Populară Romtnă și Regatul Gre
ciei și care a semnat declarația 
comună privitoare la reluarea re
lațiilor diplomatice între cele 
două țări.

înainte de plecare. AL Lăză 
reanu. conducătorul delegației ro- 
mine, răspunzînd întrebărilor re
prezentanților presei, și-a expri
mat satisfacția pentru încheierea 
cu succes a tratativelor și a spus 
printre altele:

Un interviu al lui Edgar Faure
MOSCOVA 30 (Agerpres). — 

TASS transmite: La invitația 
grupului parlamentar al U.R.S.S. 
în Uniunea Sovietică se află fos
tul prim ministru a! Franței 
Edgar Faure, deputat al Adunării 
Naționale. Ziarul „Sovetskaia 
Rossia" publică interviul acordat 
de Edgar Faure unui corespon 
dent al ziarului, interviu care a 
fost făcut în limba rusă. La în
trebarea dacă studiază de mult 
limba rusă, Faure a răspuns: 
— Am început s-o învăț cînd 
eram student. Am citit în origi
nal operele lui Tolstoi, Gogol, 
Dostoievskl. Pușkin, unele lu
crări ale scriitorilor sovietici. Din 
aceasta puteți deduce că am cre

Nasser se întîlnește la 3 septembrie 
cu „comitetul celor cinci"

LONDRA 30 (Agerpres). — Iul Nasser cu comitetul condus 
După cum transmite agenția de Menzies (așa-numitul „corni- 
Press Association, la Londra s-a tet al celor cinci"), va avea loc 
anunțat că întîlnirea președinte- la Cairo la 3 septembrie.

Demascarea spionajului englez din Egipt
CAIRO 30 (Agerpres). — După 

cum relatează presa, la Cairo con
tinuă anchetarea membrilor or
ganizației engleze de spionaj din 
Egipt. Agenția „MEN“ anunță că 
potrivit declarației lui Hafez Sa- 
bek, procurorul general a' Egip 
tului, procuratura este în posesia 
unor documente importante care 
dovedesc activitatea rețelei de 
spionaj engleze în Egipt. La 29 
august au fost operate noi ares 
țări. Printre cei arestați se află 
cetățeanul englez James Sârb. A

Cercurile diplomatice americane îngrijorate 
de atitudinea statului Panama

WASHINGTON 30 (Agerpres)
- După cum relatează agențiile 
occidentale, cercurile diplomatice 
americane se arată îngrijorate de 
atitudinea energică adoptată de 
ministrul de externe al statului 
Panama. Alberto Boyd, față de 
pretenția S.U A„ exprimată de 
Dulles In conferința sa de presă 
de marți, de a exercita un drep' 
de suveranitate asupra canalului 
Panama Se știe că Boyd a re
amintit tn termeni neechivoci se 
cretarului de stat american că a 
cest canal, construi! pe teritoriul 
panamez, nu poate constitui ocale 

1 de navigație „națională" a S.U.A
Cercurile americane sînt cu atît 

r 
ț

R. D. G
împreună cu toți oamenii iubi

tori de pace, regretăm că actualul 
guvern de la Bonn respinge ca
tegoric unificarea Germaniei. Res
pingerea propunerilor R. D Ger
mane de a se renunța la intro
ducerea serviciului militar în Ger. 
mania, de a nu se admite stoca
rea de arme atomice pe teritoriul 
Germaniei și de a se lua atitudine 
în favoarea reducerii efectivelor 
trupelor străine — toate acestea 
dovedesc că guvernul de la Bonn 
se situează pe o poziție potrivni
că politicii destinderii încordării 
și este adversarul reunificării 
pașnice a Germaniei.

Referindu-se la interzicerea P 
C. din Germania. W. Ulbricht a 
subliniat că acest act este îndrep
tat în mod direct împotriva re
unificării Germaniei, deoarece 
prin interzicerea P. C. din Ger
mania guvernul de la Bonn de
clară în fața întregii lumi că in
tenționează să reprime forțele de 
mocrate în întreaga Germanie.

Interesele naționale ale poporu 
lui și patriei noastre, a declarat 
în continuare W. Ulbricht. cer:

1 - Limitarea forțelor armate 
în ambele părți ale Germaniei 
Recrutarea în rîndurile forțelor 
armate poate avea loc numai pe 
baza de voluntariat.

După unificarea Germaniei a 
ceasta din urmă trebuie să facă 
parte dintr-o zoni de limitare a 
armamentelor. Efectivul armatei 
germane ar putea fi. de pildă, de 
cel mult 200 de mii de oameni

2. — îndepărtarea generalilor 
hitleriști și a ce’prlalți revanșarzi 
din aparatul de stat și armată. 
Monopolurile de armament, care 
sînt purtătoare ale politicii re
vanșarde. purtătoare ale fascismu
lui, trebuie să fie naționalizate.

3. — Retragerea treptată a tru 
pelor străine de pe teritoriu! Ger
maniei.

4. — Libertate pentru toate or
ganizațiile democratice, anularea 
interzicerii Partidului Comunist 
din Germania; dizolvarea tuturor

Reluarea relațiilor diplomatice, 
reinnoadă firul prieteniei tradițio
nale dintre poporul romîn și cel 
grec, servește interesele ambelor 
popoare, este o comribuție la 
cauza colaborării pașnice între 
popoare.

în Încheiere, conducătorul de
legației romine a adresat mulțu 
miri numeroșilor cetățeni greci, 
care și-au manifestat sub diferite 
forme simpatia față de delegația 
romînă, exprimîn-du-și în acesl fel 
sentimentele de prietenie ale po
porului grec pentru poporul ro- 
mtn, pentru Republica Populară 
Romînă.

zut întotdeauna în posibilitatea 
unei prietenii între popoarele 
francez și sovietic.

Vorbind în continuare despre 
întîlnirea sa cu Bulganin și Hruș
ciov, Faure a subliniat că ea a 
avut un caracter deosebit de prie
tenesc. Sînt foarte impresionat, 
a spus el. că Bulganin și Hruș
ciov m-au primit chiar tn prima 
zi a sosirii mele la Moscova.

La întrebarea care este scopul 
vizitei sale în Uniunea Sovietică. 
Faure a declarat :

Am sosit aici ca turist. Mă in
teresează îndeosebi republicile 
sovietice din Asia Centrală.

în noaptea de 29 spre 30 
august Edgar Faure a plecat la 
Tașkent.

cesta este al treilea cetățean en
glez arestat în cursul anchetei.

Din ordinul autorităților egip
tene doi prim secretari pi amba
sadei engleze implicați tn activi
tatea de spionai au fost declarați 
.persona non grata".

După cum anunță agenția MEN. 
persoanele arestate au recunoscut 
că organizația de spionaj din ca^e 
făceau parte a acționat in intere
sul Angliei, sub conducerea unor 
funcționari ai ambasadei engleze 
la Cairo.

mai îngrijorate cu eît, de mai 
multe săptămîni. americanii fac 
obiectul unor critici aspre în Pa
nama fiind învinuiți că nu res
pectă tratatul semnat in 1955 

în fața acestei atitudini intran
sigente. autoritățile americane fo
losesc aceleași mijloace pe care 
le-au încercat de curînd englezii 
in cazul Suezului. Astfel, agenția 
Associated Press menționează că 
in S.U.A. începe să se facă pu
blicitate vechiului proiect de cons
truire a unui nou canal pe terito
riul statului Nicaragua, încercîn- 
du-se prin aceasta să se exercite 
presiuni asupra guvernului pana
mez.

«
organizațiilor și uniunilor milita
riste.

5. — Colaborarea dintre guver
nul R.D.G. și guvernul R.F.G. în 
interesul apropierii celor două 
state germane; tratative în
tre reprezentanții Camerei popu
lare a R. D. Germane și Bundes- 
tagului de la Bonn, precum și 
între reprezentanții celor două 
guverne în problema reunificării 
Germaniei.

Dat fiind că guvernul Adenauer 
din cauza dependenței sale față 
de monopoluri, de înarmare și de 
forțele militariste nu este dispus 
și nici nu este in stare să pă
șească pe calea reunificării, care 
corespunde intereselor naționale 
și sociale ale poporului german, 
a subliniat W. Ulbricht, premizele 
reale pentru unificarea Germaniei 
se vor crea pe cit se vede atunci 
cînd populația Germaniei occiden
tale va trage concluziile din fali
mentul politicii adenaueriste, va 
sili guvernul adenauerisf să demi
sioneze. va crea un guvern care 
să fie gata ca, împreună cu Ca
mera populară și guvernul Repu
blicii Democrate Germane, să re
zolve pe cale pașnică sarcina na
țională.

Toți vorbitorii care au luat apoi 
cuvîntul s-au pronunțat în unani
mitate în sprijinul declarației gu
vernamentale.

După discuțiile la primul punct 
de pe ordinea de zi deputății Ca
merei populare au adoptat în 
unanimitate o rezoluție prin care 
Camera populară aprobă declara
ția guvernului R. D. G.

In ședința din 30 august a Ca
merei populare a Republicii De
mocrate Germane, în centrul 
dezbaterilor s-a aflat problema 
dezvoltării continue a democra
ției în republică. Deputății au 
discutat proiectul de lege cu pri
vire la drepturile și obligațiile 
Camerei populare față de auto 
ritățile populare locale și proiec
tul de lege cu privire la organele 
locale ale puterii de stat. H. Ma
tern, președinte ad-interim al 
Camerei populare a R.D.G. a 
prezentat o expunere de motive 
asupra acestor proiecte.

Lucrările Congresului 
Internațional al Studenților

i'

♦ ♦

ț PRAG A 30 (Agerpres). — 
, Ceteka transmite: La 29 au-
> gust, cel de al 4-lea Congres 
’ international al Studenților
> și-a continuat lucrările.

A fost ascultat raportul co- 
J misiei de validare. In rapo'i
> s-a arătat că la lucrările Con-
> greșului participă 650 de dele- 
’ gafi, observator,, și invitafi
> din partea a 116 organizații
> studențești din 67 de țări. 
J Tn după amiaza zilei de 29
> august comisiile și-au început 
» lucrările.
I Discuțiile care au avut loc
> au demonstrat năzuința stu-
* deniilor spre unitate.
j Tn Comisia pentru prob le-
> mele studenților din firile co- 
l loniale, dependente și slab 
J dezvoltate, delegatul canadian 
i Smith a încercat să pone- 
‘ greased țările de democrație 
[ populară dar a primit riposta 
i cuvenită din partea unor 
’ membri ai comisiei. Studenții 
, țărilor coloniale au condam- 
k nat de asemenea încercările
> unor studenfi din statele occi- 
’ dentale de a determina stu- 
, denfii să renunțe la lupta im-
> ootriva colonialismului sub
* pretextul că aceasta nu ar 
j constitui o activitate studen-
> tească
J Discuțiile pe marginea ort-
, mului punct de oe ordinea de
* zi — cu privire la unitatea 
’ mișcării studențești s-au tn- 
j cheiat.
> Tn ședința din seara zile’ 
, de 29 august, P. Copermerger 
’ reprezentantul Federației Na- 
’ fionale a Studenților din Uru-

guay după ce a declarat că 
j organizația pe care o repre
> ziniă este afiliată ia .Secre-
> tariatul de coordonare al Con- 
[ federației Internationale Stu-

♦ ♦♦
♦
♦

î
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MOSCOVA. — La 30 august 
N. A. Bulganin, președintele Con 
siliului de Miniștri a| U.R S.S . 
l-a primit pe dl. Akhtar Husein 
ambasadorul extraordinar și ple 
nipotențiar al Republicii Islamice 
Pakistan in U.R.S.S.

MOSCOVA — La 30 augus' 
N. A. Bulganin, pteședintele Con 
siliului de Miniștri ai U R S.S . 
l-a primit pe dl. David M John
son, ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Canadei în 
U.R.S.S.

NEW YORK. — A fost dat pu
blicității un comunicat în care se 
anunță că Comitetul național al 
Partidului Comunist din S U.A a 
hotărî! să convoace între 9 și 12 
februarie 1957 congresul național 
al partidului.

DACCA. — Agenția France 
Presse anunță că primul ministru 
al Pakistanului de est, Abu Hos
sain Sarkar, a prezentat demisia 
guvernului.

N. S. Hrufdov 
fi N. A. Bulganin 
au primit delegația 

guvernamentală 
ceyloneză

MOSCOVA 30 (Agerpres). —< 
TASS transmite: La 30 august 
N. S. Hrușciov, prim secretar al 
C.C. al P.C.U.S. a primit delega
ția guvernamentală a Ceylonului 
In frunte cu Sir Claude Corea. 
Delegația este alcătuită din G. B. 
Subasinghe, secretar parlamentar 
al ministerului Afacerilor Externe 
și ministerului Apărării; R- Coo- 
maraswamy, ministru adjunct al 
finanțelor și D. Abeiasinghe, se
cretarul delegației

La 30 august N. A. Bulganin, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., a primit delegația 
guvernamentală a Ceylonului con
dusă de Claude Corea, Înaltul 
comisar al Ceylonului In Anglia, 
cu care a avut o convorbire.

Convorbirea 
lui N. S Hrușciov 

cu un fruntaș laburist 
englez

MOSCOVA 30 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 30 august 
N. S. Hrușciov, prim secretar aî 
C.C. al P.C.U.S., a primit pe 
Thomas Dryberg, membru al Co
mitetului național executiv al par
tidului laburist englez, care se 
află la Moscova și cu care a avut 
o convorbire.

-------- 4.------- ,

Vizita președintelui
Sukarno în U.R.S.S.
MOSCOVA 30 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 29 august 
dl. L. N. Palar. ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al In
doneziei, a oferit o mare recepție 
in cinstea președintelui Sukarno.

La recepție au participat pre
ședintele Sukarno și persoanele 
care îl însoțesc

Din partea sovietică la recepție 
au participat: K. E. Voroșilov, 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., N. A. Bul
ganin, N. S. Hrușciov și alți oa
meni de stat sovietici.

La 30 august, N A. Bulganin, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S.. a oferit in Marele 
Palat al Kremlinului un dejun în 
cinstea președintelui republicii In
donezia, Sukarno, care se află in 
Uniunea Sovietică la invitația 
Prezidiului Sovietului Suprem al 

U.R.S.S.

dențești** (C.O.S.E.C.), șl-a < 
consacrat o mare parte a cu- < 
vintării sale criticării activi- * 
tății U./.S. ;

G. Difeau (insula Martini- < 
ca) care a luat apoi cuvîntul < 
a declarat că datoria tuturor < 
studenților este de a sprijini < 
lupta anti-colonialistă. Repre
zentantul studenților indnne- ‘ 
zieni, Jokosukadjo, a subliniat . 
că opunerea unui grup de or- ' 
ganizații studențești altui / 
grup nu va da rezultate po- < 
zitive.

Cu mare atenție a fost as- ; 
cultată cuvintarea delegatului < 
egiptean, S. Anob. care a vor- - 
bit despre lupta studenților e- ‘ 
gipteni pentru libertatea lor < 
și pentru independența patriei ‘ 
tor. '

O. F. Reies (Cuba) și-a ex- , 
primat convingerea că unita- ‘ 
tea Doate fi obfinutd ve baza j 
unei largi colaborări între stu- . 
denfi.

O oarecare nedumerire a 1 
stîrnit cuvintarea reprezentau- . 
tului studenților brazilieni Pe j 
de o parte, el a condamnat im- . 
perialismul și colonialismul. ‘ 
monopolurile, care jefuiesc bo- j 
găfhle naționale ale țării, iar 
pe de altă parte a declarat că 
studenții bruzilieni nu ar pu
tea colabora cu studenții din 
țările lagărului socialist deoa
rece acolo „nu există libertăți 
democratice" Reprezentantul 
Bulgariei care a luat apoi cu- 
vtntui a invitat delegația bra
ziliană să viziteze Bulgaria 
pentru a lua cunoștință mat 
îndeaproape de viafa tării. 
Reprezentantul studenților po
lonezi a propus, tn numele 
delegației sale, o tnttlnire ca 
de'egafia Braziliei pentru u 
discuta cu ea toate probleme
le care interesează pe studen
ții brazilieni.

♦

♦

♦♦ 
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GUATEMALA CITY. — Gupă 
cum anunță agențiile occidentale, 
parlamentul Guatemalei intențio
nează să solicite concursul celor
lalte republici americane în spri
jinul unei cereri Ca Hondurasul 
britanic să fie alipit la Guatemala.

PEKIN. — Potrivii relatărilor 
presei, ostașii armatei populare 
de eliberare și organele securită
ții publice, cu ajutorul populației, 
au arestat in provincia Șandun 
două grupuri de spioni trimiși de 
serviciul de spionaj american.

DJAKARTA. — Săptămîna tre
cută un avion necunoscut a lansat 
în partea de nord a Sumaireî 
arme și muniții destinate bande
lor „Dar-ul-Isiam“ Tn lăzile lan
sate cu parașuta, poliția a des
coperit arme de fabricație bel
giană.

„Scînteia tineretului".
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Libertate Partidului Comunist din Germania!
Un grav atentat 
împotriva păcii

arme

la a- 
mai 
care

Punerea în afara legii a Par
tidului Comunist din Germania 
este un eveniment de o excepțio
nală gravitate. Și în acest fel se 
dă frîu liber reînvierii militaris
mului german, care în trecut a 
fost promotorul dezlănțuirii a 
două războaie mondiale.

Ori cine — cît de profan în 
problemele militare — poate cons
tata cu ușurință calea extrem de 
periculoasă pe care se aventurea
ză conducerea de astăzi a R. F. 
Germane, sub impulsiunea puteri
lor occidentale și în special a Sta
telor Unite ale Americii.

Intr-adevăr :
— Prin acordurile de la Paris,

R. F. G. a primit de la puterile 
occidentale permisiunea de a avea

• o armată de 520.000 de oameni. 
(După primul război mondial prin 
tratatul de la Versailles, Germa
nia avea dreptul să aibă sub 
numai 100.000 oameni).

După informațiuni sigure, 
cești 520000 de oameni se 
adaugă 44.000 de oameni
se află actualmente in formațiu
nile militarizate.

— La 15 mai a. c. au sosit în 
Germania occidentală (portul Bre- 
merhawen) primele transporturi 
de armament grea
S. U.A. pentru echiparea 
Wehrmacht.

Tn cursul descărcării materia
lelor militare, pe chei avea loc o 
ceremonie oficială în cadrul căreia 
ministrul S.U.A. la Bonn a decla
rat că acest transport constituie 
începutul unor masive transpor
turi din S.U.A. pentru trupele te
restre, marine și aviația vest-ger- 
mană.

— Se știe că peste capul pute
rilor europene, S.U A. a încneiat 
un tratat separat cu R. F. Ger
mană. Există deci în prezent o 
nouă axă Washington-Bonn.

Introducerea — de curind — a 
serviciului militar obligatoriu în 
Germania apuseană a creat con
dițiile dezvoltării uneia din cele 
mai mari armate din Europa oc
cidentală, tocmai atunci cînd mul
te țări s'mt preocupate de proble
ma găsirii unor cai propice spre 
o reală dezarmare și cînd unele 
state (e vorba de U.R.S.S. și de
mocrațiile populare) au și trecut 
la reducerea forțelor armate.

In sfîrșit, trebuie să mai amin
tesc că la conducerea acestei ar
mate se află generali naziști no
torii, criminali de război scoși din 
închisori. Astfel generali ca Mans
tein, Heusinger, Manteuffel, Lut- 
twitz, Kesseiring, Gehlen, Spe.dl, 
și încă mulți alții, e.aborează 
noua doctrină de război, împreună 
cu strategii Pentagonului de la 
Washington. Se vorbește insistent 
de strategia „spadei și a scutu
lui" : spada ar fi arma atomică 
de care dispun S.U.A. și Anglia, 
iar scutul — carnea de tun a po
porului german.

Poporul german — care a avut 
însă atît de suferit din cauza u- 
nor aventurieri paranoici ca Wil
helm II și Hitler, spre onoarea 
lui nu se iasă și nu se va lăsa 
tîrît din nou în prăpastie.

Opoziția din ce în ce mai fățișă 
a populației în contra remilitari- 
zării și a ațîțătorilor la război, a 
luat caracterul unei m șcări de 
mase, datorită în special acțiunii 
mobilizatoare a Partidului Comu
nist din Germania.

Rezultatele ultimelor alegeri au 
dus la concluzia evidentă că pozi
țiile lui Adenauer sint șubrede.

Toate partidele din opoziție — 
fără nici o excepție — sînt con
tra remilitarizării și pentru o uni
ficare a Germaniei în mod pașnic 
și pe baze democratice. Partidul 
Comunist din Germania care se 
află în fruntea acestei mișcări 
populare a constituit — ca și pe 
vremea lui Hitler ■— primul o- 
biectiv de înlăturat.

Istoria însă nu se va mai re
peta. Forțele păcii au crescut con
siderabil, creîndu-se o puternică

acordat de 
noului

zonă a păcii cu state socialiste șl 
nesocialiste, care cuprinde imen
se întinderi de pe glob. Aici lo
cuiesc mai mult de jumătate d n 
întreaga populație a globului. 
Chiar și pe pămîntul Germaniei 
a luat ființă Republica Demccra- 
tă Germană, primul stat social st 
din istoria Germaniei. Opinia pu
blică mondială se pronunță pentru 
pace și respinge cu indignare ori
ce manevră care în mod diabolic 
ar vrea să împingă omenirea spre 
un nou război. Pentagonul și re
vanșarzii naziști trebuie de ase
menea să știe că a apus de mult 
vremea cînd S.U.A. se puteau 
lăuda că dețin monopolul armei 
nucleare.

Condițiunile de teroare create 
în Republica Federală Germană 
desigur că sînt o piedică gravă 
în calea reunificării Germaniei pe 
baze democratice și a unor ale
geri libere, 
de alegeri 
ca Partidul 
nia a fost

Ca unul __...  
două războaie mondiale și îmi 
dau bine seama ce ar însemna 
pentru omenire un nou război, 
protestez cu toată convingerea 
împotriva interzicerii P.C.G. pro- 
nunțîndu-mă cu hotărîre împotri
va ofensivei reacțiunii germane 
îndreptată contra reprezentanților 
înaintați ai poporului german, 
care luptă pentru pace și libertăți 
democratice.

General It. rez.
ILIE CREȚULESCU

Membru în Comitetul național 
pentru apărarea păcii din 

R P. R.

Se poate oare vorbi 
libere cînd un partid 
Comunist din Germa- 
zvîrlit în ilegalitate ? 
ce am luptat în cele 

mondiale și îmi

La Iași, în Piața Republicii s-au adunat peste 30.000 de cetățeni, tineri și vîrstnici, muncitori 
de la atelierele C.F.R. „Ilie Pintilie44, „Țesătura4, „Moldova Tricotaje44, „Textila Roșie44, Fabrica de 
Antibiotice, studenți de la Universitatea „Al. I. Cuza", funcționari și intelectuali din toate institu
țiile și întreprinderile mari și mici ale lașului. Alături de întregul popor, ei și-au ridicat glasul ferm 
împotriva samavolnicei sentințe a tribunalului de la Karlsruhe. Cei 30.000 de participant la mitng 
și-au manifestat solidaritatea și simpatia lor față de Partidul Comunist din Germania.

Foto: G. PAUL

Sentința de la Karlsruhe — o încălcare 
a tuturor normelor juridice

Grădina Boema a găzduit ieri 
după amiază peste 1.500 de ju
riști, membri ai Asociației Juriști
lor din R P.R. care s-au întîinit 
aici pentru a protesta împotriva 
sentinței de la Karlsruhe și a-și 

cu 
din

manifesta solidaritatea lor 
lupta Partidului Comunist

Nu am uitat trecutul!
Reînvierea fascismului înseam

nă primejdie de război, războiul 
înseamnă distrugere. Acest ade 
văr l-a reamintit și tovarășa 
Elena Lascu, secretară a comite
tului orășenesc P.M.R. și membru 
în C.C. al P.M.R., în cuvîntul de 
deschidere al mitingului de pro
test împotriva interzicerii Parti
dului Comunist din Germania, 
miting ținut la fabrica de con
fecții „Gh. Gheorghiu-Dej".

In cuvîntul său, tovarășa Lascu 
a evocat o serie întreagă de 
acțiuni din trecut ale fasciștilor, 
menite să înăbușe mișcarea mun
citorească germană, să nimicească 
partidul comuniștilor, iar mai tir- 
ziu au dus la dezlănțuirea celui 
de al doilea război mondial. In
terzicerea Partidului Comunist 
din Germania servește fără în
doială unor scopuri străine de 
interesele păcii.

Imaginile evocate de vorbitoa
re căpătau forme vii în mintea 
fiecăruia. Nu exista un singur 
om în sală în a cărui amintire 
războiul să nu fi lăsat urme 
adinei. Privirile alunecă pe fe
reastră și se opresc pe zidurile 
luminoase ale fabricii, pe pomii 
cu coroane bogate de pe „aleea 
fruntașilor", pe coșul ce străpun
ge îndrăzneț cerul. Cît de dragi 
deveneau pentru tGți acestea, în 
comparație cu amintirile lăsate de 
război l

Vorbitoarea și-a încheiat cuvîn
tul, dar cele spuse stăruiau încă 
în mintea ascultătorilor. A urmat 
o clipă de tăcere după care unii 
dintre ascultători au cerut cuvîn
tul. Prima a urcat la tribună teh
niciană Ana Ciur eseu. „Sînt 
mamă a doi copii și mai presus 
de orice pe lume țin la viitorul 
lor fericit. Nu poate să existe 
inimă de mamă care să nu tre
sară cînd este pronunțat numai 
cuvîntul „război".. Or, interzice
rea P.C.G. face parte din planu
rile revanșarzilor ce doresc un 
nou război".

Cuvintele ei au făcut să vi
breze multe inimi.

Tînăr inginer, cu o familie nu 
de mult întemeiată, tovarășul 
Boldișor și-a arătat indignarea 
față de încercările guvernanților 
de la Bonn de a reînvia hitleîis- 
mul.

După el la tribună a urcat Lu
creția Barbu, o femeie în vîrstă. 
Anii și necazurile i-au brăzdat 
adine obrajii, i-au înălbit părul. 
Glasul insă i-a rămas puternic, 
viguros. „Războiul mi-a omorit 
bărbatul și mi-a răpit ve unul 
din copii. Am rămas văduvă, 
Numai dragostea pentru co- 

m-a făcut să
Numai
piii în viață
lupt cu mizeria și cu greută
țile din timpul războiului. Ca* 
piii îmi sînt acum mari și sănă
toși dar numai gîndul că fascis
mul ar putea să reînvie mă face 
să mă cutremur".

Ca Lucreția Barbu, ca Ana Ci’i- 
rescu și ca ceilalți care au luat 
cuvîntul au simțit și au gindit 
toți cei care i-au ascultat.

R. ȘERBAN

Germania. Au 
și magistrați, 
țele juridice, 
internațional.

După deschiderea mitingului 
de către tov. Petre Belle, decanul 
Facultății de științe juridice din 
Capitală, au urmat la tribună 
prof. univ. N. Dașccvici, șeful 
sectorului de drept internațional 
public al Institutului de cercetări 
juridice al Academiei R.P.R. El a 
arătat netemeinicia sentinței de 
la Karlsruhe care constituie o în
călcare grosolană a legilor inter
naționale și în special a acordu
rilor de la Yalta și Potsdam. La 
tribună a urcat apoi prof, un v. 
Ilie Stoenescu, locțiitor al pre
ședintelui Tribunalului Suprem ai 
R.P.R., care a vorbit despre ca
racterul vădit tendențios al Pro- 
cedurii procesului de la Karls
ruhe.

Un adevărat val de tnlnie stră
bate din rîndul celor prezențt 
cînd prof. Stoenescu arată presiu
nile guvernului Adenauer asupra 
Tribunalului Federal. Procesul 
de bună seamă că n-ar fi putut 
lua sfîrșit la 17 august dacă 
guvernul Adenauer nu obținea din 
partea Bundestagului modificarea 
constituției în sensul că procesele 
nerezolvate de secția l-a pot fi 
transmise secției a Il-a unde gu
vernul are asigurată majoritatea, 
și deci își poate impune punctul 
de vedere.

venit aici avocați 
profesori in știin- 
juriști cu renume

Sîntem Indignați de hotărîrea 
de la Karlsruhe!

Lovind în Partidul Comunist 
din Germania, guvernul militarist 
de la Bonn a dovedit încă o dată 
că merge pe drumul nazismului. 
Unealtă docilă a cercurilor război
nice, a miliardarilor gata să sacri
fice totul pentru sacii de aur culeși 
de pe urma comenzilor militare, 
Adenauer a dat omenirii una din 
cele mai elocvente dovezi că este 
împotriva unificării pașnice a Ger
maniei, că practică o politică pe
riculoasă. Reprimind libertățile 
democratice ale locuitorilor Ger
maniei occidentale guvernul de la 
Bonn nu face decît să repete po
litica hitleristă și. nu ne îndoim, 
sfîrșitul acestei politici nu va pu
tea fi decît același ca al politicii 
lui Hitler .Vrînd să înlăture o 
piedică supărătoare din calea re- 
militarizării vestgermane. din ca
lea politicii sale războinice, gu
vernul Adenauer a atentat în mo
dul cel mai grosolan la dreptuiile 
fundamentale ale poporului ger
man.

Existența Partidului Comunist 
din Germania nu este insă deter
minată de hotărîri judecătorești. 
Partidul Comunist este luptător 
perseverent și neînfricat împotri
va războiului, iar în jurul lui își 
string rîndurile oamenii cinstiți 
din Germania occidentală, care 
au simțit din plin urmările 
nefaste ale războiului fascist și
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care luptă din toate puterile pen
tru ca acesta să nu se mai repete. 
In această luptă, poporul german 
nu este singur. Împreună cu el 
își unesc glasul de protest mili
oane de oameni din lumea întrea
gă, dornici de pace și libertate. 
Istoria a dovedit că teroarea și 
prigoana nu pot înfrînge conștiin
țele, ci, dimpotrivă, le îndîrjesc, 
le călesc în lupta pentru o viață 
liberă.

Odioasa hotărîre de la Karls; 
ruhe nu este îndreptată numai 
împotriva comuniștilor ci împotri
va tuturor forțelor democratice 
ale poporului german. Ea arată 
clar calea pe care a pornit gu
vernul de la Bonn — calea războ
iului și a instaurării unui regim 
terorist.

Sentința de la Karlsruhe este 
un semnal de alarmă pentru în
treaga omenire. Omenirea iubitoa
re de pace se opune cu hotărîre 
repetării samavolniciilor fasciste. 
Partidul Comunist din Germania 
luptă și va lupta și mai departe 
pentru că lupta sa corespunde ce
lor mai fierbinți năzuinți ale po
porului german iubitor de pace.

Milioanelor de voci care se ri
dică împotriva odioasei sentințe, 
ne alăturăm și noi, muncitorii 
depoului de locomotive „Chivu 
Stoica" și cerem cu hotărîre anu
larea nedreptei hotărîri a tribuna
lului de la Karlsruhe.

ȘTEFAN LUNGU 
mecanic la depoul de locomotive 

„Chivu Stoica44
Erou al Muncii Socialiste

Cuvîntarea tov. Otto Grotewohl
Președintele Consiliului de Miniștri

Cu interes e primit apoi 
'pref. dr. Traian lonașcu, director 
adjunct al Institutului de cerce
tări juridice a! Academiei 
R.P.R. care a analizat cauzele 
de fond ale procesului. El a 
arătat juriștilor din Capitală 
că anaiizîndu-se odioasa ho
tărîre chiar prin prizma le
gislației burgheze din Germania 
occidentală, se poate vedea că 
tribunalul de la Karlsruhe nu a 
respectat nici măcar această le
gislație. De altfel, tribunalul fe
deral n-a ținut seama nici de avi
zul consultativ al comisiei inter
naționale a juriștilor. Această co
misie prezidată de Leon Lyon 
Caen, prim-pre ședințe de onoare 
al Curții de Casație franceze, as- 
cultînd declarațiile și mesajele a 
zeci de juriști cu renume mon
dial, a ajuns în unanimitate la 
concluzia netemeiniciei acțiunii 
introduse împotriva Partidului 
Comunist din Germania.

Cei peste 1.500 juriști au ma
nifestat îndelung împotriva inter
zicerii P.C. din Germania, pentru 
solidaritatea cu lupta acestuia, 
pentru libertatea poporului ger
man.

Atît vorbitorii de la tribună 
cît și zeci de juriști din asistență 
și-au ridicat protestul lor împo
triva actului de violență de la 
Karlsruhe, care constituie, în 
același timp, o amenințare a celui 
mai de preț bun al omenirii — 
pacea, adică viața însăși.

GH. ANGELESCU

Ziariștii din R. P. R. înfierează sintința da la Karlsruhe

Tovarăși și prieteni 1
Datorită legăturilor noastre fră

țești sîntem oaspeții frumoasei 
dv. țări.

Am avut ocazia să vedem mul
te unități de producție în R.P.R, 
să cunoaștem munca creatoare a 
muncitorilor și țăranilor. Ajun- 
gînd în această regiune dorința 
noastră cea mai fierbinte a fost 
aceea de a vă vizita aici, în Ora
șul Stalin la uzina de tractoare 
care poartă numele lui Ernst 
Thâlmann.

Vă mulțumim din toată inima 
că ați dat unei asemenea unități 
de producție importante, numele 
lui Ernst Thâlmann. Ernst Thăl- 
mann este eroicul conducător al 
clasei muncitoare germane, pe 
care milioane și milioane de oa
meni ai muncii îl iubesc și-l 
stimează. Numele său, lupta sa, 
moartea sa eroică constituie o 
cinstire pentru clasa muncitoare 
germană în lupta sa împotriva 
fascismului.

Deși timpul petrecut aici între 
dv. a fost foarte scurt am avut 
prilejul să vă cunosc și cele vă
zute aici sînt deosebit de intere
sante. Vă felicit pentru succesele 
dv. și pentru faptul că dintr-o 
uzină producătoare de avioane 
aducătoare de moarte ați făcut o 
uzină producătoare de unelte pen
tru pace.

Producția de tractoare este o 
operă a păcii. Fiecare țăran și 
fiecare om știe că e mai bine să 
meargă tractoare pe țarini decît 
arme de ucidere pentru că în timp 
ce acestea aduc moarte, tractoa
rele aduc pîine. Vă urăm din toa
tă inima succes în marea dv. 
muncă. Uzina și munca pe care 
o depuneți sint o parte a cons
trucției socia’iste din Romînia. 
Am avut fericirea de a petrece a 
12-a aniversare a eliberării țăr.i 
dv. în mijlocul poporului romîn. 
Am văzut ce fapte eroice a rea
lizat clasa muncitoare pînă în 
prezent în industrializarea țapi. 
Noi am văzut cum printr-o mun
că plină de avînt realizați și de; 
pășiți planurile de producție. Noi 
știm tovarăși că acesta^ e drumul 
spre socialism și vă urăm deplină 
victorie pe această cale.

Noi am văzut cum muncește 
țărănimea din R.P.R. și cum lup
tă în mod sîrguincios pentru ri
dicarea producției agricole, cum 
se ‘ întărește alianța cu clasa 
muncitoare, chezășia succeselor 
voastre comune. Și de aceea vă 
spunem același lucru pe care îl 
spunem întotdeauna și muncitori
lor noștri : „Lucrul principal pen
tru noi este că totul ce e crea4 
de mîinile poporului să aparțină 
poporului44. Bine înțeles că acest 
lucru nu e posibil decît dacă 
muncim cu toții împreună, deoare
ce unitatea face puterea.

Nimeni nu are voie să stea la 
parte. Noi știm că în două dino

la mitingul de protest 
de la uzinele 
de tractoare 

„Ernst Thâlmann" 
din Orașul Stalin

regiunile de pe teritoriul de stat 
al Romîniei trăiesc și muncesc 
împreună cu dv. populație ger
mană. Insă noi cunoaștem și cele 
ce s-au întîmplat sub Hitler, noi 
știm ce consecințe triste a avut a- 
titudinea multor germani în tim
pul lui Hitler atît pentru poporul 
romîn cît și pentru germani în
șiși. Noi cunoaștem și laptul că 
aici, în Romînia, există mu.ți 
muncitori germani care au luptat 
din toate puterile împotriva fas
cismului, care pentru convingerile 
lor au stat în închisori, în lagăre 
și au înfruntat chiar moartea. 
Tuturor acestor luptători antifas
ciști, tuturor acestor germani cu
rajoși care au luptat alături de 
poporul romîn împotriva 
mului, le transmitem salutul 
tru frățesc.

Noi știm în același timp 
Partidul Comunist Romîn a 
singura și prima, forță în 
dv. care încă în perioada dintre 
cele două războaie mondiale și 
în timpul războiului hitlerist s-a 
opus oricărei prigoane a minori
tăților naționale.

In timpul petrecut aici în 
R.P.R. am avut ocazia să vorbim 
cu mu'lți cetățeni aparțini nd mi
norității naționale germane. Spre 
cinstea lor muncitorii dm rîndu
rile minorității naționale germane 
sînt convinși de necesitatea unei 
strînse colaborări cu romînii și 
maghiarii în mijlocul cărora con
viețuiesc și sînt hotărîți să-și dea 
contribuția la aceasta. Dar mai 
există și altfel de oameni. Mai 
ales în unele sate am întîinit ase
menea oameni care au o poziție 
șovăielnică față de noua orîn- 
duire și față de construirea șoc a- 
lismului. Noi am dori să spunem 
acestor germani că atitudinea lor 
nu este justă. t

Trăim într-o epocă de eveni
mente mari. Popoarele lumii sînt 
hotărîte să meargă pe drumul în
țelegerii pentru a asigura pacea.

Dar mai există încă forțe care 
răspîndesc minciuni sfruntate 
despre primejdia de agresiune 
din partea țărilor socialiste. Toa
tă lumea știe însă că imperialis
mul american și puterile occi
dentale sînt acei care înjghebează 
blocuri agresive. Asemenea 
pacte ca N.A.T.O., S.E.A.T.O. și 
pactul de la Bagdad sînt tratate 
care periclitează pacea omenirii.

Un rol deosebit în lupta pen
tru menținerea păcii îl joacă 
Germania și poporul 
După cum știți Germania

fascis- 
nos-

că 
fost 
țara

german, 
e

al R. D. Germane

Ziariștii din Republica Populară 
Romînă protestează cu profundă 
indignare împotriva interzicerii 
Partidului Comunist din Germa
nia, suprimării presei comuniste 
și democratice și arestării de 
către organele poliției federale a 
numeroși ziariști din Republica 
Federală Germană.

Interzicerea organizațiilor de
mocratice, a presei comuniste și 
democratice, devastarea și sigi
larea sediilor ziarelor care au

apărat în mod consecvent cauza 
păcii și unității Germaniei amin
tesc perioada tristă în care fas
cismul, ajuns la putere în Ger
mania, prin măsuri sim lare, pre
gătea una din cele mai sîngeroa- 
se tragedii pentru poporul ger
man și pentru întreaga Europă. 
Țara noastră a simțit la rîndul 
ei în mod dureros consecințele 
acestei perioade întunecate.

De aceea, în numele ziariștilor 
din țara noastră cerem să se a-

nuleze dictatul Tribunalului de la 
Karlsruhe, să se revină asupra 
măsurilor care încalcă grosolan 
libertatea presei.

Sîntem convinși că ideile, li
bertatea de gîndire nu pot fi 
strivite prin sentințe arbitrare și 
baionete, că poporul german va 
găsi forțele necesare pentru a 
bara calea spre o nouă dictatură 
fascistă.

UNIUNEA ZIARIȘTILOR 
DIN R.P.R.

CUVÎNTUL MUNCITORILOR 
DE LA „IANOȘ HERBAK“

eacția opiniei pu
Actul de la Karlsruhe a fost 

lipsit de factorul surpriză. Obser
vatorii atenți ai evoluției situației 
vest-germane^ semnalaseră inten
țiile conducătorilor de la Bonn. A- 
cest element se reflectă din plin 

' în comentariile presei mondiale. 
Fără îndoială tonul este in func
ție de orientarea fiecărei publi- 

! cații în parte, de cauza pentru 
care pledează. în orice caz apără
torii sentinței de la Karlsruhe se 
pot număra pe degete. Motivul 
este evident. Interesant este însă 
că numeroși sînt acei care, pro- 
clamînd opiniile lor străine de 
ideile comunismului, caracterizea
ză măsura guvernului vest-ger- 
man drept un act lipsit de înțe
lepciune. Ziarul elvețian „Journal 
de Geneve44 arăta că interzicerea 
P.C.G., „a provocat mai mult ne
mulțumiri decît satisfacție pînă și 
în cercurile guvernamentale44. Pă
rerea aceasta este întărită de a- 
firmația ziarului „Die Tat“ 
care arată că „aproape pentru ni
meni sentința nu a constituit un 
fapt fericit".

Desigur, cei ce critică măsura 
de la Karlsruhe fac aceasta de 
pe diferite poziții. Ziarul vest-ger- 
man „Neue Rhein Zeitung44 sub
liniază : „Toate acțiunile trebuie 
să aibă un sens, ori interzicerea 
Partidului Comunist nu are nici 
unul și aceasta constituie cea mai 
gravă imputare care se poate face 
guvernului44. Ziarul explică repro
șurile sale prin teama că comu
niștii vor deveni martiri în ochii 
opiniei publice. în alte ziare cir
culă învinuiri de natură diferită la 
adresa lui Adenauer.

Unele publicații vest-germane 
își exprimă temerea că interzicînd 
Partidul Comunist din Germania, 
Adenauer nu face altceva decît 
dezvăluie lipsa de trăinicie a po
zițiilor sale. Ziarul burghez „Die 
Zeit" care apare la Hamburg 
scria: „Un stat democrat care 
înăbușe mișcări politice prin acte 
arbitrare și mijloace polițienești 
contravine însăși esenței sale. Prin

Revista presei 
occidentale

vominterzicere și înăbușire nu 
reuși să distrugem o mișcare ca 
cea comunistă4*. Dar samavolnicii
le polițienești inspiră teamă chiar 
și unor cercuri apropiate de sfe
ra guvernamentală. Un ziar bur
ghez influent „Niirberger Zeitung44 
referindu-se la arestarea unui de
putat comunist scria că dacă se 
va continua folosirea acestor pro
cedee ,,deputății vor deveni în cu- 
rînd o pradă liberă pentru bas
toanele polițienești și nu este de
parte ziua în care o simplă che
mare telefonică 
pentru a 
întreg".

Merită 
rarea pe 
te ziare 
Germania occidentală și din alte 
țări apusene. Dacă Olenhauer în
cearcă că ignoreze primejdia pe 
care o comportă sentința de la 
Karlsruhe, în schimb ziarul so
cialist belgian „Le Peuple44, zia
rul socialist austriac „Arbeiter- 
zeitung4* și ziarul socialist italian 
„Avânți" au reflectat o categorică

va fi suficientă 
dizolva un parlament

să se remarce îngrijo- 
care o exprimă anumi- 

social-democrate din

ice
dezaprobare față de interzicerea 
Partidului Comunist din Germa
nia. Calificînd sentința de la 
Karlsruhe drept „un non sens po
litic44, ziarul „Arbeitzeitung44 sub
linia : „Dacă vom căuta forța mo- 
trică care se află în spatele aces
tui proces de interzicere, vom 
constata că interzicerile odată în
cepute pot fi puse cu ușurință în 
afara legii și alte organizații care 
nu sînt pe placul cuiva dintr-un 
considerent politic sau altul". So
cotim ca deosebit de semnificati
vă luarea de poziție a unui 
ziar social-democrat vest-german 
„Oberfraenkische Volkszeitung44 
care afirma : „Citînd rapoartele 
poliției asupra celor întreprinse 
împotriva sediilor Partidului Co
munist ai sentimentul că în mo
mentul de față se aplică același 
cod penal ca și în martie 193344.

Parcurgînd presa occidentală 
remarci o trăsătură comună a 
multor comentarii publicate și a- 
nume că este mal mult decît si
gur că măsurile judiciare nu vor 
reuși să nimicească Partidul Co
munist din Germania. Faptul a- 
cesta reprezintă în ultimă instan
ță o recunoaștere valoroasă, in
spirată de reacția opiniei publice.

EDGARD OBERST

CLUJ (de la corespondentul 
nostru).

In incinta uzinelor „Ianoș Her- 
bak“, în fața secț ei de încălțămin
te s-au adunai după terminarea 
primului schimb peste 2.000 de 
muncitori, tehnicieni și ingineri 
pentru a protesta împotriva in
terzicerii Partidului Comunist din 
Germania.

la cuvîntul tov. M. Mujic, mem
bru al C.C. al P.M.R.

— Ați auzit — a spus tov. M. 
Mujic — de sentința dată de tri
bunalul de la Karlsruhe prin care 
a fost scos în afara legii P.C. din 
Germania. Acest act samavolnic 
este un atentat împotriva clasei 
muncitoare din Germania, împo
triva democrației, un act de pro
vocare la adresa păcii.

Rotindu-ți privirea printre cei 
prezenți, vezi mînia și ura împo
triva celor ce vor cu orice preț să

In raionul Zeletin

aprindă din nou flacăra războiu
lui. Toți cunosc ororile fasciste 
Nici unul dintre ei nu vrea ca bu
buiturile tunurilor, persecuțiile 
fasciste, lagărele morții să reînvie.

— Poporul german a co-ntinuat 
tov. Mujic, nu va recunoaște nici
odată interzicerea partidului său 
iubit — Partidul Comunist.

Au luat cuvîntul apoi muncito
rii Iolanda Pintea și Mihai David, 
fost internat în lagărul de con
centrare de la Buchenwald, mais
trul Vasile Rusu și funcționarul 
Alexandru Oczelak.

Iată-1 pe inginerul Savin An
drei. In cuvintele lui simți mînia. 
Iși amintește:

— Știm cu toții ce înseamnă 
fascismul. Mulți știți ce a urmat 
după scoaterea în afara legii a 
P.C. din Germania de către Hit
ler. Nici 18 ani n-aveam cînd am 
fost și eu arestat împreună cu 
alți tovarăși, bătuți, schingiuiți și 
duși în închisori și lagăre. Dar 
teroarea nu-i poate fringe nici
odată pe comuniști.

ruptă și scindată în două. TrT 
timp ce într-o parte a Germaniei, 
în R.D. Germană, a fost instau
rată puterea muncitorilor și ță
ranilor care luptă pentru menți
nerea păcii, în cealaltă parte a 
Germaniei, vechile forțe ale mi
litarismului și fascismului merg 
pe calea instaurării din nou a 
dictaturii fasciste.

In timp ce o parte a ________
— R. D. Germană se pronunță 
pentru dezarmare și . 
cealaltă parte a Germaniei .se 
realizează reînarmarea și se reîn
vie vechile organizații militariste, 
in timp ce de partea noastră se 
luptă pentru reunificarea pașnică 
a celor două părți ale Germaniei, 
Adenauer luptă pentru un așazis 
„mic război" cu ajutorul căruia 
vrea să realizeze unitatea Ger
maniei prin forță armată.

Aceasta înseamnă că se în
cearcă să se creeze o a doua Co- 
ree în Europa. Dar acest lucru 
nu va fi posibil niciodată pentru 
că muncitorii din lagărul socialist 
luptă împreună pentru reunifi
carea pașnică a Germaniei. In 
lupta pentru reunificarea patriei 
noastre. în lupta împotriva remili
tarizării și împotriva fascismului, 
pentru pace P.C. German es.e 
forța cea mai puternică.

Partidul Comunist german este 
în Germania apuseana forța cea 
mai aprigă împotriva exploatării 
capitaliste, împotriva orînduirii 
monopolist-capitaliste. De 
satrapii de la Bonn și de la 
Karlsruhe au interzis P.C.G. 
vrînd astfel ca acest bastion al 
luptei pentru libertate să fie în
lăturat. Insă această interzicere 
nu este o expresie a puterii for; 
țelor capitaliste și militariste, ci 
dimpotrivă expresia slăbiciunii și 
fricii lor. Această interzicere este 
Un semn al slăbiciunii, deoarece 
capitalismul nu mai deține forța 
spirituală pentru a învinge so
cialismul. Interzicerea P.C. din 
Germania este o expresie a fricii 
lor, deoarece ei văd că socialis
mul merge spre victorie și ei nu 
mai cunosc alt mijloc să scape 
de acest mare luptător pentru li
bertate.

Interzicerea P.C. German nu 
mai este astăzi o chestiune pur 
germană, ci o chestiune a între
gii clase muncitoare internațio
nale. Astăzi clasa muncitoare se 
adresează teroriștilor de la Bonn 
și Karlsruhe, monopoliș'ilor și im
perialiștilor germani și ameri
cani- spunînd: Voi, gropari ai 
epocii voastre proprii, nu mai pu
teți întoarce roata istoriei. Voi 
puteți astăzi doar să loviți Încă 
în unele țări tn formele de or
ganizare ale clasei muncitoare 
însă nu pu-teți lovi spiritul ca-e 
se înalță deasupra capetelor voa
stre asemenea unui vultur.

Clasa muncitoare germană 
poartă credința victoriei in inima 
ei, pentru că este unită în mod 
frățesc cu sutele de milioane de 
muncitori din toată lumea. In 
numele clasei muncitoare germa
ne vă asigur de la această tri
bună. că noi nu ne vom cruța 
forțele pînă ce sentința rușinoa
să de la Karlsruhe împotriva 
P.C. din Germania nu va fi ruptă, 
ca un petec de hîrtie. Noi vom 
lupta fără încetare pentru ca 
P.C. German să fie reintegrat în 
toate drepturile sale politice. Nu 
ne vom cruța pînă ce neliniștirea 
popoarelor șî periclitarea păcii 
din partea politicii militariste 
vest-germane nu va fi îndepăr
tată. Nu vom avea liniște pînă cs 
întreaga Germanie nu va fi reu- 
nificată prin mijloace pașnice, 
pînă ce nu va deveni un bastion a! 
păcii, o țară a prieteniei între 
popoare, a progresului și socialis
mului.

Vă mulțumim tovarăși pentru 
manifestația dv. de solidaritate cu 
lupta poporului german.

Trăiască înțelegerea și priete
nia între popoare.

Trăiască prietenia romîno-ger- 
mană.

Trăiască pacea în întreaga 
lume și victoria socialismului.

Germanici

pace, în

aceea

P.C.G.

Deutschland")
Iți amintești ?

(Din „Neues
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BACA U (prin telefon). —Soa
rele cobora spre asfințit cînd pe 
ulițele comunei Podul-Turcului au 
apărut coloane compacte de oa
meni purtînd drapele și scandînd: 
„Trăiască Partidul Comunist din 
Germania", „Cerem anularea sen
tinței samavolnice de la Karls
ruhe".

Printre manifestanți se aflau 
întovărășiții din satul Dînceni și 
Zeletin, mecanizatorii S.M.T.-ului 
Zeletin, țărani muncitori și func
ționari din întreprinderile raio
nale. Coloanele s-au îndreptat 
către grădina de vară din locali
tate, unde a avut loc un însufle
țit miting de protest?

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de tovarășul Tăbăcaru Sa
va, prim secretar al comitetului 
raional de partid. Printre altele, 
el a spus: „Prin teroarea dezlăn
țuită împotriva Partidului Comu
nist din Germania, guvernanții 
de la Bonn încearcă să înfrîngă 
rezistența hotărîtă și continuă a 
poporului german împotriva mili
tarizării și fascizării țării. Opi
niei publice progresiste din lumea 
întreagă îi sînt proaspete aminti
rile războiului și de aceea pro
testează cu hotărîre împotriva a- 
cestui act samavolnic".

Printre cei care au luat cuvîn
tul înfierînd acțiunea ilegală a 
interzicerii Partidului Comunist 
din Germania au fost și tinerii 
Emil Mereuță, inginer mecanic, 
Gheorghe Nourescu, loan Agache 
și alții.

Tineretul bulgar protestează
SOFIA 30 (Agerpres).—A.T.B. 

transmite: Ziarele bulgare pu
blică declarația Comitetului Cen
tral al Uniunii tineretului popular 
dimitrovist în legătură cu inter
zicerea Partidului Comunist din 
Germania.

In numele tineretului bulgar, se 
spune în declarație, C.C. al Uniu
nii tineretului popular dimitrovist 
protestează energic împotriva a- 
ientatului la libertățile democra
tice ale poporului german și își 
exprimă solidaritatea cu Parti
dul Comunist din Germania și cu

tineretul german progresist. In 
acest act vedem o provocare la 
adresa forțelor iubitoare de pace 
din întreaga lume, care luptă 4 
pentru slăbirea continuă a 
încordării în relațiile internațio
nale și pentru întărirea prieteniei 
între popoare.

Ziarele publică de asemenea 
protestele Consiliului central al 
sindicatelor din Bulgaria și Aca
demiei de științe a R.P. Bulgaria 
în legătură cu interzicerea Par
tidului Comunist din Germania.

Protestul Federației Sindicale Mondiale

C. ANDREESCU

PRAGA 30 (Agerpres). CE- 
TEKA transmite :

La 29 august secretariatul Fe
derației Sindicale Mondiale a dat 
publicității o declarație cu privire 
la atentatele împotriva drepturilor 
democratice ale oamenilor muncii 
în R. F. Germană.

F.S.M., se spune în declarație, a 
demascat și condamnat în repe
tate rînduri manifestările alar
mante ale reînvierii militarismu
lui și nazismului în Germania oc
cidentală.

In declarație se subliniază că în 
ultimul timp cercurile monopo
liste din R.F. Germană caută să 
obțină lichidarea dreptului la 
grevă, să introducă arbitrajul 
obligatoriu din partea statului, să 
îngrădească libertatea muncii — 
într-un cuvînt, să facă tot ce des-

chide calea . unei ofensive împo
triva drepturilor vitale ale oame
nilor muncii. Federația Sindicală 
Mondială consideră interzicerea 
Partidului Comunist din Germa
nia și a unei serii de alte orgaj 
nizații democratice ca o lovitura 
extrem de serioasă dată cuceriri
lor oamenilor muncii și cauze'* 
unificării pașnice a Germaniei.

Transmițînd salutul ei frățesc 
oamenilor muncii și sindicatelor^ 
din Germania, F.S.M. cheamă pe 
oamenii muncii din Europa și din 
întreaga lume să-și intensifice vi
gilența față de primejdia reîn
vierii. militarismului german. Ea îi 
cheamă la o și mai mare solida
ritate cu oamenii muncii din R. F. 
Germană în opera de apărare a 

. păcii, democrației și progresului.
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