
U ÎEMIȘ TI /, 
tinerii din agricultură 
participă cu entuziasm la

înfăptuirea hotărîrilor
Consfătuirii de la Constanța

Noaptea de mai e senină și căi
tă. Tînăra ingineră zorește către 
împ. Pe lotul cultivat cu sfeclă 
'e zahăr au ieșit să combată dău- 
ătorii, cu ajutorul mașinii de pră
sit, tinerii Constantin Olteanu și 
on Eremia. Ziua nu s-a putut 
fectua această lucrare în condiții 
una din cauza viatului. Acum, 
oaptea, vremea e liniștită și pră- 
nitul se face uniform, în condiții 
ptime. inginera Silvia Cantora- 
iu vrea să se convingă la fața 
ocului cum execută tinerii acea- 
tă lucrare. De cînd utemiștii și
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Utemiștii șl tinerii colectiviști din 
G.A.S. „Vatllo RoaltS“, din comuna Zi
duri, au realizat pînă acum în între
gime obiectivele stabilite în adunarea 
generală a organizației de bază U.T.M. 
pentru această etapă :

— Au executat prașila întîia la cele 
cinci hectare însămînțate cu sfeclă de 
zahăr.

— Au realizat lucrările de combate
re a dăunătorilor pe această suprafață.

— Au curățat cele 56 hectare Islaz.
— Au executat grăpatul porumbului 

pe întreaga suprafață de 52 hectare 
care a fost repartizată celor două 
echipe de tineret.

tinerii colectiviști au hotărît să-și 
asume răspunderea înfăptuirii unor 
obiective din planul de producție 
al gospodăriei colective „V asile 
Roaită“ din comuna Ziduri, re
giunea Ploești, tânăra inginer Sil
via Cantaragiu nu mai are astâm
păr, Toată ziua, la nevoie și noap
tea, ca acum e pe cîmp, în mijlo
cul tinerilor. Controlează, dă in
dicații, pune mîna pe sapă și lu
crează. Dar parcă numai ea nu 
are astâmpăr? Toți membrii birou
lui organizației de bază U.T.M., 
utemiștii și tinerii colectiviști în 
masă, sînt prinși în iureșul mun

cii. Cu fiecare zi 
ce frece angajamen
tele lor devin fapte. 
Convocarea unei șe
dințe de birou mi-a

dat prilejul să-i găsesc pe toți la 
sediul gospodăriei. Cu ajutorul 
membrilor biroului organizației 
de bază LJ.T.M., cu al tovarășului 
Alexandru Moise, secretarul orga
nizației de partid, care acordă o 
mare atenție acțiunii tineretului, 
m-arn pus în curent cu 
lizat tinerii colectiviști 
jamentele luate.

Pe marginea fiecărui 
hotărîre am notat primele rezul
tate : In efectuarea a cel puțin 
120 de zile muncă, tinerii au pus 
un accent deosebit. Tineri ca 
Gheorghe Pădineanu, Costel Ol- 
teanu și alții (care anul trecut au

ce au rea- 
din anga-

punct din
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Proletari din toate țările, unițl-vă !

In afara angajamentului el au executat 
următoarele lucrări :

— Au prășit șl prăfuit încă 17,S hec
tare tnsămînțato cu sfeclă (această 
suprafață nu Intră în perimetrul celor 
două echipe de tineret).

— Au executat prășitul pe o supra
față de 20 hectare însămînjată cu floa
rea soarelui.

— 10 tineri au efectuat diferite lu
crări la grădina de zarzavat, după ce 
au terminat lucrările repartizate echi
pelor din care fac parte.

• Cele două echipe de tineret, formate din 
utemiști, oare fac parte din cele două brigăzi sta
tutare, vor lucra anul acesta o suprafață de 70 
hectare din totalul de 368 pe care le are gospodă
ria. Executînd la timp toate lucrăriile, cele două 
echipe vor obține de pe această suprafață pro
ducții de grîu și porumb cu 200 kg. mai mult la 
fiecare hectar față 
de prevederile 
planului gospodă
riei.

• Vom întreți
ne prin muncă 
voluntară întrea
ga suprafață de 
pășune naturală 
a gospodăriei (56 
hectare).

(Continuare 
în pag. 3-a)

A crescut mare griul de toamnă al colectiviștilor din G.A.C. 
^Ilie Pintllie“ din comuna Pogoanele, regiunea Ploești, semn că 

auncile au fost făcute la timp și în bune condițiuni.
In fotografie: împreună cu Ilie Bran, președintele G.A.C. se 

bucură și inginerii Artemis Stanciu, Ion Barbălată și Mareș Gheorghe,

Organ Centra! al Uniunii Tineretului Muncitor
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Aspect din noua oțelărie de la Combinatul Siderurgic 
din Hunedoara

(Foto: AGERPRES)
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ÎN LUPTĂ PENTRU

EEONONII DE
Consfătuirea de la Constanța a 

arătat că transformarea socialistă 
a agriculturii pune sarcini sporite 
în fața întreprinderilor și uzinelor 
constructoare de mașini și utilaje 
agricole.

Preocupîn<Ju-se de perefecționa- 
rea continuă a tractorului, colecti
vul uzinelor de tractoare „Ernst 
Thălmann“ din Orașul Stalin a 
pornit nu de mult o importantă 
acțiune patriotică pentru econo
misirea metalului sub lozinca „Să 
reducem greutatea tractorului și 
consumul specific de metal pe fie
care tractor“, îmbunătățind în a- 
celași timp calitatea acestui pro
dus.

Acțiunea de reducere a greutății 
tractorului a găsit un larg ecou în 
rîndurile tineretului. Rezultatele 
acțiunii complexe pentru economii 
de metal, în vederea reducerii 
greutății și îmbunătățirii calității 
tractorului, nu s-au lăsat aștepta
te. Greutatea actuală a tractorului 
se apropie de media de 53—65 
kg. pe fiecare C.P., greutate atin
să de tractoarele moderne din 
U.R.S.S. Numai în decursul ulti
mului trimestru, consumul specific 
de metal pe fiecare tractor a fost 
redus cu peste 24 kg. în această 
cifră nu au fost integrate cele 16,5

tone economisite de oțelari prin 
evitarea scurgerilor și reducerea 
surplusurilor, și cele zece tone de 
fontă economisite de turnători prin 
îmbunătățirea tehnologiei, într-o 
singură lună.

Cum s-au obținut toate acestea? 
Avînd sprijinul organizațiilor 

de partid, organizațiile U.T.M. au

Contribuția tineretului 
la reducerea greutății 
tractoarelor romînești

ținut în fiecare secție și sector al 
uzinei adunări deschise în care s-a 
stabilit concret ce acțiuni să în
treprindă tineretul.

Un calcul sumar arată că dacă 
greutatea unor piese ale tractoru
lui ar fi redusă cu 34 la sută, 
lucru de altfel pe deplin posibil, 
s ar economisi anual o cantitate 
de metal din care s-ar putea pro
duce în plus 322 tractoare.

Pentru a antrena întregul tine
ret la această acțiune, au fost con
fecționate lozinci și panouri care 
îi îndeamnă pe tineri să se înca
dreze activ în lupta pentru econo

Pasiunea în muncă
trăsătura distinctivă a tînărului 
constructor al socialismului

Din cele mai vechi timpuri, 
runca a fost pentru om dovada 
jperiorității sale, certificatul 

material al evoluției speciei uma
ne. Pentru omul contemporan al 
societății socialiste în construc
ție munca se situează pe un 
plan mai înalt: in conștiința 
lui s-au petrecut transformări 
care au înlocuit < 
tă, mărginită, a 
interesului per
sonal cu o înțe
legere largă, a 
interesului ob
ștesc, în așa fel 
încît el știe că 
muncind, reali
zează o îmbina, 
ro a acestor in
terese ; el vede 
fiind cheia asigurării satisfacerii 
nevoilor materiale și culturale ale 
societății, își cunoaște locul in a- 
cest proces și consimte să parti
cipe la efortul colectiv îndreptat 
în sensul creșterii bunăstării po
porului muncitor. Eliberat de ex
ploatarea capitalistă, el 
bucură de libertatea muncii, 
mai trudește pentru înavuțirea 
unei pături de profitori, nu se 
mai chinuiește ca să obțină săr
mana îmbucătură de pîine, nu se 
mai umilește pentru a scăpa de 
grija z'lei de mîine. El alege, li-

concepția egois-
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acum munca, ca

se 
nu

MEÎM
mii. Gazetele de perete, agitatorii, 
stația de radioamplificare, ziarul 
de uzină „Tractorul“ au adus o 
mare contribuție.

în cadrul adunărilor generale 
•-a subliniat că sînt multiple căile 
pentru economisirea metalului.

Astfel, tinerii trebuie să-și în
drepte atenția spre precizia cu 
care trebuie să se facă turnarea și 
forjarea pieselor, precum și spre 
îmbunătățirea caracteristicilor me
canice ale aliajelor turnate și for
jate, deoarece acestea constituie 
importante surse de economii. Re
ducerea secțiunilor la principalele 
piese turnate poate ușura tractorul 
cu circa 70 kg. îmbunătățirea 
procedeelor tehnologice, cum ar 
îi modificarea procesului de exe
cuție la blocul motorului, poate 
reduce de asemenea greutatea 
tractorului cu 40 kg.

Pentru ca aportul tinerilor să 
fie din ce în ce mai mare ac
țiunea de economisire a metalu
lui se desfășoară pe baza educării 
economice a tinerilor muncitori, 
în acest scop, în cadrul adu
nărilor organizațiilor de bază 
U.T.M. din secții și sectoare, s-a 
analizat, în lumina documentelor 
Plenarei a III-a a C.C. al U.T.M, 
contribuția tineretului la creșterea 
productivității muncii și reducerea 
prețului de cost. Cu acest prilej 
s-a constatat că, deși cele 53 de 
brigăzi de producție ale tineretu
lui își îndeplinesc și chiar își de
pășesc lună de lună sarcinile de 
plan, nu toate desfășoară o luptă 
organizată pentru economisirea 
metalului. Cu toate acestea unele 
posturi utemiste de control nu-și 
fac simțită activitatea. Așa se ex
plică cum în secția oțelărie, în 
care se făcea risipă de metal, pos- 

utemist de control există doar 
numele. De aceea, comitetul

I. ANDREI 
corespondentul „Sclntell tine

retului“ pentru regiunea
Stalin

tul
cu

(Continuare tn pag. 3-a)

bef, stăpîn pe forța lui de mun
că, pe inteligența lui, calea cea 
mai potrivită pentru a se face u- 
til întregii societăți și pentru a-și 
asigura o viață civilizată.

N-au trecut mulți ani de clnd 
naționalizarea mijloacelor de 
producție a răsturnat singeroa- 
sele tradiții ale exploatării capi
taliste și a pus clasa muncitoare

în fața unei vieți noi. Robul de 
ieri era astăzi conducător, mun
ca ce-i fusese povară deve
nea tovarășa lui de nădejde. 
Munca aceasta nouă, eliberată, a 
fost educatorul constructorului 
socialismului, scopul ei a devenit 
criteriul de bază al unei morale 
noi. S-a schimbat și modul de 
apreciere a diferitelor munci. 
Munca fizică, considerată altă
dată treapta cea mai de jos a 
muncii, rușinoasă pecete pe frun
tea celui care era nevoit s-o 
practice, nu mai are de ce să se 
ascundă, umilă, în rol de cenu-

șereasă; oamenii muncii care lu-vanților — peste tot vom întilnl, 
crează în 
tive, care 
bunurile 
societateal 
sînt chemați la conducerea tre
burilor obștești.

Dacă am căuta un corespon
dent imagistic-literar acestei e- 
poci ne-am opri probabil la mi

locuri direct produc- alături de oameni cu părul alb, 
dau, cu miinile lor, 

de care are nevoie 
se bucură de cinste și

oameni tineri respectați pentru 
cunoștințele lor, care și-au făcut 
un nume și o situație prin mun
ca lor cinstită. Realizarea indi
vidului nu mai vine în contra
dicție cu interesele societății, a- 
ceasta nu mai tinde să-1 frîneze, 
să-l constrîngă;

:

BĂI

nunea care ne îneînta în basme
le copilăriei: „...și creștea voini
cul intr-un an cit alții în zece 
și aduna ințelepciune cît o sută 
de bătrîni...“. Nici un exemplu 
nu mi se pare mai grăitor pentru 
aceasta decît situația tineretului. 
Cîți ani de chin și umilință, cită 
trudă de rob trebuia înainte nu 
numai ca să „furi“ tainele unei 
meserii, dar apoi, lăsînd anii să 
treacă, să ți se recunoască pre
gătirea și posibilitățile ? Să mer
gem astăzi în țara noastră, ori
unde ne poartă pașii: în fabrici, 
pe ogoare, în laboratoarele sa?

dimpotrivă, cu 
cît mai repede 
se va desăvîrși, 
cu atît mai 
multă energie 
și putere va a- 
duce el la te
zaurul comun. 

Astăzi, ale
gerea drumului 
în viață nu 
semnul împre

jurărilor vitrege, al presiunii 
neînduplecatelor nevoi materiale. 
Tînăr și entuziast, aflat în pra
gul vieții, adolescentul are liber
tatea să aleagă singur, cîntărin- 
du.și bine posibilitățile personale 
și ținînd seama de comanda so
cială — necesitățile patriei. în- 
tr-un sens, aceasta implică mai

ILEANA POPOV1CI

mai stă sub ■j

lansarea
Sputnicului
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După

Sîmbătă 17 mai 1958

reMiări
oamenilor

sovietici !
Acad, prof, dr. Șt. S, Nicolau

Oricât de mult ne-am obișnuit noi oamenii de 
știință cu ritmul trepidant al descoperirilor pe fron
tul științei și tehnicii contemporane, știrile ce au 
vestit, în ultimele 8 luni, lansarea sateliților artifi
ciali ai pămîntului au năruit obișnuințele noastre.

Nu zadarnic au spus specialiștii, în octombrie 1957, 
că omenirea a intrat în era zborurilor interplane
tare în era făuririi milenarelor năzuințe ale omenirii 
dornice de a rupe „lanțurile“ ce o țin legată de 
bătrîna noastră planetă și a pătrunde în adîncurile 
cosmosului.

După numai 8 luni, de la lansarea primului sate
lit, sovieticii au trimis în cosmos un inimaginabil 
colos. In jurul pămîntului nostru, la înălțimea de 
peste 1.800 km., se rotește de două zile un satelit 
ce cîntărește 1.327 kg. cu o greutate a aparaturii 
pentru efectuarea cercetărilor științifice, a aparatu
rii pentru radio-măsurători și a surselor de alimen
tare de 968 kg.

La 15 mai 1958, ne-am apropiat cu noi pași uriași 
de istorica zi cînd da pe unul din cosmodromurile 
pămîntului se va îndrepta spre planetele vecine 
nouă, prima aeronavă pe bordul cărora se vor afla 
oameni.

Cel de al Ill-lea satelit artificial sovietic repre
zintă o imensă contribuție la știința mondială. Oa
menii sovietici s-au dovedit din nou fruntașii veacu
lui, cei mai înaripați luptători pentru folosirea paș
nică a uriașelor biruințe ale geniului uman.

Alături de oamenii de știință din toate țările lu
mii, alături de întregul nostru popor, în această zi 
de nouă sărbătoare a umanității, felicităm din în
treaga inimă, pleiada de savanți, tehnicieni și mun
citori sovietici care merg în frunte în măreața bă
tălie pentru fericirea omenirii.

O măreață
realizare
științifică

Prof. Caius lacob
membru coresp. al Acad. R.P.R.

„Deasupra continentelor șl oceanelor globului 
nostru, se rotește de două zile cel de al treilea 
satelit artificial sovietic — măreața realizare ă 
științei și tehnicii sovietice.

Vestea lansării celui de al treilea satelit artifi-, 
cial sovietic a produs o deosebită impresie in 
întreaga lume științifică prin dimensiunile și con
siderabila masă pe care le are acest nou corpi 
ceresc artificial.

Calculele arată intr-adevăr că pentru lansarea 
pe o traiectorie eliptică în jurul pămintului a unul 
corp este necesară atingerea unei viteze minime 
de circa 8 kilometri pe secundă. Cu 
combustibililor obișnuiți s-a calculat 
formula fundamentală a rachetelor, că 
de o masă de combustibil de o mie 
mare decît cea pe care vrem 
traiectorie.

Alături de oamenii de știință 
bul pămintesc, aduc un omagiu 
rație epocalei realizări sovietice
adevărat perspectivele cele mai largi pentru zbo
rul în lună, sau spre planetele învecinate. TransJ 
portînd un aparataj științific de mare precizie 
care va furniza cu siguranță date de o valoare 
științifică incalculabilă, cel de al treilea satelit 
artificial al Pămintului are o deosebită importan
tă in marele plan de cercetări ce vor fi efectuate 
în cursul Anului Geafizic Internațional, pentru 
care savanții și tehnicienii sovietici au făcut atît 
de multe". ,

să o

ajutorul 
apoi, prin 

este nevoie 
de ori maf 
lansăm pe

de pe întreg glo- 
de sinceră admw 
care deschide ctț

TELEGRAMA
11 1 1 -1111J ■■■" 1 ” ,I,M  

Tovarășului
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ, 
prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn

Tovarășului CH1VU STOICA, 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne 
București

Dragi tovarăși,

Intorctndu-ne în patrie, ținem să vă transmitem dv. șl prin per- 
soana dv. întregului popor romîn, cuvinte de sinceră recunoștință 
pentru ospitalitatea și cordialitatea cu care am fost primiți în fru
moasa dv. țară.

Sîntem profund convinși că vizita noastră în țara dv., tratativele 
pe care le-am dus și în urma cărora a fost semnată Declarația Co
mună — toate acestea vor apropia, fără îndoială, și mai mult 
popoarele noastre frățești și prietene și vor contribui la întărirea 
continuă a forțelor lagărului socialist.

Vă felicităm încă odată tovarăși, din toată inima și urăm po
porului romîn, precum și dv. personal, noi succese remarcabile în 
construcția socialistă și tn sporirea nesecatelor bogății ale țării 
dv., spre binele omului.

WLADYSLAW GOMULKA,
prim secretar al Comitetului Central al Partidului 

Muncitoresc Unit Polonez

JOSEF, CYRANKIEW1CZ,
, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii 

Populare Polone
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* Pionierii de la Școala Mixtă nr. 179 Grlvlța Roșie, din Capitală în excursie Ia Băneasa 
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Lucrările 
Congresului

O. I. Z.
Ziua a ll-a —

i Lucrările celui de-al ll'-lea 
i Congres al Organizației Inter- 
J naționale a Ziariștilor se des- 
i fășoară dealungul unor zile 
> atît de bogate în evenimen- 
! te de uriașă însemnătate în- 
j cît participanții simt mai mult 
i decît oricind însemnătatea mi- 
' siunii lor de informatori ai o- 
, piniei publice, de propagatori 
■ ai adevărului, de luptători pen- 
’ tru ideile progresului, păcii și 
; înțelegerii între popoare.
, Astfel, Jean Francois Domi- 
' nique, de la ziarul Liberation 
.(Franța) care și-a consacràt 
• substanțiala cuvîntare situației 
' presei democrate din Algeria, 
supusă persecuțiilor și repri
mărilor sîngeroase din partea

' autorităților franceze, și-a în
ceput cuvîntul vorbind, cu a- 
dincă emoție, despre unul din 
evenimentele de ultimă oră, 
putch-ul generalului Massu, 
despre primejdia gravă care a- 
menință libertățile republican 
și despre lupta tuturor forțelor 
democrate din Franța pentru a 
înăbuși aventura fascistă. Amin
tind de Henri Alleg, ziaristul 
algerian cunoscut azi pretutin
deni, vorbitorul a elogiat pe 
ziariștii democrați din Algeria 
care, în condiții excepțional de 
grele — amenzi, confiscări, 
împiedicarea difuzării și în ce-. 
le din urmă interzicerea apari- ' 
ției — au luptat pentru liber- ' 
talea cuvîntului scris. Arestați, ■ 
supuși presiunilor grosolane, ' 
ziariștii democrați algerieni au 
refuzat spre cinstea lor, să 
semneze declarațiile potrivit 
cărora, în schimbul punerii lor 
în libertate, urmau să-și înce
teze lupta. Ceea ce dovedește că 
minunatele tradiții ale lui Iu- 
lius Fucile și cele ale lui Ga
briel Péri sînt continuate cu 
cinste.

Congresul a ascultat cu o 
deosebită vibrație fragmentele 
din scrisoarea unui ziarist alge
rian condamnat la moarte — 
care își manifesta bucuria pentru 
solidaritatea internațională cu 
cauza dreaptă a poporului său. 
Sprijinul material pe care zia
riștii democrați francezi îl dau 
familiilor ziariștilor algerieni, 
arestați este o frumoasă pagi
nă de umanitate. Jean Francois 
Dominique a cerut în încheiere 
adoptarea unei rezoluții cu pri
vire la libertatea presei și la 
solidarizarea cu ziariștii demo
crați algerieni.

in ședința de dimineață Voi- 
teh Dolejsi (R. Cehoslovacă) a 
prezentat un amplu și docu-
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(Continuare în pag. 3-a)



cosmosuluiLa poarta
compozitor

rotea

Voi

VICTOR MAȘEK

mine, 
mine,

cer 
de ieri.

Steaua mea, prin văzduh liniștit se 
Purtînd visele noastre cu ea.

I-am rîs în față, și i-am arătat pe 
O stea nouă — mai aprinsă ca cea

M-a privit uimit, apoi cucernic
Po ‘
Po

Poemul unui

omul atotputernic 
noul Prometeu, care setos de lumină 

și stele 
pleca curînd, curînd, pînă la ele...

Ia Vtinar

TALENT
și tinerețe

In variata tematică abordată 
de compozitorii noștri un loc în
semnat îl ocupă și tratarea unor 
teme prin optica unor lucrări li
terare sau plastice clasice, bine 
cunoscute marilor mase de iubi
tori de muzică. Astfel, întemein- 
du-se pe un fond aperceptiv cu
noscut, compozitorii prezintă in
tr-un chip, relativ mai accesibil, 
propriul lop comentariu în pro
blema abordată. După cum era 
firesc poezia eminesciană — atît 
de bogată în frumusețe și adin- 
cimi filozofice — constituie ade
sea un punct de plecare pentru 
creatorii noștri, vîrstnici și ti- 

[ neri. Astfel, Pascal Bentoiu, stră
lucit reprezentant al tinerei noa
stre generații de compozitori, a 
pornit de la „Luceafărul“ Iui 
Eminescu pentru a scrie un poem 
simfonic. De curând, maestrul 
Alfred Alesandrescu, prieten și 
propagator din totdeauna al mu
zicii noastre, a dirijat în primă 
audiție această lucrare în cadrul 
unui concert al orchestrei simfo
nice Radio. Programul mai cu
prindea uvertura „Oberon“ de 
Weber, fragmente din simfonia 
dramatica „Romeo și Julieta“ de 
Berlioz, concertul de flaut de 
Ibert (strălucit cintat de flautis
tul Alexandru Nicolae). Nu vom 
stărui decît asupra poemului sim
fonic.

Pornind de la capodopera emi
nesciană, Pascal Bentoiu a cău
tat să o transpună pe planul ar
tei sale: muzica. Aceasta nu nu-

numai 
tistice 
sensul 
văd în 
tinului 
nescu, 
avut o 
tinului 
rui geniu muzical nu a fost înțe 
Ies, in timpul regimului burghe- 
zo-moșieresc, în toată cuprinde
rea sa. Viziunea covîrșițoare a 
personalității creatorului lui 
„Oedip“ i-a stat deci în față cînd 
a purces la scrierea muzicii și a 
determinat și planul mijloacelor 
de expresie supuse de compozi
tor scopurilor actului său creator 
Nu este greu să discernem o fi
liație între limbajul operelor Ur
zii enesciene (de cx. Simfonia de 
camera) și cel al „Luceafărului“ 
deși stilurile lucrărilor diferă sub
stanțial. Sfera expresivă comună 
a melodiei de esență populară, 
atmosfera tragică generată de 
cîntul trompetei singuratice în 
simfonia de cameră și în poem 
— ne apar totuși ca pilde ale u- 
nei asemenea filiații. Această le
gătură nu e 
cretă, ascunsă undeva în penum
brele melodiei, armoniei și or
chestrației lui Bentoiu. Ceea ce 
apărea la Enescu ca un strigăt 
al unei extraordinare sensibilități 
are în poem valoarea unui sim
bol evocator, a unui „reper" al 
destinului enescian.

Poemul, de o structură unitară, 
poate fi considerat a avea mai

în sensul mijloacelor ar- 
folosite dar chiar și in 
conținutului. Dacă mulți 
„Luceafărul“ expresia des- 
tragic al lui Mihail Emi- 
însuși Pascal Bentoiu a 
altă viziune: aceea a des- 
lui George Enescu, al că-

ostentativă ci dis-

Ca r J i noi

multe secțiuni. In prima, Care de
butează cu un motiv răspicat „al 
destinului“ — căruia i se opune 
tema poetică a „Luceafărului“, se 
stabilesc coordonatele principale 
ale poemului, problematica sa : a 
geniului și destinului său... După 
această secțiune care are un rol 
expozitiv urmează un andante, 
de o extremă generozitate lirică 
in care nu dispar elementele te
matice anterioare (motivul Lu
ceafărului și cel al destinului), 
transfigurate: Luceafărul tinde 
spre dragostea pămînească, spre 
inima capricioasă a Cătălmei. 
Dar trecerea la următoarea secți
une muzicală aduce dezlegarea 
acestei tendințe : Luceafărul ră- 
mîne ca în poezia atît de cunos
cută, neînțeles, străin în destinul 
său solitar. Este, pe plan muzi
cal, momentul culminant al 
poemului — o culminație a ex
presiei și amploarei sonore. Și a- 
poi: o cădere... Apare o atmos
feră nocturnă, idilică poate chiar 
romanțioasă, corespunzînd versu
rilor: „Căci este sara-n asfințit/ 
Și noaptea o să-nceapă / Răsare 
luna liniștit / Și tremurând din 
apă / Și umple cu-ale ei seîntei / 
Cărările din crînguri / Sub șirul 
lung de mîndri tei / Ședeau doi 
tineri 
irupe 
rului, 
văluit 
t'vele
te, irizate, însă parcă avînturile 
sînt pierdute, slăbite și în înche
iere, ca un memento, poemul se 
stinge pe tema destinului.

Lucrare de o intensă forță ex
presivă, plină de frumuseți, poe
mul simfonic „Luceafărul“ ate o 
mare capacitate de a emoționa și 
convinge, fapt consacrat de un 
frumos succes atît la audiția sa 
la Uniunea Compozitorilor cît și 
în cadrul acestui recent concert.

La poarta cosmosului meu 
S-a mîniat din nou bătrînul zeu, 
Cînd eu, Prometeul liber și neînfricat 
Peste hotarul lui învechit am călcat 
Hotărît să înalț printre astre 
Atîtea stele rât visele noastre.

A venit din Olimp de undeva
Să mă mustre c-am aprins iar o stea 
Că peste legea-i banală și seacă 
Fapta mea, a îndrăznit să treacă.
Eu, omul visării-ndrăznețe 
Plictisit de cumințenia atîtor povețe

STIHURI 
pentru partid

Am iubit 
cîndva o fată

Trec vadul argintiu al dimineții.
Cobor acum în noaptea deasă-a minei, 
cu toți ortacii-n schimb. Jos vagoneții 
așteaptă-ncărcături pe coapsa șinei.

Am iubit și eu cîndva o fată 
O zvîrlugă dulce, de pe Jiu 

negri, bucălată 
de cum o știu.

Zveltă, cu ochi 
Tot așa o văd,

singuri“ In această idilă 
o nouă evocare a Luceafă- 
un nou avînt. Totul este în- 
intr-un gînd nostalgic, mo- 
muzicale revin transforma-

Eu caut cu priviri fremătătoare 
forța partidului pulsînd statornic.

regăsesc în mina truditoare
în cărbunii scoși prin cicluri — spornic.

O 
?■

O 
al

regăsesc pe drumul larg, năvalnic 
minereului către furnale; 

născind in fierberi trandafirul falnic 
al șarjei cu luminile opale.

Poate-i măritată 
Dar, m-ar frige 
Dacă-aș ști, că 
Singură printre

fetișcana 
inima și-o spun 
trece și-azi poiana 

livezi de pruni.

mîna-i mică,

* De ia lume adunate... 
(Basme, snoave, balade, doine 
și cîntece, strigături, proverbe, 
ghicitori din folclorul nostru). 
Colecția „Biblioteca țăranului 
muncitor“. E.S.P.L.A.

332 pag. — 8,75 lei.

AnASZTALOS ISTVAN : 
nou — roman. Traducere de 
Aurel

196 pag. — 3,75 lei.

Lume de ieri — nuvele, schițe 
amintiri. Colecția „Biblioteca 
pentru toți“. Cu o prefață de 
Al. Piru. E.S.P.L.A.

460 pag. — 6 lei.
PAUL DANIEL: Stradă li

niștită — schițe. E.S.P.L.A.
156 pag. — 3,25 lei.
VICTOR FELEA: Soarele 

și liniștea—versuri. E.S.P.L.A.
108 pag. — 4 lei.
AL. JEBELEANU : Certitu

dini — versuri. E.S.P.L.A.
92 pag. — 2,75 lei.
NICOLAE LABIȘ : Lupta 

cu inerția — versuri. Cuvînt 
înainte de Geo Bogza. Editura 
Tineretului.

16o pag. — 16 lei pînzat.
NICOLAE MARGIEANU : 

A treia noapte fără lună — 
povestire. Colecția „Bibliote
ca ostașului“. Ed. militară 
a M.F.A.

56 pag. — 1 leu.

Buteanu. E.S.P.L.A.

A. BASSARABESCU:

V. MÎNDRA: însemnări 
despre literatură și teatru. 
E.S.P.L.A.

292 pag.
CEZAR 

semnări de 
ții de scriitor. Cartea rusă.

472 pag. — 9, 75 lei.
GRIGORE SALCEANU: 

Ovidius. Tragedie în 5 acte 
în versuri. E.S.P.L.A.

180 pag. — 6,25 Irâ
CELLA SERGHI: Fetele lui 

Barotă — roman. E.S.P.L.A.
362 pag. — 6,50 lei
TOMA SPATARU: Zbateri 

roman — voi. I. (întîmplări 
din Mîndruța). E.S.P.L.A.

600 pag. — 11 lei.
N. TAUTU: Ecaterina Teo

dorei u — piesă în 3 acte, 5 
tablouri și un prolog. Ed. mi
litară a M.F.A.

72 pag. — 1,25 led.
VIRG1L 

Drepturi și 
E.S.P.L.A.

164 pag.
Victor 

și ostaș — versuri. Ed. mili
tară a M.F.A.

220 pag. — 9,50 lei. 
HARALAMB ZINCA: Ultima 
toamnă — roman. E.S.P.L.A.

312 pag. — 6,50 lei.

— 5.25 Iei. 
PETRESCU : 
călător — Reflec-

TEODORESCU: 
datorii — poeme

- 5,75 lei.
TULBURE: Poet

FR. SCHAPIRA

Mereu la abatajele smolite 
In inima minerilor ea suie — 
fluxul de seve noi și oțelite 
sub aripată, roșe flăcăruie.

de la cenaclul „Mihail Eminescu" 
al Casei de cultură a studenților 

Grigore Preoteasa"

ADRIAN BELDEANU

Exnoziția 
retrospectivă

1. Jalea

Arcaș 
odihnind

I

iț

Cu o seceră în
Scăpărînd în soarele-arzător 
Olteneuța ca o rândunică, 
Drum prin griie își făcea de zor.

Eh, pe-atunci aveam o mustăcioară 
Cile pene are-un puișor, 
Puișor, vioi de vrăbioară 
Pînă pleacă-auiurea-n primu-i zbor.

N-apucau să bată zorii-n geamuri 
Că prin grîie calea i-o tăiam
Prune ea-mi cerea să-i rup din ramuri 
Iară eu, eu gura i-o ceream.

Mă privea furiș pe sub năframa 
Cu boboci de-arnici și-n ochii-i buni 
O! vedeam rotindu-se poiana, 
Grîiele și încărcații pruni.

„Clipa-n care tu, mi-ai dat fierbinte 
Gura — fermecată poate-a fost 
Căci zadarnic azi încerc din minte 
Să te-alung așa, fără vreun rost.

Ai rămas în sat printre prieteni 
Inainte-n viață să-ți faci drum 
Să-ți sporești avintul, să nu-cetini 
Secerișul grîielor de-acum.

Floare de câmpie răsărită
Sus pe malul Jiului bogat 
Inima-mi se-ntreabă și-azi vrăjită
Cum de-n vara-aceea nu ne-am luat!

FLORIN BARBULESCU 
din cenaclul literar 
„G. Topîrccanu” 

de la uzinele „23 August'

Tînărul spectator al și mai tână
rului teatru care este Studioul 
experimental al 1.A.7 .C. „I. E.
Caragiale", reține alături de alte 
nume pe cel a lui Cosma Brașo
veanu, nu numai ca pe unul dintre 
cei mai folosiți, dar — fără îndo
ială — și ca pe unul din cei mai 
dotați actori ai Studioului.*

Acum cinci ani mai era încă în 
ultima clasă a liceului „Matei Bir 
sarab“. Sedus ca orice amator de 
mirajul îmbietor al scenei, pasi
unea lui pentru teatru era incit 
foarte platonică, deși juca^ țn 
școală in ,Jucătorii de cărți * de 
Gogol, unde repurtase succes în ro
lul bălrinului Glov. Iubea teatru) 
și alita tot, mergea aproape seara 
de seară la spectacole, avea chiar 
locșorul său preferat la galeria 
Naționalului unde-l văzuse de 16 
ori pe Botta in Othello. Dacă in- 
timplarea l-a călăuzit pe Brașo
veanu pînă in fața comisiei 
admitere la sec
ția de actorie a 
Instituitului de 
teatru, acest ha
zard capricios 
încetă a-i mai 
determina pașii, 
odată intrat in 
institut.

La început a 
fost mai greu : 
meticuloasele e- 
xerciții ale alfa
betului teatral 
l-au pus pe stu
dentul din anul 
1 in fața unor 
dificile proble
me de disciplină 
actoricească. Mentorul 
d-ale teatrului, regretatul Timică 
și asistenta sa Baluca Zamfirescu 
il obișnuiseră insă, încă de pe a- 
lunci, cu o muncă încordată* și pli
nă de pasiune, dăruită în întregi
me profesiunii pentru care se 
pregătea. Toate preocupările lui 
Brașoveanu se îndreptară exclusiv 
asupra continuei sale perfecționări 
pe linie artistică. După ce lucrea
ză la o dramatizare după Studen
ții“ lui Trifonov, atacă direct par
tituri ale marelui repertoriu cla
sic și modern de la Goldoni și 
Molière, prin Gorki, Caragiale și 
Cehov la Liviu Rebreanu și Sé
bastian, Ana Novak și Cassona, 
Leonov și Lucia Demetrius.

Ceea ce promitea Brașoveanu la 
prima apariție pe scena Cnsandrei, 
in inspectorul Mintă din „Plicul , 
avea să se împlinească ceva 
tirziu odată cu afirmurea sa 
acel tulburător Topitor din poe
mul lui Ibsen „Peer Gynt", reali
zat cu o mare economie de mij
loace. Sobrietatea in mișcare a in
terpretului a scos și mai bine in 
evidență vocea sa plină, impetuoa
să, amintind acordurile grave ale 
violoncelului. Sprijjnindu-și tim
brul puternic al vocii pe o puter
nică simțire lăuntrică, el a ridi-* 
cat personajul la valoarea unui 
autentic simbol. Este cert că Bra
șoveanu lucrează mult cu vocea, 
î-nsă este de observat că o face cu 
măsură, fără excese, proporționin- 
du-i just aportul in compunerea 
unui rol.

O îmbinare fericită a elementu
lui vocal cu cel gestic a dat-o Bra
șoveanu în scăpărătorul Geronte

din „Vicleniile lui Scapin“ — unt 
dintre frumoasele sale izbinzi ar 
tistice. Salturile aparent pericu
loase de la un rol la altul, de fac 
tură mai totdeauna opusă, sini 
proprii creației lui Brașoveanu 
De la Geronte la... dr. Talanov 
eroul lui Leonov din „Invazia." . 
sobrietate, greutatea omului di 
știință supus unei aspre verificări 
in toiul celui de al doilea război 
mondial, tăria unui caracter pui 
ternic de patriot sovietic.

încă un salt il readuce pe pozi
țiile dinainte ciștigate ale come
diei. De astă dată Caragiale — 
un jupin Dumitrache plin de spr 
mă și culoare, pătruns de impo. 
tanța „misiei“ sale de căpitan in 
garda civică. Brașoveanu știe să 
redea, cu multă expresivitate, 
prostia umană. Prezența sa sceni
că, chiar atunci cînd n-are replică, 
se resimte cu pregnanță. Tăcerii» 
sale vorbesc de la sine.

f- măiestrie 
său in

mai 
in

își compune 
rolul cu atenție 
și migală por
nind de la esen
ța interioară a 
fiecărui perso
naj, Este un 
actor care gin- 
dește neconte
nit, nu însă in 
detrimentul în
suflețirii tem
peramentale a 
eroului. Specific 
jocului său est» 
concentrarea la 
maximum a mij
loacelor de ex

lucirea și consistența diferitele 
sale apariții episodice. Compozi 
țiile sale de o riguroasă construc
ție, nu sînt de loc forțate, artificia
le. Pornind de la datele lui Po- 
godin, Brașoveanu a redat în „O- 
rologiul Kremlinului“ tipul unui 
ceasornicar hilru și plin de suflet, 
in care întrevezi iscusitul meșter 
capabil să readuci la viață stră
vechiul orologiu al Kremlinului, 
Mișcările reținute — gestul pedant 
al stringerii miinii lui Lenin —, 
inflexiunile admirabilei sale voci— 
toate mijloacele sint subordonate 
zugrăvirii unui caracter integru și 
luminos, cu multă greutate in 
economia piesei.

Privind retrospectiv galeria de 
personaje pe care le-a însuflețit 
tînărul actor, deducem ca o prin
cipală caracteristică a creației sale, 
larga varietate a rolurilor pe care 
le abordează.

Astăzi Cosma Brașoveanu poar
tă în spinarea celor 24 de primă
veri de curînd împlinite, povara 
unui sac plin de visuri și făgă- 
duinți. Din pragul părăsirii insti
tutului, i se deschid minunate 
perspective de afirmare. Visează 
la un Falstaff, un Don Salust (pe 
care și-l dorește alături de un Ruy 
Blas interpretat de Florin Pier
sic, coleg, prieten și partener pre
ferat). Visuri care — fără îndoia
lă se vor împlini, aducindu-ne 
bucuria unor noi biruințe actori
cești. Cosma Brașoveanu trăiește 
doar sub o zodie atil de prielnică 
afirmării tinerelor talente — zi
lele noastre luminoase.

CORNEL CRISTIAN

De cîțiva ani numeroși esteti
cieni occidentali semnalează de
clinul romanului și îi pun la în
doială viabilitatea. Lucrări recent 
apărute discută dizolvarea compo
ziției romanului în notații dis
parate și în episoade incoherente. 
Este clar că în literatura apusea
nă formele aberante ale subiecti
vismului au contaminat epica am
plă. Firește, fenomenul nu poate 
fi rupt de ansamblul în care se 
manifestă, de procesul ofilirii și 
degradării actuale a culturi] bur
gheze. Dar că romanul are în fața 
sa o viață lungă și că el își des
coperă noi izvoare de vitalitate în 
reflectarea transformărilor revolu
ționare ale socialismului o dove
dește înflorirea sa în condițiile 
noii noastre literaturi.

Dezvoltarea romanului în ulti
mii nu are numai un caracter 
pur cantitativ. Este vorba în pri
mul rînd de o reorientare de 
structură legată de tendința isto
rică a societății noastre. Apoi, în 
strânsă legătură cu noile obiective 
ale speciei, s-a impus o altă vi
ziune asupra materiei peste care 
se aplică cercetarea scriitorului și, 
în fine, s-a depășit vechiul cadru 
de expresie, de construcție rorha- 
nescă.

Potrivit accepției clasice a ro
manului acesta zugrăvea „natu
ra umană în acțiune“. Altfel spus, 
asistam la evoluția unor destine 
din perspectiva succesiuni] unor 
drame individuale.

Ceea ce realizează la noi ro
manul contemporan după 23 Au
gust, este abordarea prezentului 
de pe o altă poziție decît cea a 
vechii înțelegeri a realității. La 
cerința luminării vieții lăuntrice a 
omului așa cum se prezintă ea 
în acțiunile și gîndurile lui i s-a 
adăugat, ca o cucerire estetică a 
umanismului socialist, îmbinarea 
stărilor de spirit interioare cu 
realitatea obiectivă, exterioară în
tr-o consecventă interacțiune re
ciprocă ce exprimă de fiecare 
dată vigoarea morală, tensiunea 
sufletească și orizontul larg al 
evillui nou socialist.

După cum vom putea observa 
de îndată nu numai acesta ar fi 
cîștigul înregistrat de romanul 
romînsWt în anii regimului demo-

crat-popular. Caracterului accen
tuat social pe care îl capătă în 
vremea din urmă romanul, modu
lui particular în care revelează 
noile raporturi de clasă ca și le
gile obiective ale societății îi răs
punde o eflorescentă surprinză
toare și fericită de modalități în 
tratarea epică a faptelor și în 
conturarea fizionomiilor. Acea
sta dovedește că numai socia
lismul cu ritmul său furtunos și 
cu neîntreruptele sale cuceriri 
materiale și spirituale poate oferi 
literaturii contemporane stimulen
tul adecvat realizării 
rietăți de 
nevoie.

stiluri de
acelei va

care avem

★
s-a scris în 
ultimii zece 
o pecete spiritul epocii

Ceea ce 
roman în 
poartă ca 
noastre. Desigur, de aici impresia 
puternică de contemporaneitate 
chiar și atunci cînd cadrul tempo
ral este mai depărtat. Imediat ne 
vin în minte ca exemple ilustra
tive „Nicoară Potcoavă“ al mae
strului Mihail Sadoveanu și trilo
gia „Un om între oameni“ de Că
rnii Petrescu. Conflictul și perso
najele celor două scrieri aparțin 
unor vremuri de mult apuse. Insă 
în paginile lor răsună nu ceea ce 
este efemer în istorie, cît ceea ce 
exprimă alături de dispoziții ge- 
neral-omenești, visul spre o viață 
mai bună, mai dreaptă și mai fru
moasă, prin urmare acele ele
mente ce aruncă o punte spre zi
lele noastre. Luptele lui Nicoară 
și dăruirea pasionată a lui Băl- 
cescu înconjoară cu o aureolă e- 
roică faptele și visele lor, suge
rează cu forță un sentiment de 
încredere în viitor, împlinirea 
inexorabilă a ceea ce au năzuit 
înaintașii în ceasurile lor de spe
ranță.

Problematica, în sine, deși de 
categorică importanță nu consti
tuie singurul factor important al 
contemporaneității. Ea se valori
fică și își potențează virtuțile 
prin ceea ce — în domeniul ar
tistic — înseamnă putere de a trăi 
mai intens și a sezisa adevăratele 
dimensiun; și sensuri ale faptului 
trăit. O dovedește cu prisosință 
romanul lui Zaharia Stancu „Des
culț“. Cartea este prima lucrare

materie de 
ani la noi

de proporții ample ce înfățișează 
țărănimea 
giej clasei 
retrăiește 
copil, dar 
cacitatea
respiră o nesfîrșită poezie a inge
nuității chinuită însă de lipsuri și 
copleșită de mizerie. Mizeria îl 

■ smulge pe erou din copilărie îl 
emancipează prematur și dublează 
reprezentările infantile de o anu
me gravitate adultă, tulburătoare 
și aspră. „Desculț“ este așa dar 
un poem de mare vibrație lirică, 
o suită de încercări ce sfîșie gră- 

farmecul vîrstei fragede și în 
cărui timbru epopeic, neliniș-

de pe pozițiile ideolo- 
muncitoare. Autorul își 
copilăria, redevenind 

fără a-și pierde perspi- 
ma.turității. Paginile

bit 
al

ieri a țărănimii și cea de astăzi. 
Pe scurt se istorisește modul în 
care capitalismul (este vorba de 
întîmplări petrecute într-un sat 
muntenesc prin 1936-1937) ducea 
la ruină mica gospodărie țără
nească. Evident istoria psiholo
gică a destrămării unei familii 
odată cu procesul pierderii pro
prietăților și sărăcirii ei.

Ceea ce realizează Marin Pre
da în această lucrare s-a discutat 
pe îndelete și nu vom reveni cu 
considerații suplimentare. Credem 
că autenticitatea cu care se ur
mărește manifestarea complexită
ții de caracter a eroilor: Moro
mete, Țugurlan, Bălosu etc., este

'universul romanului stă pe o ză această participare la datele 
treaptă superioară lui „Ion“ al lui —«-•-*--< ... . ...
Rebreanu, pentru că nu ne mai 
apare închis, fără jeșire. Lucidi
tatea artistului descoperă soluții 
ce rămîneau ascunse, necunoscute 
chiar și celor mai proeminenți 
prozatori realist-critici de pe vre
muri.

Iată din aceste cîteva exemple, 
ce drum ascendent a parcurs ro
manul țărănesc ca viziune și for
mulă compozițională. Nu este 
însă singurul, fiindcă și în alte 
compartimente tematice ale epicii 
întinse, succesele sînt la fel de 
pregnante. Categoric, unul dintre 
aceste succese, unul dintre cele 
mai notabile este cel pe care l-a 
înregistrat Petru Dumitriu cu a 
sa „Cronică de familie“. In 24 
de părți dispuse în timp, de-a 
lungul a peste opt decenii și ve- 
hiculînd cu aproape o sută de 
personaje, „Cronica de familie“ 
este asemănătoare romanelor — 
ciclu, așa cum le prevăzuse Bal- 
zac și cum tot el împreună cu 
Zola și Martin du Gard, aveau să 
le materializeze. „Cronica de fa
milie“ s-ar putea subintitula: 
„Istoria bijuteriilor de familie“.

conflictului și, în lumina lor la 
individualizarea eroilor.

Nouă pentru literatura noastră 
modernă este organizarea armo
nioasă a întregului într-un sistem 
epic ce închipuie o radiografie 
morală a protipendadei autohtone 
burghezo-moșierești. In tot ceea 
ce fac personajele trilogiei nu e- 
xistă nimic grandios, ci o irosire 
penibilă de energii, de fapte și de 
vise ce macină substanța umană 
a indivizilor și o degradează. Im
presia finală este remarcabilă, 
provocată nu de lumea stăpînilor 
de bijuterii, firește, cît de vocația 
scriitorului pentru compunerile 
de anvergură născute din concu
rarea stării civile.

Dacă literatura ne-a oferit în 
acești ani romanul une; tragedii 
colective în „Desculț“ sau cel al 
alienării celor ce refuză să intre 
în cursa de înavuțire proprie re
lațiilor capitaliste în „Moromeții“, 
ori reconstrucția unui mediu so
cial și a unei lumi între apogeul 
și crepusculul ei în „Cronică de 
familie“, ea n-a uitat să ne dea 
și pe cel al unei personalități an
gajate în lupta pașnică pentru so-

lin fenomen semnificativ
dezvoltarea romanului aciuai
tea adolescentului maturizat îna
inte de vreme face să răsune re
zonanțe stranii, dureroase. Pentru 
evocarea acestei vieți dure și 
sumbre romanul capătă forma po
trivită semnificației lui. Vechile 
tipare compoziționale sînt igno
rate; cartea devine un film al stă
rilor de lucrurj din satul dună
rean și al evenimentelor petrecute 
în ajunul răscoalelor țărănești din 
1907. Sub acest raport eroul prin
cipal și personajele secundare se 
contopesc, alcătuind o singură 
prezență, „un personaj esențial 
unic“ cum s-a observat, crescut 
și trăind în desăvîrșită sărăcie pe 
un pămînt bogat și nutrind sub 
povara foamei și a umilinței o ură 
teribilă, necruțătoare împotriva 
claselor asupritoare.

Aceleiașj realități, însă surprin
să într-un moment diferit al evo
luției ei, îi răspunde romanul lui 
Marin Preda „Moromeții“. Intr-un 
fel este pus aici în lumină con
trastul enorm dintre condiția de

numai una din însușirile de sea
mă ale operei. Alta este izvorîtă 
din modul în care Marin Preda 
a distins nevoia unor oameni cu 
un fond sufletesc curat de a pă
rea altfel de cum sînt pentru a-și 
păstra neîntinată firea în fața 
presiunii pe care o exercită năra
vurile capitalismului. Adică, pen
tru a putea supraviețui în fața 
încercărilor economice și morale 
la care este supus, pentru a men
ține unitatea familiei și gospodă
ria înjghebată, Moromete trebuie 
să se prefacă,, să disimuleze. Cînd 
e concentrat face pe absentul, 
cînd Știe bine despre ce este vor
ba, pe naivul, cînd îl doare su
fletul pe impasibilul și cînd ar 
vrea să fie apropiat, pe tiranul. 
Drama lui e aceea că trebuie să 
apară mereu compunîndu-și o 
mască, ca adevărata-i față să nu 
iasă la iveală într-o lume laco
mă, brutală și feroce. Totuși prin 
răzvrătirea lui Țugurlan și mînia 
rece, stăpînită a lui Moromete,

Ce s-a întîmplat cu ele, prin ce 
mîinj au trecut, cum au înrâurit 
ele destine, înlesnind visuri de 
mărire și însoțind nepăsătoare 
prăbușirea lor—iată substanța su
ficientă pentru romanul-cronică 
ce reconstituie istoria unei clase. 
Cum 24 de nuvele alcătuiesc un 
univers romînesc unitar și pro
fund expresiv ar părea de neînțe
les cu atît mai mult cu cît eroii 
tuturor fragmentelor dispar ade
sea pentru a face loc altora, tot 
așa cum evenimentele sînt necon
tenit altele. Dar unitatea vine de 
altundeva: din reacția comună 
la împrejurările existenței, defi
nită prin satietate și-degenerarea 
membrilor claselor exploatatoare. 
Și mai vine și prin intermediul 
timpului. Este vorba de timpul 
istoric, în afara căruia nici indi
vizii și. nici actele lor n-au vreo 
semnificație. Timpul îi însoțește, 
îi previne și îi judecă. De altfel, 
lucrată pe o osatură cronologică, 
structura întregii lucrări facilitea-

cialism. Romanul lui V. Em. Ga- 
lan „Bărăgan“ descoperă drama
tismul muncii politice și practice 
de fiecare zi zugrăvind la o tem
peratură înaltă încordarea sufle
tească și tenacitatea eroului său: 
comunistul Anton Filip în bătălia 
pe 
tor 
de 
de 
lor 
sării. Pasiunea muncii comuniste 
rezultă din fiecare act al lui An
ton Filip, întîmpinînd viu și au
tentic marea forță transforma
toare a poporului muncitor deve
nit conștient de forța, drepturile 
și datoriile lui.

★
Un critic romîn impresionist, 

dintre cele două războaie, nu 
constata altceva vorbind despre 
momentul literar respectiv că : 
„Eroul de predilecție al romanu
lui romînesc este învinsul". Pen
tru ideea pusă de noi în discu-

care acesta o poartă ca direc- 
al unei ferme de stat adusă 
vechii administratori la sapă 
lemn și sabotată prin cozile 
de_ topor în eforturile redre-

ție nu este oportun să intru în 
implicațiile afirmației de mai sus. 
Un lucru este însă cert șl pentru 
a-i relata semnificația am des
chis această paranteză. Astăzi e- 
roul romanului romînesc conceput 
sub semnul realismului socialist, 
este pe de-a-ntregul străin de 
anxietăți!«, căutările tragice, 
amputarea sufletească și morală 
prezente în lucrări ce văd în 
apus lumina tiparului. Ro
manul construcției socialiste a 
dat la iveală un erou refractar 
la resemnare, încrezător în des
tinul său, capabil să înfrunte 
stihiile și încercările vieții și pe 
care nici o cumpănă nu este în 
stare să-l încovoaie sau să-1 
înfrângă. Vitalitatea spirituală și 
fizică, ea însăși hrănită de pers
pectiva clară a vieții noastie și 
de fundamentul so.id al învăță
turii partidului, explică și justi
fică dezvoltarea unei personali
tăți cum este de pildă, cea a lui 
Adam Jora.

Din cercetarea trăsăturilor sale 
psihologice aflăm cum energia 
trepidantă, îndărătnicia, dispre
țul față de smerenia nătîngă 
etc. etc. altădată nesocotite de 
mediul prozaic și degradant în 
care trăia eroul, devin în împre
jurările socialismului sub veghea 
rațiunii, cumpănire, siguranță, 
mîndrie. Vechea plenitudine su
fletească, năzuința pătimașă 
spre isprăvi deosebite nu se 
șterg, se intensifică, numai că 
de astă dată Adam Jor,a le pune 
în slujba demascări] dușmanului, 
a restabilirii dreptății, a curmării 
stagnării și inerției, a înălțării 
omului la treapta gîndirii comu
niste.

Adam Jora nu este un luptător 
izolat. El personifică poporul 
descătușat, tot astfel cum „Pa
sărea furtunii“ reflectă cu forța 
documentului omenesc vigoarea 
unei societăți luminate de idea
lurile libertății și progresului.

Dar „Pasărea furtunii“ nu 
este singura realizare citabilă. 
Mai înainte am vorbit despre 
„Bărăgan“. Acum vom mai 
menționa cîteva. „Străinul“ lui 
Titus Popovici a fost calificat de 
critici ca un roman-frescă. Pro
babil pentru că reconstituie ta
bloul tuturor acelor evenimente 
ce au premers și urmat actului 
eliberator de la 23 August în lu
mea unui oraș ardelean și în 
atmosfera politică și de clasă 
ce l-a caracterizat. Este posibil 
ca aprecierea să aibă nevoie de 
un colectiv, deoarece dacă „Stră
inul“ nu-i lipsit de elemente de 
frescă el este în mai mare mă
sură însă, expresia memorialisti
că a unei adolescente părtașă la 
împrejurări istorice hotărâtoare, 
capabile să modeleze caractere

și să decidă drumuri. Calea pe 
care pășește Andrei ° ’
intelectual atras de 
atașat idealurilor 
este de fapt cea a 
noastre călăuzite de 
înțelegerea vieții no 
ei devotată.

S.ar cuveni să ț__________
cuprinsul articolului și romanul 
lui Franclsc Munteanu „In ora
șul de pe Mureș“ care este ste
nograma căutărilor și proceselor 
de conștiință ale unui tinăr c 
ajunge să înțeleagă că viața d< 
azi nu îngăduie și nici nu poatej 
să îngăduie pendularea intre ex
treme: Rotaru trebuie să aleagă 
între individualismul exacerbat 
și steril și integrarea cinstită și 
sinceră în colectivitate. Gestul 
său final, cînd uită pe șantier să 
se mai gîndească la sine, dobin- 
dește caracterul unei opțiuni 
nete, definitive.

Romanul construcției socialis
mului a înscris printre reușitele 
sa.e (unele cu merite de pionie
rat artistic, altele integral valo
roase) și scrieri precum sînt: 
„Oțel și piine“ de Ion Călugării 
și „Izvorul nou“ de Nicolae Jia- 
nu. Figuri luminoase ca cele ale 
lui Ion Păsăloaie, Miron Nichi- 
for, Vasile Sitaru, Anton Filip, 
Adam Jora și alții vorbesc mai 
puternic decît paginile schemati
ce în care unii autori n-au reușit 
să dea chipuri vii cuceritoare prin 
individualitatea lor. Greutăți ș; 
lacune sînt însă inerente judecîn 
amploarea procesului prin care 
romanul oglindește mersul înain
te spre definitiva biruință a so
cialismului și forța de neînvins a 
constructorilor lumii noi.

Ceea ce desprindem cu clari
tate sînt progresele mari, cate
gorice ale literaturii noastre așa 
cum se precizează ele în dez
voltarea romanului social legat 
direct de necesitatea consemnării 
frămîntărilor prin care trecem și 
a oglindirii epocii pe care o 
trăim. Faptul că tot mai mulți 
scriitori se apropie de specia ro
manului, că o cultivă și încă cu 
succes este și el semnificativ. 
Avem dovada progresului 
turii noastre în genuri 
ce reclamă maturitate și 
capacitate de obiectivare 
zont spiritual.

Succesele de pînă acum 
jează altele viitoare — 
substanțiale romane luminate de 
flacăra idealurilor pentru care 
milităm,

Sabin, tinăr 
adevăr și 
democratice 

generației 
partid spre 

. și slujirea

pomenim în

litera- 
dificile 
talent, 
Și ori-

anga
rici șl

H. ZALIS
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$T1RI EXTERNE

Răscoala populară din Liban
în plină desfășurare

(Urmare din pag. l-a) 

multă maturitate : tinerețea în- 
frăcărată nu se poate lăsa la che
remul primei inspirații, fireasca 
ei sete de fapte eroice trebuie în
drumată cu chibzuință, în așa fel 
incit adolescentul să nu se risi
pească in gesturi mari și inu
tile, în retorism gol, sau să-și 
rateze cei mai frumoși ani de 
viață așteptînd „fapta cea mare", 
gestul ieșit din comun. Eroismul 
muncii modeste, de fiecare zi — 
iată calea pe care tineretul își 
poate afirma posibilitățile, fron
tul vast pe care este suficient loc 
pentru milioane de eroi ai mun
cii. Adevărul acesta simplu și 
mare s-a infiltrat an de an mai 
mult în conștiința tineretului; 
așa se face că nu există acțiune 
patriotică, fie ea cît de dificilă, 
domeniu de interes național în 
care tineretul să nu se afle în 
primele rînduri. Așa au gindit 
tinerii care au plecat să con. 
struiască Bumbești-Livezeni, Hi
drocentrala de la Bicaz sau ora
șul Victoria ; așa gîndesc tinerii 
din zeci și sute de sate ale pa
triei noastre care participă cu a- 
tîta elan la îndeplinirea hotărî- 
ri'lor consfătuirii de la Constanța.

Din aceeași dragoste a tinere
tului pentru muncă — care se 
reazimă, în fond, pe un înalt pa
triotism— din nevoia acută, spe
cifică sufletelor avintate, de no
țiuni clare și categorice, a pornit 
și discuția desfășurată cîtva timp 
în ziarul nostru cu privire Ia ati
tudinea față de muncă. Una din 
ideile pe care s.au axat multe 
din scrisorile sosite la redacție, 
a fost problema disciplinii în 
muncă.

Li se poate părea unora ciu
dat : de ce trebuie să discutăm 
despre disciplină ? Tocmai acum 
însă, în condițiile noastre, e ne
cesar să discutăm despre discipli
nă — bine înțeles, în accepțiunea 
nouă a cuvîntului. Pe omul mun
cii nu.l terorizează nimeni. Con
știința îi este supremul conducă
tor și dacă el va înșela muncind 
prost, pierzînd timpul, se va în
șela ta fond pe el însuși. De a- 
ceea, disciplina la care ne refe
rim este o disciplină conștientă, 
liber consimțită, un reflex al au- 
toexigenței. Cei trei tineri munci
tori de la uzinele „23 August“ 
care au meritat să fie conside
rați drept chiulangii și despre 
care s-a discutat în paginile zia
rului nostru n-au înțeles, se vede, 
acest adevăr esențial, n-au înțe
les în ce constă libertatea muncii 
și cine sînt stăpînii societății. 
Atitudinea lor față de muncă 
este un reflex direct al rămînerii 
în urmă a concepțiilor lor de 
viață.

Un corespondent al ziarului 
nostru, Florea Frigioiu din Brăi
la, ne-a scris o scrisoare în care 
se arăta foarte nemulțumit de 
atitudinea față de muncă a tine
rei Zoia Stere de la întreprinde
rea „Industria Sîrmei“. Poate că, 
citindu-și numele în ziar, Zoia 
s-o fi mirat: cu ce drept se a- 
mestecă oamenii în viața ei per
sonală, de ce trebuie s-o critice 
pentru faptul că preferă să pri
mească salariu într-un post fic
tiv, numai ca să nu depună o 
muncă fizică, efectivă ? Zoia este 
unul din puținii tineri care s-a 
izolat de ritmul impetuos, cuceri
tor, al construcției noastre, care 
reacționează egoist, refractar. 
Dar cu ce drept aruncă acest om 
tînăr de pe umerii săi puternici 
partea sa de responsabilitate, de 
ce îș| cere atît de puțin ? Cînd
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Au fost acordate distincții 
$1 premii unor Întreprinderi 

i r n n t a ș e
Consiliul de Miniștri al R. P. ploatarea minieră 

Romîne a dat recent o hotărîre 
privind acordarea unor distincții 
și premii întreprinderilor frunta
șe pe anul 1957.

Conform acestei hotărîri se 
conferă Drapelul de producție al 
Consiliului de Miniștri pe anul 
1957 și un premiu de 750.000 lei 
colectivului Atelierelor C.F.R. 
„Grivița Roșie“ din București, ca 
întreprindere fruntașă pe țară, 
pentru merite deosebite în legătu
ră cu îndeplinirea și depășirea 
planului de stat pe anul 1957.

Se acordă un premiu de 500.000 
lei colectivului uzinei „I. C. Fri- 
mu“ Sinaia distins eu Steagul 
Roșu al Consiliului Central al 
Sindicatelor pentru succese deo
sebite obținute în producție în a- 
nul 1957.

Pentru realizările importante 
obținute în îndeplinirea planului 
de stat pe anul 1957 se acordă 
titlul de „Evidențiat al Consiliu
lui de Miniștri“ și premiile res
pective următoarelor unități: ex-

IN CINSTEA ZILEI
I L V L U ICOP

In cinstea zilei de I iunie, 
Ziua Internațională a Copilului, 
întreprinderile din sectorul indu
striei ușoare au realizat o serie 
de articole, modele și sortimen
te noi. Astfei, au fost realizate 
peste plan 56.000 m.p. țesături de 
mătase în contextură, desene și 
colorit specific pentru copii, 
200.000 perechi șosete și ciorapi

acesta
s-ă fie excepția ; în 
învestește talent și

un gospodar se apucă să-și Înal
țe o casă, el n-o să se uite la 
ceas cite ore a lucrat și n-o 
să-și drămuiască sforțările, pen
tru că va fi dornic, să-și vadă 
treaba terminată, ca să se poată 
bucura de ea. De ce atunci cînd 
e vorba de o construcție cu atit 
mai importantă, să se găsească 
printre noi oameni tineri care să 
se vaiete că e greu, că vor un 
loc mai ușor, mai comod ? In si
tuația aceasta se găsesc unii ab
solvenți ai școlilor medii și fa
cultăților care nu vor să meargă 
fie în provincie, fie în locuri de 
muncă unde nu s-ar putea bu
cura imediat de toate avantajele 
confortului. Oare nu sînt acești 
tineri capabili să treacă peste ră
mășițele vechii mentalități care 
a pus stăpînire pe conștiința lor 
și o înnăbușă, făcîndu-i inutili 
societății noastre ? încetul cu 
încetul, ei se vor pierde, își vor 
distruge personalitatea, pentru 
că părerile lor, concepțiile lor 
sînt anacronice. Astăzi. îigura 
contemporană reprezentativă este 
omul pasionat de munca lui, care 
se dăruie îără rezerve, omul care 
creează, gindește, perfecționează. 
Din ce în ce mai mult, 
încetează 
muncă se
energie, se pune curaj și pasiune. 
La oficiul I Foraj din raionul 
Băbeni, un muncitor petrolist — 
utemistul Gheorghe Drăgoi, a să- 
vîrșit un act de eroism, salvînd 
o sondă; ciobanul Ion Iordache, 
de la gospodăria de stat Lăicăi, 
raionul Muscel, a învățat mult și 
continuă să învețe in domeniul 
medicinii veterinare și al zooteh
niei, ca să poată îngriji cum tre
buie oile de care răspunde; ti- 
nărul Gheorghe Tomescu, asis
tent Ia catedra de Economie Po
litică a I.S.E.P. care și-a termi
nat studiile de curind, se pasio
nează de studiul istoriei econo
miei naționale și vrea să contri
buie cu ceva la elucidarea proble
melor care se pun în acest do
meniu. Ca să-și îndeplinească a- 
cest vis, nu i-a 
apuce de un 
tic al istoriei 
străine — rusa, 
să-i înlesnească 
crări de specialitate 
fost încă traduse
Iată deci că pasiunea pentru 
muncă, deși îmbracă forme atît 
de diferite, este în fiecare dome
niu de activitate un motor de 
progres. Iar exemplele de mai 
sus mi se par elocvente în ceea 
ce privește pasiunea pentru mun
că, atitudinea curajoasă și crea
toare faț,ă de ea a multor tineri 
din patria noastră.

Tot un aspect al acestei pro
bleme este și calificarea tinere
tului, perseverența în însușirea 
diferitelor cunoștințe. In între
prinderile noastre sînt nenumă
rate cursuri de minim tehnic și 
de calificare; mulți tineri munci
tori sînt elevi ai cursurilor serale 
și studenți în învățămîntul supe
rior ; la sate, tineri țărani care 
în trecut ar fi rămas analfabeți 
urmează cursuri agrozootehnice, 
fac experiențe de laborator, apli
că metode înaintate — toate a- 
cestea cu scopul de a zmulge pă- 
mîntului roade bogate. Toți a- 
ceștia sînt oameni care și-au le
gat viața de munca lor, pasio
nați, curajoși în fața eforturilor; 
dacă există voință insă, oricine 
poate fi ca ei.

Unii spun: cum pot eu oare, 
un tînăr simplu și neînsemnat, 
care îndeplinesc o muncă mărun
tă, să mă fac cu adevărat util,

fost greu să se 
studiu sistenia- 
și al unor limbi 
germana — care 
citirea unor lu- 

care n-au 
în romînește.

„Petîe Gheor
ghe“, Săsar-Baia Mare — evi
dențiat 1, premiat cu 250.000 lei; 
schela petroliferă Urlați — evi
dențiat II, premiat cu 200.000 lei; 
gospodăria agricolă de stat „Par
tizanul“ din regiunea București 
— evidenția III, premiat cu 
100.000 lei.

Se premiază de asemenea uni
tățile distinse cu titlul de „Evi
dențiat“ al Consiliului Central al 
Sindicatelor pe anul 1957 urmă
toarele întreprinderi: uzinele chi- 
mico-metalurgice „Gh. Gheorghiu- 
Dej“-Baia Mare — evidențiat I, 
premiat cu 500.000 lei; Combina
tul Poligrafic Casa Scînteii 
București — evidențiat II, pre
miat cu 450.000 lei; fabrica 
de cărămizi-Bucov Ploești — e- 
vidențiat III, premiat cu 150.000 
lei.

Conform hotărlrii premiile a- 
cordate se vor folosi în parte 
pentru premieri individuale și în 
parte pentru îmbunătățiri social 
culturale.

din bumbac, 6.000 tricotaje, 3.000 
confecții, 12.700 perechi încălță
minte pentru copii etc.

De asemenea In cadrul planu
lui s-au fabricat 176.000 m.p. di
verse țesături din lină în culori 
vii, 20.500 pălării pentru băieți și 
fete, 27.000 perechi încălțăminte 
tip „sanda“, 12.000 mingi lăcuite 
etc.

remarcat, respectat ? Tinerii 
ceștia greșesc: ei nu-și dau sea
ma că, în societate, diversele 
munci se înlănțuie între ele ca 
roțile unui mecanism, că nici una 
nu este atit de măruntă încît să 
nu fie utilă clasei muncitoare. In 
orice funcție te-ai afla — strun
gar sau dactilografă, savant sau 
brutar, director de întreprindere 
sau poștaș — acolo este nevoie 
de 
de 
in 
un 
de 
nii

toate capacitățile tale, de elan, 
inteligența ta. Dacă undeva, 
acest mecanism, se strecoară 
singur grăunte de indiferență, 
lene, de birocratism, oame- 
vor suferi. Aceasta este ideea 

care trebuie să călăuzească, de 
aceea, educația tineretului: el 
trebuie să se formeze puternic și 
dornic de muncă, întreprinzător 
și entuziast. Acest proces este 
departe de a fi simplu. Societa
tea veche ne-a lăsat destule ur
me în concepție care să influen
țeze conștiința încă nu pe deplin 
formată a adolescentului. Din a- 
luatul moale și inconsistent tre
buie plămădit constructorul so- 
cității socialiste, trebuie înlătu
rate umbrele de egoism, de indi
vidualism, dorințele de parvenire 
care l-ar putea deforma dezvol
tarea.

Din copilărie, de la vîrsta jocu
rilor, cînd gîndurile cu privire la 
viitor sint doar fugare imagini 
optimiste in mintea părinților, 
cînd se spun cu ușurință cuvinte 
necontrolate, de atunci apar îh 
mintea copiilor embrionii viitoa
rei atitudini față de muncă. Co
pilăriei începute cu alintări exa
gerate, cu preziceri de soiul: „tu 
ești deștept, ai să te faci doctor 
și ai să cîștigi bani mulți“ îi ur
mează o adolescență ferită de 
orice efort, de orice obligație; in 
cazul acesta, tinerețea nu poate 
să fie decît comodă, lipsită de e- 
nergie, meschină.

Familia și școala sînt acelea 
care pun bazele formării trăsătu
rilor de caracter ale tînărului, ale 
concepțiilor sale de viață; în or
ganizație, însă prima oară în 
fața vieții în îond, tînărul poate 
înțelege mai multe. Aici face el 
cunoștință cu idealurile socialis
te, pricepe caracterul revoluționar 
al epocii și menirea lui socială- 
In organizație, el se 
para cu cei din jurul 
te aprecia autocritic, poate parti
cipa la elanul colectivului, învă- 
țînd, cînd este nevoie, să facă și 
sacrificii personale. în acest 
sens, organizația este o școală de 
educație comunistă care a obți
nut multe succese în formarea 
caracterului tinerilor, ta impri
marea în conștiința acestora a u- 
nor concepții înaintate, revoluțio
nare.

Acum încheiem discuția pur
tată pe această temă în paginile 
ziarului nostru, Din opiniile ex
primate ta scrisorile și articole
le publicate se cristalizează pen
tru tînărul cititor o concluzie pe 
care e bine să n-o uităm nicio
dată și anume: în țara noastră 
care a pășit pe drumul unui vi
itor luminos, posibilitatea cea 
mai eficientă de a fi util societă
ții, de a contribui la făurirea a- 
ces-tui viitor este de a te dărui 
fără rezerve muncii, efortului co
lectiv, al întregului popor. Omul 
se măsoară după fapte, nu după 
vorbe: dacă faptele tale, în locul 
de muncă pe care ți l-ai ales, te 
vor face demn de acest titlu, îți 
stă în putere să fii unul din mi
lioanele de eroi ai măreței noas
tre construcții socialiste.

Munca ta modestă se va adău
ga la o construcție de importan
ță istorică de care vei avea de ce 
să fii mîndru, pentru că a 
construi socialismul este o mîn- 
drie care revine odată în isto
rie, unei singure generații.

poate com
iții, se poa-

ÎN LUPTÀ PENTRU
ECONONII DE METAl

(Urmare din pag. l-a)

U.T.M. a hotărît ca în sectoarele 
principale din uzină posturile de 
control să fie organizate și îndru
mate astfel ca în . centrul preocu
părilor lor să stea întrecerea din
tre brigăzi pentru economisirea de 
metal.

în întrecerea dintre brigăzile de 
tineret, pe lîngă celelalte obiecti
ve, reducerea procentului de rebu
turi constituie una din metodele 
principale pentru realizarea de 
econoimii. în acest scop, pe lîngă 
alte mijloace folosite, un rol deo
sebit îl are respectarea cu 
strictețe a normelor tehnologice, 
în sectorul oțelărie, de exemplu, 
se lucra într-un timp cu un pro
cent de rebuturi mult mai mare 
decît cel admis. Nu erau puțini 
aceea care susțineau că rebuturile 
se datoresc unor cauze tehnice o- 
biective. Un fapt petrecut însă cu 
cîtva timp în urmă a dovedit că 
multe rebuturi își găsesc explica
ția în neglijența și lipsa de sufi
cientă pregătire profesională a 
unora. Brigada de tineret condusă 
de Marin Mocanu și Ștefan Co
vaci a rebutat într-un schimb 34 
de piese, circa 25 dintre ele fiind 
constatate de controlul tehnic de 
calitate că se datorau neglijenței 
membrilor brigăzii ; unele forme 
nu fuseseră reparate din timp, al
tele nu fuseseră bine închise, tur
narea se făcuse la unele prea de 
sus. A doua zi, din inițiativa bi
roului organizației U.TJM., întrea
ga brigadă a fost chemată 1« con-

Odată cu venirea zilelor călduroase la fabrica de băuturi răcori
toare ..Bucureștii noi“ din Capitală activitatea s-a intensificat.

In laboratorul fabricii inginerii Maria Bîrnaure și Georgeta 
Stoica execută operația de dozare a acidului și zahărului la o 
băutură răcoritoare.

Utemiștii, tinerii din agricultură

(Urmare din pag. l-a)

zile-muncă ) 
la 11

au 
mai între

și-au luat anga- 
generală 

organizației 
cu conducerea

avut peste 200 
efectuat deja pînă 
45—60 zile-muncă.

După ce tinerii 
jamentele în adunarea 
deschisă, biroul
U. T.M, s-ă sfătuit 
gospodăriei și a numit pe Ionel
V. Radu, secretarul organizației 
U.T.M., ca șef al echipei de tine
ret constituită în cadrul brigăzii 
a doua. Castel Olteanu a fost nu
mit șeful echipei de tineret, con
stituită în cadrul brigăzii a treia. 
Pe toate cele 32 de hectare însă- 
mințale cu porumb de care răs
pund cele două echipe, tinerii au 
executat grăpatul pentru ca pămân
tul să-și păstreze umiditatea. Pe 
o parte din suprafață porumbul 
a răsărit și tinerii se pregătesc de 
prașila întîia.

Pe cele cinci hectare însămîn- 
țațe cu sfeclă de zahăr de care 
răspund cele două echipe de ti
neret, tinerii au executat prima 
prașila. Nu s-au limitat însă numai 

(Urmare din pag. l-a)

• Din cele 12 hectare vită nobilă, plantată în anul acesta, 
vom lua sub îngrijirea noastră o suprafață de cinci hectare la 
care vom executa toate lucrările necesare în termenii stabiliți, 
inclusiy îngropatul.

Gospodăria noastră a însămînțat anul acesta peste plan 
două hectare ou oea-pă, care va aduce un venit de 140.000 lei. 
Noi ne angajăm să executăm toate lucrările de întreținere pe 
această suprafață, din care 0,5 hectare le vom îngriji prin 
muncă voluntară. Atît contravaloarea zilelor-muncă efectuate 
voluntar cît și venitul pe care îl va aduce ceapa de pe cele 
0,5 hectare se va aloca fondului de bază al gospodăriei. Cu 
această sumă se vor cumpăra vaci de lapte.

• Din cele 331 oi ale gospodăriei vom îngriji 100 oi, de la 
care, prin aplicarea regulilor zootehnice înaintate, vom obține 
2 kg. lînă semifină de La fiecare oaie în loc de 1,800 kg.

— Contravaloarea ziilelor-muncă efectuate voluntar de tineri 
va f'i alocată fondului de bază al gospodăriei.

dintre ele cîte o 
care s-au stabilit 
pentru reducerea 
din inițiativa bi- 
în secția „forma-

trolul tehnic. în fața dovezilor, cei 
neglijenți au lăsat capetele în jos, 
rușinați.

Dar organizația U.T.M. nu s-a 
mulțumit cu atît. Cum in sectorul 
oțelărie lucrează șase brigăzi ale 
tineretului, biroul U.T.M. a orga
nizat în fiecare 
consfătuire, în 
măsuri concrete 
rebuturilor. Tot 
roului U.T.M., 
re“, în care lucrează aproape nu
mai tineri, s-a organizat o aduna
re deschisă consacrată reducerii 
procentului de rebuturi. La acea
stă adunare a fost invitat și șeful 
adjunct al sectorului, comunistul 
Gheorghe Petrache. El le-a ex
plicat tinerilor muncitori care sînt 
cauzele principale ale procentului 
ridicat de rebuturi și cum pot fi 
ele înlăturate, chemîndu-i totodată 
să vină cu propuneri și sugestii, 
să ajute mai buna organizare a 
muncii.

Acum, din inițiativa organiza
ției U.T.M. la curățătorie au fost 
instalate cîteva lăzi în care sînt 
colectate bavurile și armăturile de 
sîrmă pentru miezuri ; în felul 
acesta sute de kilograme de metal 
au fost recuperați.

Pentru generalizarea experien
ței pozitive și a metodelor înain
tate în muncă, comitetul U.T.M. 
organizează periodic schimburi de 
experiență între brigăzile de pro
ducție, posturile utemiste de con
trol și chiar între secții și sectoa
re. Astfel, nu de mult tinerii din 
sectorul oțelărie an făcnt tm 

la atât. Pentru că această lucrare 
necesita urgență, tinerii au trecut 
să lucreze și alte suprafețe culti
vate cu sfeclă. în afară de cele 
cinci hectare, ei au prășit în plus 
17,5 hectare din cele 45 pe care 
le are gospodăria. Tineri ca Ionel 
V. Radu, Moise Radu, Ion Nichi- 
for și alții au prestat de asemenea 
aproximativ 30 de zile-muncă la 
lucrările de irigare a unei supra
fețe de 4,5 ha. sfeclă, suprafață de 
care nu răspund direct tinerii.

Pentru că tinerii au terminat 
mult mai repede primele lucrări 
agricole la sfeclă, ei au trecut la 
alte lucrări. Deși nu și-au luat an
gajamente în această direcție, ei 
au prășit 20 de hectare de floarea 
soarelui. Zece tineri, printre care 
Dumitru Hinta, Ștefan Hinta și al
ții, au transplantat răsadurile de 
roșii, ardei și altele după ce și-au 
terminat lucrările în cadrul echi
pelor de tineret din care fac parte.

Obiectivul referitor la întreține
rea islazului a fost de asemenea 
îndeplinit și vitele gospodăriei 
pasc acuma iarbă proaspătă de 
pe cele 56 hectare îngrijite de ti
neri.

schimb de experiență cu cei de la 
turnătoria de fontă. Tinerii din 
sectorul montaj-motor au mers în 
schimb de experiență la cei de Ia 
montaj general. Cu prilejul unui 
asemenea schimb de experiență, 
Petrică Stanciu, secretarul organi
zației U.T.M. de la montaj gene
rai, a observat că și în alte Secții 
sînt piese rebutate care pot fi 
ușor recondiționate. El a făcut a- 
tunci propunerea Ca utemiștii să 
recondiționeze aceste piese prin 
muncă voluntară. Comitetul U.T.M. 
a îmbrățișat cu căldură inițiativa.

într-o discuție avută cu birou
rile organizațiilor U.T.M. de la 
„motoare“, „șasiu“, „ridicătorul hi
draulic“ și altele, s-a constatat că 
posibilitățile de reco-ndiționare 
pieselor rebutate sînt mult 
mari.

Comitetul de partid și condu
cerea uzinelor a aprobat inițiativa 
tineretului. în toate sectoarele și 
secțiile uzinei tinerii muncitori re
condiționează acum prin muncă 
voluntară piesele rebutate. Firește 
însă că recuperarea rebuturilor 
nu constituie decît o reparare par
țială a pagubelor făcute cu oca
zia rebutării.

Sarcina 
este de a 
mai mari, de a reduce greutatea 
tractorului îmbunătățind totodată 
continuu calitățile sale. Există 
încă în această direcție rezerve de 
sute de kilograme de metal pe 
fiecare tractor, ceea ce înseamnă 
deosebit de mult, mai ales la vo
lumul mare al producției actuale. 

BEIRUT 16 (Agerpres). — Si
tuația continuă să rărnină încor
dată pe întregul teritoriu al Li
banului.

După cum relatează ziarul 
„As-Siasa“, la 14 mai grevele au 
continuat in orașele Beirut, Tri
poli, Saida, Tir, Hermel, Beal- 
bek, Nabatia, Sahle etc. Mișca
rea grevistă a cuprins tot sudul 
Libanului. In noaptea de 14 spre 
15 mai la Beirut a avflt loc un 
schimb de focuri.

Ziarele relatează despre acțiu
nile detașamentelor de răsculați 
înarmați în regiunea muntoasă 
Hermel și în .alte regiuni ale 
țării. Intr-un comunicat oficial se 
subliniază că trupele guverna
mentale duc luipte împotriva răs-
culaților în regiunile Șuf și Beit 
Ed-Din. Intr-o serie de localități 
răs-culații ,au aruncat în aer po
duri, căi ferate și linii telefonice.

Ziarul „Telegraph“ relatează 
că legătura telefonică dintre Li
ban și celelalte țări arabe, afară

Doar în privința înfrumusețării 
colectivei și a păstrării avuțyllu 
obștesc, tinerii din gospodărie încă 
nu și-au îndeplinit angajamentul. 
Biroul organizației U.T.M. s-a 
orientat asupra cîtorva tineri, care 
să facă parte din postul utemist 
de control, dar practic încă nu s-a 
făcut nimic. E necesar ca organi
zația de bază U.T.M. să-și îndrepte 
activitatea și în această direcție.

Lucrările Congresului
o. I. z.

(Urmare din pag. l-a)
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mentat raport, intitulat „Despre î 
educarea și pregătirea ziariști.- ț 
lor“ și care s-a ocupat de pro- J 
blemele privitoare la instruu- < 
țiunea ziariștilor în diverse \ 
țări, sisteme de invățămint pro-; 
fesional, educarea ziaristului ca I 
activist social cu o înaltă caii- j 
ficare și pătruns de răspundere i 
față de munca sa. i

De la tribuna congresului i 
Renato Leduc (Mexico) a în-] 
fățișat tabloul situației acelei i 
prese din țările Americii Latine, i 
aflată la discreția consorfiilor; 
de publicitate, la rîndul lor j 
supuse bunuluj, plac al funcțio- ‘ 
narilor Departamentului de' 
stat nord-american. ,

In zilele de glorie a lui Mc. ' 
Carthy ziariștii mexicani care j 
au protestat împotriva amesta- . 
cului ambasadei americane în ' 
orientarea muncii lor, au fost ' 
înscriși pe fișele F.BJ.-ului ca 
niște „roșii“ periculoși !

Numai formarea lentă dar i 
continuă a opiniei publice poa
te curma o astfel de situație...

După ce Teodor Marinescu 
a informat congresul asupra 
lucrărilor reuniunii reporteri
lor, desfășurată cu puține zile 
înainte, d. M. J. Zalamea (Co
lumbia) membru în Consiliul 
Mondial al Păcii a salutat lu
crările Congresului cerînd spri
jinul participanților și pregăti
rea opiniei publice în vederea 
Congresului pentru dezarmare 
și colaborare internațională, 
care se va ține la Stockholm, 
între 16—22 iulie și unde sînt 
invitați să participe corespon
denți de presă de pretutindeni.

In după-amiaza zilei de ieri 
au continuat lucrările Congre
sului. Au luat cuvînlul Fran- 
cesco Fattorello (Italia), Juan 
Emilio Pacull (Chili), Mihail 
Hojman (Polonia), Henri Do
na din partea Organizației In
ternaționale de Radiofonie, 
Carlos de Freitas (Brazilia), 
Li tu Dzin (R.P.D. Coreeană) și 
Nestor Ignat (R.P.R.).
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Sosirea în Capitală 
a Iov, Asanase Joja
Vineri dimineața s-a înapoiat 

în Capitala acad. Atanase Joja, 
vicepreședinte ai Consiliului de 
Miniștri, ministrul învățămîntu- 
lui și Culturii, membru al de
legației tării noastre care a 
participat la solemnitățile de la 
Buenos Aires, prilejuite de 
transmiterea mandatului prezi
dențial noului președinte al Re
publicii Argentina.

utemiștilor și tinerilor 
realiza economii cit

H Schimb de focuri 
la Beirut

fșl Lupte între trupele 
guvernamentale și 

răsculafi
g| Poduri, căi ferate, ___ _____________ ___
linii telefonice aruncate de jnlanteri? pentru a fi fo-

J losit contra acelora care se vor
„răscula împotriva Occidentului".

De asemenea, comandamentul 
flotei de război a Statelor Unite 
a anunțat că va dubla un tățile 
amfibii atașate flotei a 6-a a 
S.U.A. din Mediter-ană. O forță 
operativă alcătuită din 12 nave 
de debarcare au fost expediate de 
urgență de la Gibraitar apre Me- 
diterana răsăriteană. Autoritățile 
navale americane au recunoscut 
că aceste unități „vor lua pozi
ție“ în imediata apropiere a coas7 
telor Libanului. La Washington 
s-a declarat că pe bordul nave
lor expediate spre Liban se află 
trupe de debarcare. De asemenea, 
în cercurile ‘militare occidentale 
se declară că manevrele navale 
care vor începe în Mediterană 
cu participarea flotelor țărilor 
N.A.T.O. sînt menite „să țină es
cadrele navale occidentale în sta
re de alarmă în legătură cu o 
evențqplă intervenție î.n Liban“.

in aer
£ Escalrele navale occi

dentale în stare de 
alarmă

de Irak, a fost întreruptă. A fost 
întreruptă de asemenea, legătura 
dintre Beirut și multe alte orașe 
din țară.

După oum transmite Agenția 
Libaneză de informații, rafinăria 
de petrol din Saida și-a întrerupt 
activitatea.

Referindu-se la tratativele din 
14 mai dintre președintele Liba
nului, Șamun, și ambasadorii 
S.U.A., Angliei și Franței în Li
ban, ziarul „L’Orient“ scrie că 
ambasadorii puterilor occidentale 
i-au comunicat lui Ș.amun că 
Occidentul este gata să acorde

Un proiect de reformă 
a învăfămîntului mediu 

a c "1 o nîn B. S. F. S. R.
MOSCOVA 16 (Agerpres). — 

TASS transmite : Academia de 
științe pedagogice a R.S.F.S.R. a 
elaborat un proiect de reformă a 
învăfămîntului mediu, potrivit că
ruia urmează să devină generală 
și obligatorie pentru toți copiii o 
școală de bază cu o durată de șco
larizare de opt ani. Ea va deveni 
baza învățământului mediu (ge
neral și special). Absolvenții șco
lii de bază își pot perfecționa cu
noștințele la școala medie politeh
nică de cultură generală.

Școala de bază de opt ani 
cuprinde pe copiii în vîrstă de 7 
la 15 ani, care vor dobândi aci cu
noștințele generale și politehnice

W1

R.P.R. la Tirgul internațional 
de la Parisde mostre

16. — Corespondentul 
transmite : La 16 mai 

deschis la Paris Tirgul 
care

PARIS
Agerpres
a. c. s-a 
internațional de mostre la 
participă și Republica Populară 
Română.

Vineri pavilionul rominesc a 
fost vizitat de oficialități franceze 
și de membri ai corpului diplo
matic.

In pavilionul R. P. Romîne 
sînt expuse mai ales produse care 
interesează piața franceză și a V-

SOLEMNITATEA iNMiNÄRII 
UNOR DECORAȚII

Vineri la amiază, la Prezidiul 
Marii Adunări Naționale a avut 
loc solemnitatea înmînării unor 
decorații.

La solemnitate au luat parte to
varășii Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Prezidiului Marii A- 
dunărl Naționale, general colonel 
Leontin Sălăjan, ministrul Forțe
lor Armate, Gh. Stoica, secretarul 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale, general locotenent Gh. Pin- 
tilie, adjunct al ministrului Aface
rilor Interne, general 
Arhip Floca, adjunct al 
lui Forțelor Armate, 
Naghi, vicepreședinte al 
Și alții.

Pentru lapte de arme

locotenent 
ministru- 
Dezideriu 
UCECOM

deosebite 
săvîrșite în bătălia de la Mără- 
șești au fost distinși cu Ordinul 
„Apărarea pati’iei” clasa UI-a 
general colonel în rezervă Ghiță 
Petre Georgescu, general colonel 
în rezervă Marin Gh. Ionescu Si
naia, general maior în rezervă 
Ioan I. Georgescu, general maior 
în rezervă Marcel F. Ionescu. ge
neral maior în rezervă Corneliu 
M. Obogeanu, colonel în rezervă 
Gh. Focșeneianu, colonel în rezer
vă Petre Spiridon Jinga.

Prin același decret, pentru fapte 
de arme deosebite săvîrșite în 
luptele duse împotriva fascismu
lui, s-a conferit Ordinul „Apăra
rea ‘patriei“ olasa IlI-a generalu
lui maior în rezervă Pantelimon I. 
Ivan și generalului maior în re
zervă Aurel N. Leonin.

Cu prilejul aniversării a 10 ani 
de La înființarea echipei artistice a 
regiunii a 2-a militare, pentru ac
tivitate artistică deosebită desfă- 
șurată în rîndurile militarilor For- 

Libanului „ajutor deplin în con
formitate cu declarația tripartită 
din 1950“.

La Departamentul de Stat s-a 
anunțat că Libanul a cerut Sta
telor Unite să-i livreze tancuri 
pentru a lupta împotriva popu
lației răsculate. Agenția United 
Press relatează că recent, Statele 
Unite au livrat Libanului arma-

de

po- 
vor

și vor primi o educație fizică, 
muncă, morală și estetică.

Cele mai multe școli medii 
litehnice de cultură generală 
fi înființate pe lingă întreprin
deri industriale, de construcții, de 
transporturi, în mediul rural — 
pe lingă colhozuri, sovhozuri și 
stațiuni tehnice de reparații.

în comparație cu școlile medii 
existente, durata de școlarizare in 
școlile medii de cultură generală 
crește cu 1-2 ani (ele vor avea 
11-12 clase în loc de 10).

Se crede că reorganizarea siste
mului de învățământ public în 
R.S.F.S.R. va intra in vigoare o- 
dată cu noul an școlar și va fi 'în
cheiată in decurs de 5-7 ani.

niunii Franceze ca : utilaj petro
lifer, mașini-unelte, chimicale, 
produse petrolifere, articole din 
lemn, textile și confecții, artizanat 
etc.

Reprezentanții a numeroase fir
me comerciale din Franța și alte 
țări se interesează la biroul co
mercial al pavilionului de posibi
litățile de lărgire a legăturilor lor 
cu întreprinderile rominești de 
comerț exterior precum și de crea
rea de noi legături economice.

țek>r Armate, au fost decorați cu 
„Ordinul Muncii“ clasa Il-a Io- 
cotenent colonel Constantin Cos- 
toli și cu „Ordinul Muncii” clasa 
IlI-a tovarășii Al. Sandu Faer, 
Eugen Munteianu, Semo Juan. Ia
cobini Vlad și Walter Wogcl.

Pentru contribuția deosebită a- 
dusă în calitate de profesor La ri
dicarea pregătirii tehnice a ofițe
rilor șl pentru întreaga sa activi
tate, s-a conferit „Ordinul Muncii“ 
clasa III-<a tov. Veierlan Al. Nes- 
torescu.

Pentru merite deosebite obținute 
tn muncă, pentru priceperea și 
devotamentul de care au dat do
vadă în îndeplinirea sarcinilor de 
serviciu au fost decorați următorii 
ofițeri din Ministerul Afacerilor 
Interne : cu Ordinul „Steaua Re
publicii Populare Romîne” clasa 
III—a maior Paul Constandache, 
cu Ordinul „Steaua Republicii 
Populare Romîne“ clasa IV-a că
pitan Nicolae Pleșiță, iar cu Or
dinul „Steaua Republicii Populare 
Romîne" clasa V-<a colonel Gh. 
Cuteanu, it. major Gh. Mihăilă, lt. 
major Petre Branea și locotenent 
Ion Stancu.

Cu prilejul împlinirii e 10 ani 
de la apariția ziarului „Dobrogea 
nouă", din regiunea Constanța, 
pentru merite deosebite în muncă, 
au fost distinși' cu „Ordinul Mun- 
cii“ clasa III-a «tovarășii Anghel 
Tănăsuică Constantin Dofin, Gh. 
Marin, Traian Satcău.

Cu prilejul împlinirii a 60 de - 
ani de 
na” și i 
muncă 
tieni a 
Muncii"

Cu prilejul împlinirii a 10 ani 
de existență a fabricii de oonfecții 
„Gh. Gheorghiu-Dej” din Bucu
rești și pentru merite deosebite în 
muncă 
Muncii” clasa Il-a 
Boga.

Pentru 
că în domeniul creației de desene 
ta sectorul industriei ușoare s-a 
conferit „Ordinul Muncii“ clasa 
IlI-a tov. Elena Filip, desenatoa
re la întreprinderea „Mătasea 
populară”.

Pentru merite deosebite în 
munca de dezvoltare a cooperati
velor meșteșugărești Q fost confe
rit „Ordinul Muncii” clasa IlI-a 
tovarășilor Sigmund Landtnan, 
Eugen Tomescu, Paul Boroș.

In numele Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer a felicitat căl
duros pe cei decorați.

In numele celor decorați, gene
ral în rezervă Ghiță Pețre Geor
gescu și Anghel Tănăsuică, redac
tor șef al ziarului „Dobrogea 
nouă“, au mulțumit călduros pen^ 
tru înaltele distincții -acordate.

la apariția revistei „Albi- 
pentru merite deosebite în 
tov. Ion Alexandru Tres- 
fost distins cu „Ordinul 
clasa III-ia.

s-a conferit „Ordinul 
tov. Ioana

merite deosebite în mun-



Declarația - comună 
sovieto-arabă

Uriașul răsunet internațional
al lansării Sputnikului III

Realizările americane 
au o importanță mică 
față de cete ale U.R S S.

NEW YORK 16 (Agerpres). — 
Laboratorul de cercetări știin
țifice al flotei militare maritime 
a S.U.A. a comunicat că trei din 
stațiunile ei de radio-observație 
au recepționat semnalele celui 
de al treilea satelit artificial so
vietic al pămîntului.

Conducătorul programului a- 
merican pentru sateliții artificiali, 
dr. Richard Porter, a declarat în 
cadrul unei conferințe de presă 
la Washington că Uniunea So
vietică trebuie felicitată pentru 
faptul că ea a creat o rachetă 
atît de mare și a elaborat un 
astfel de program de cercetări la 
cel de al treilea satelit.

La ședința de la Washington 
a comisiei senatoriale pentru pro
blemele cosmice, directorul la
boratorului de motoare cu reac
ție al Institutului tehnologic din 
California, dr. W. Pikering, și-a 
exprimat părerea că pentru lan
sarea pe orbită a satelitului so
vietic a fost, pare-se, necesară 
o rachetă cu o tracțiune de cel 
puțin 500.000 de funți. El s-a 
declarat de acord cu părerea se
natorului democrat Symington 
[(statul Missouri), membru al 
comisiei, privind faptul că din 
punct de vedere militar realiză
rile americane în domeniul zbo
rurilor cosmice au o importanță 
mică în comparație cu realizările 
Uniunii Sovietice.

Amănunte despre utilarea 
satelituluitehnică a

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
TASS transmite: Evghenii Feo
dorov, membru corespondent al 
Academiei de Științe a U.R.S.S., 
a declarat într-un interviu cores
pondentului ziarului „Sovietskaia 
Rosiia“ că trăsătura cea mai ca
racteristică a noului satelit arti
ficial este utilarea sa tehnică. 
El a comunicat că pe bordul sa
telitului sînt două grupuri de a- 
parate: principalele instalații de 
măsurare care înregistrează feno
menele naturale (compoziția at
mosferei, radiațiile cosmice și so
lare), și un grup de aparate, care 
asigură alimentarea aparaturii, di-

rijarea ei, transformarea măsu
rătorilor în semnale electrice și 
transmiterea acestora pe pămînt.

Profesorul Feodorov subliniază 
că pentru prima oară se va mă
sura tensiunea tâmpului magne
tic terestru. Aparate speciale vor 
cerceta în mod amănunțit struc
tura și compoziția razelor cosmi
ce — acești soli ai lumilor înde
părtate. Oamenii de știință vor 
putea explora limita superioară a 
atmosferei, vor putea culege 
formații despre compoziția 
mosferei și despre presiunea 
Ia altitudini uriașe.

Conducătorii 
militari englezi 

sînt uluiți

Sintern profund impresionați
BRAGA 16. — Corespondentul 

Agerpres transmite : In legătură 
cu lansarea celui de-al treilea sa
telit artificial sovietic, renumitul 
om de știință, acad. Josef Novak, 
președintele Comitetului ceho
slovac al Anului Geofizic Interna
țional, a făcut Agerpres-ului ur
mătoarea declarație :

„Îndată ce au constatat lansa- 
sarea celui de-al treilea Sputnik, 
observatoarele cehoslovace, care 
și-au consacrat activitatea cerce
tărilor privind sateliții artificiali 
ai pămîntului in cadrul Anului 
Geofizic Internațional, au declarat 
alertă generală.

Astăzi s-au putut întreprinde lo 
noi în Cehoslovacia primele mă-

pot tine sputnicii ăștia... 
Desen de N. CLAUDIU

Pămintul : — încă puțin și n-o

Evenimentul hotăritor din ulti
mele 24 de ore este fără îndoială 
dealarația făcută joi după amia
ză de generalul De Gaulle. Ast
fel lucrurile s-au clarificat. De 
Gaulle s-a demascat; el afirmă 
că este gata să uzurpe puterea 
pentru a instaura dictatura mili
tară, în vreme ce un guvern fran
cez a fost investit de către o ma
joritate respectabilă de disputați. 
Această declarație aruncă lumină 
asupra evenimentelor din Algeria. 
Lozinca : „Trăiască De Gaulle" și 
nu: „Trăiască Republica“ a fost 
aceea care a încheiat o scurtă 
cuvîntare pe care generalul Sa
lan a ținut-o în fața mulțimii de 
algerieni. Apelul trimis lui De 
Gaulle a fost unul din primele 
acte ale generalului Massu, după 
lovitura sa de forță din noaptea 
de 13-14 mai. Jacques Soustelle, 
reprezentantul direct al lui De 
Gaulle este acela care era aștep
tat de rebeli în seara rebeliunii. 
Este absolut evident că insurec
ția din Algeria este de inspirație 
gaullistă.

Dar, lovitura mllitaro-fascistă 
din Algeria nu a reușit la Paris. 
Astăzi este neîndoielnic că rebe
lii au contat pe. o lovitură de for
ță paralel cu cea din capitala Me
tropolei. „Oameni care nu apar
țin armatei, — a spus azi dimi
neață dl. Pflimlin deputaților — 
unii veniți chiar din Metropolă, 
au pregătit în mod minuțios lo
vitura lor la Alger”. Planurile lor 
au fost dejucate prin eșecul ce
lor care unelteau pentru a înlo
cui guvernul Gaillard cu un așa 
zis guvern de „salvare publică” 
și compus din partizani ai răz
boiului dus pînă la capăt. Dimpo. 
trivă, guvernul s-a format sub 
președinția lui Pflimlin, guvern 
investit de Adunarea Națională.

Astăzi lucrurile sînt și mai lim
pezi ca ieri. Republicanii știu că 
există o reală amenințare împo
triva instituțiilor legale din Fran
ța și știu de unde vine această 
amenințare.

Primele riposte la declarația 
Iui De Gaulle au fost viguroase. 
După numai trei sferturi de oră 
după ce această declarație a fost 
dată publicității, deputății comu
niști au cerut convocarea ime
diată a Adunării Naționale. A- 
ceasta s-a întrunit azi dimineață _ .
(ieri N.R.) și a adoptat proiectul P. H. Teitgen, unul din princi-

in- 
at- 
ei

ob-surători și s-au cules primele 
servații referitoare la noul satelit 
artificial sovietic. Toate aceste 
măsurători și date confirmă cele 
arătate in. comunicatul oficial in 
legătură cu lansarea satelitului.

Mărturisim cititorilor ziarelor 
romînești că elementele furnizate 
de aceste măsurători ale observa
toarelor cehoslovace ne-au impre
sionat profund. Ele certifică un 
nou succes de răsunet covîrșitor al 
științei sovietice. Experții noștri 
au calculat că orbita noului sate
lit este o elipsă care se apropie 
foarte mult de cerc, ceea ce are o 
mare semnificație în privința mij
loacelor care au expediat pe orbi
tă un satelit cu o greutate atît de 
mare de 1.327 kg.“.

LONDRA 16 (Agerpres). — 
Observatorii științifici ai ziarelor 
engleze își exprimă uimirea în le
gătură cu lansarea cu succes a ce
lui de-al treilea satelit artificiul 
sovietic al pămîntului. Observato
rul ziarului „Daily Mail“ scrie că 
„Sputnic-3“ despre care Moscova 
a anunțat ieri, a uimit pe oamenii 
de știință din occident în special 
prin greutatea sa“.

Observatorul științific al ziaru
lui „Daily Express“ declară că 
„greutatea celui de-al treilea sput
nic rusesc a uluit pe conducătorii 
militari englezi“.

Părerea savaniilor 
occidentali

BONN 16 (Agerpres). — Anun- 
țînd lansarea de către Uniunea 
Sovietică a celui de-al treilea sa
telit artificial al pămîntului, pos
tul de radio Stuttgart subliniază 
faptul că oamenii de știință occi
dentali acordă o atenție deosebită 
greutății mari a satelitului. După 
părerea lor Uniunea Sovietică po
sedă rachete care pot atinge luna.

Posibilitatea unui zbor 
spre planeta Marte

MOSCOVA 16 (Agerpres). — parte timpul cînd se va trece de 
TASS transmite : Consider ca un 
lucru pe deplin real ca in cursul 
viitorilor 20 de ani să se între
prindă un zbor in Marte pentru 
a dezlega misterele acestei pla
nete minunate, scrie în „Pravda” 
cunoscutul specialist sovietic 
zboruri cosmice acad. Leonid 
dov. El consideră că nu este

M.

în 
Se- 
de-

Dr Werner yon Braun:
Rușii ne-au depășit

NEW YORK 16 (Agerpres). - 
După cum anunță corespondentul 
din Washington al agenției Uni. 
ted Press, cunoscutul specialist 
in domeniul rachetelor, dr. Wer- 
ner von Bnaun, a declarat că 
Statele Unite vor putea intr-un 
an sau în 18 luni să lanseze pe 
orbită un satelit artificial de di
mensiunile noului satelit sovietic.

LANSAREA CELUI DE-AL 
TREILEA SATELIT, a spus von 
Braun, NU FACE DECÎT SA 
CONFIRME PĂREREA MEA CA 
RUȘII NE-AU DEPĂȘIT.

la sateliți artificialii ai pămîntu
lui la rachete care vor efectua 
zboruri interplanetare.

Pentru rezolvarea grandioase
lor sarcini ale astronaiuticii, scrie 
acad. Sedov, poate avea o mare 
însemnătate colaborarea interna
țională a oamenilor de știință 
din toate țările. Oamenii de știin
ță sovietici sînt recunoscători co
legilor lor din străinătate pentru 
că au participat la observațiile 
asupra zborului primilor sateliți 
artificiali ai pămîntului și pen
tru analiza științifică făcută a- 
cestor observații. Am dori, scrie 
acad. Sedov, ca contactele și co
laborarea stabilite în acest fel să 
se lărgească și să se adîncească.

Al treilea sadelit favorizează 
dezvoltarea acestei colaborări. El 
poate fi observat din toate regi
unile de pe glob cu populație 
densă, la răsăritul și apusul soa
relui. .

Evenimentele
âin Franța și Algeria
*Puternica reacție după declarația generalului De Gaulle * Decretarea
stării excepționale * 4 organizații fasciste dizolvate * Forțele democratice 

iau măsuri împotriva unei aventuri fasciste
decretarea stării 
în principiu a 
ședință a Con

ținută în

de lege pentru 
excepționale care 
fost propus la o 
siliului de Miniștri, 
cursul nopții și care a durat pa
tru ore. Starea excepțională este 
prevăzută pentru trei luni, iar 
șeful guvernului poate suspenda 
ziare și manifestații, poate ordo
na percheziții sau arestări, inter
zice anumite spectacole etc. încă 
în noaptea trecută patru organi
zații fasciste, ai căror șefi sînt 
arestați, sau căutați de poliție, au 
fost dizolvate. Forțele pentru 
menținerea ordinei au fost con
siderabil întărite pe tot teritoriul. 
15.000 de membri ai gărzilor re
publicane au fost aduși la Paris. 
Reședința din provincie a gene
ralului De Gaulle este suprave
gheată. Jacques Soustelle, care a 
fost și el pus sub supraveghere, 
se spune 
miezii a 
ger.

Grupul parlamentar radical-so
cialist care s-a întrunit la 15 
mai a hotărât să acționeze pen
tru a provoca o reuniune a gru
purilor actualei majorități guver
namentale. Edouard Daladier a 
adresat o telegramă președinților 
mai multor grupuri parlamentare 
invitîndu-i să țină în cursul di
mineții zilei de 16 mai o confe
rință pentru a fixa o atitudine 
comună în cadrul dezbaterilor 
care vor urma declarației guver
namentale cu privire la situația 
din Algeria.

Tot în cadrul reuniunii grupu
lui parlamentar radical-socialist 
a fost respinsă și condamnată în 
unanimitate declarația făcută de 
generalul De Gaulle prin care a- 
cesta afirmă că este gata „să a- 
sume puterile ' Republicii“. .

O atitudine similară a luat-o și

palii lideri ai partidului catolio 
M.R.P. — al cărui congres se 
desfășoară actualmente la St. 
Malo, care a declarat că „pen
tru a salva țara nu trebuie să 
ne bazăm nici pe un om, nici 
pe o aventură... Datoria noastră 
a tuturor este să acordăm încre
dere totală guvernului care a fost 
constituit. Iar datoria guvernului 
este să apere regimul împotriva

Corespondentă 

telefonică de la Paris

că în cursul după a- 
reușit să ajungă la Al-

clarație în care subliniază: „Re
publica este în primejdie. Insurec
ția civilă și militară din Algeria 
și declarația generalului De Gaulle 
dovedesc că asaltul împotriva 
regimului republican a fost 
sat“.

Riposta pe care Franța o 
pretutindeni fasciștilor este 
guroasă. Peste tot se formează 
mitete antifasciste, se organizea
ză mitinguri și întîlniri în spiri
tul unității. Toate organizațiile 
politice de stînga iau poziție ho
tărâtă împotriva aventurii fascis
te. Sindicatele au lansat apeluri 
către membrii lor, pentru a-i pu
ne în stare de alarmă. Orice în
cercare de lovitură de stat a de
clarat C.G.T. (Confederația Ge
nerală a Muncii) se va găsi în 
fața unei mișcări de grevă gene
rală. Partidul comunist francez a 
reînoit propunerea făcută parti
delor de stînga de a se întruni 
pentru a lua în comun, toate mă
surile pe care la reclamă situa
ția actuală.

Azi dimineață organizațiile ti
neretului parizian și anume ale 
tineretului socialist, tineretului 
comunist, tineretului radical și ti
neretului stîngii socialiste au con
stituit un comitet antifascist și 
au chemat tineretul parizian să

lan-

dă
vi-
co-

rebeliunii, să restabilească disci
plina în armată și să salveze uni
tatea națiunii“.

Deputatul socialist Edmond 
Naegelen, fost guvernator gene
ral al Algeriei, consideră că de
clarația generalului De Gaulle 
reprezintă o „candidatură la pu
tere peste reprezentarea naționa
lă, exploatînd foarte regretabi
lele evenimente din Algeria".

Deputatul radical-mendesist, 
Charles Hernu, a declarat: „Dl. 
Pflimlin nu trebuie să cedeze, el 
reprezintă guvernul republicii. 
Trebuie să se facă apel Ia toate 

manifesteze în'searâ aceleiași zile 
.................  _ " " în piața Sorbonei. Organizațiile 

studențești naționale ținînd de a- 
ceste patru partide, cărora li s-a 
alăturat și organizația națională 
a tineretului studențesc M.R.P., 
(catolic) s-au solidarizat cu acest 
apel și au constituit un comitet 
antifascist' național al studenților, 
chemînd pe studenții din Paris 
să participe astă seară la mitin
gul din fața Sorbonei.

In tot cursul zilei de azi mun
citorii din diferite întreprinderi

rația generalului Salan (care s-a 
raliat complotului militar din Al
geria — n.r.) se constată că totul 
a’ fost pregătit dinainte. Ne aflăm 
în fața unui complot“

„Nu există decît un singur gu
vern al republicii, guvernul Pflim- 
lin, a declarat François Mitterand 
(U.D.S.R.), nu avem decît o sin
gură datorie, aceea de a-1 spri
jini și de a-i da ascultare“.

Conducerea partidului socialist 
• dat publicității joi seară o de-

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
TASS transmite: Guvernul
U.R.S.S. și guvernul Republicii 
Arabe Unite se declară pe deplin 
mulțumite de rezultatele tratati
velor, se spune în declarația co
mună cu privire la rczf.ltztch 
tratativelor semnată 
de Nikita Hrușciov 
Abdel Nasser.

In cadrul vizitei în 
președintelui Nasser, 
ducătorii Uniunii Sovietice 
conducătorii Republicii Arabe U- 
nite au avut loc convorbiri ia 
care au fost examinate probleme 
care prezintă un interes comun 
pentru cele două țări, precum și 
o serie de probleme și evenimen
te internaționale care atrag în 
prezent atenția opiniei publice 
mondiale.

Cele două guverne se călăuzesc 
după principiul coexistenței paș
nice a statelor independent 
sistemele lor sociale, 
în declarație.

Cele două guverne 
nat problema privind 
arabilor din Palestina 
izgonirea lor dm locurile natale. 
Ele au confirmat sprijinul lor 
deplin acordat drepturilor legiti
me ale arabilor din Palestina.

In declarația comună semnată 
se condamnă războiul barbar pe 
care Franța îl duce împotriva po
porului algerian. Cele două gu
verne, se spune în declarație, 
cheamă insistent la reglementa
rea problemei algeriene prin mij
loace pașnice.

Guvernul U.R.S.S. și guvernul 
Republicii Arabe Unite declară 
că este necesar să se pună capăt 
amestecului guvernelor unor sta
te străine în treburile interne ale 
Indoneziei. Independența și suve
ranitatea Indoneziei trebuie să 
fie respectate, se spune în decla
rație.

Cele două guverne consideră 
în egală măsură că Republica 
Populară Chineză trebuie să fie 
reprezentată în Organizația Na
țiunilor Unite.

In declarația comună se vor
bește despre necesitatea ca toate 
statele să înceteze experiențele 
cu arma atomică și cu hidrogen.

Cele două guverne consideră, 
se spune în declarație, că convo
carea unei conferințe la nivel 
înalt, l,a care să participe marile 
puteri și cîteva alte state, are o 
importanță primordială și tre
buie să fie accelerată.

Klîment Voroșilov, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., și Nikita Hrușciov, pre- 

Miniștri 
invitația 
a vizita

rezultatele 
la 15 mai 
și Gamal

U.R.S.S. a 
între con-

Și

de 
se spune

au exami- 
drepturile 
și privind

ședintele Consiliului de 
al U.R.S.S., au acceptat 
președintelui Nasser de 
Republica Arabă Unită

——O-----

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
TASS transmite : Pentru centrul 
de televiziune din Moscova va fi 
construită din piese prefabricate 
de beton armat o antenă înaltă de 
500 m. In interiorul giganticei 
țevi pînă la înălțimea de 400 
m. vor circula cabinele a două lif
turi care vor putea să ridice pe 
oră pînă la 100 de persoane. La 
înălțimea de 400 de m. se proiec
tează amenajarea unei terase de 
pe care se va vedea Moscova și 
împrejurimile ei pe o rază de 100 
km.

Deasupra se va înălța o antenă 
de 100 de m.

de

pariziene au întrerupt lucrul în 
semn de protest împotriva încer
cărilor de a se da o lovitură de 
stat militaro-fascistă. Astfel, au 
făcut grevă muncitorii din între
prinderile de construcții, munci
torii metalurgiști și cei din ser
viciile publice. In același timp au 
avut loc numeroase mitinguri și 
au fost trimise petiții și delega
ții care cer președintelui republi
cii apărarea ordinei republicane 
și a libertăților democratice îm
potriva încercărilor de instaura
re a unei dictaturi militare.

Acestea sînt tâteva aspecte ale 
luptei antifasciste care a mobili
zat toate forțele republicane.

Dl. Pflimlin, care a încredin
țat ieri secretarului general al 
partidului socialist, Guy Mollet, 
funcția de vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri a declarat că 
„unitatea și libertățile publice 
vor fi apărate".

REGIS BERGERON 
Corespondentul „Scînteii 

neretului" la Paris.
tl-

Cuvîntarea rostită
de W. Gomulka la mitingul 

de pe aeroportul din Varșovia
VARȘOVIA 16 (Agerpres). — 

In cuvîntarea rostită la mitingul 
de pe aeroportul din Varșovia 
după înapoierea delegației de 
partid și guvernamentale a R.P. 
Polone din vizita sa de priete
nie în R.P. Bulgaria, R.P. Ungară 
și R.P. Romînă, 
Gomulka a spus

Pretutindeni, în 
toriei noastre în 
garia și Rcmînia, 
bitorul, am fost primiți cu senti
mente de adevărată prietenie fră
țească, cu sentimente atît de 
cordiale îneît nu se poate vorbi 
despre ele fără emoție.

Vizitele pe care le-am făcut în 
țările frățești au o deosebită im
portanță. Scopul vizitelor noastre 
a fost să adîncim prietenia, 
să întărim și să lărgim co
laborarea dintre Polonia și ță
rile pe care le-am vizitat. Putem 
spune că acest țel a fost pe de
plin atins.

W. Gomulka a vorbit apoi 
despre vechile tradiții de priete
nie dintre cele trei țări și Polo
nia. El a subliniat că, după zdro
birea hitlerismului și fascismului 
și venirea la putere în țările de 
democrație populară a clasei 
muncitoare, această prietenie tra
dițională a căpătat un conținut 
nou. Ea se sprijină pe o bază pu
ternică. care este ideea interna
ționalismului proletar, ideea care 
unește cel mai puternic popoarele.

La baza relațiilor dintre Po
lonia, pe de o parte și Bul
garia, Ungaria și Romînia, pe de 
altă parte, stau principiile leni
niste ale frăției, egalității și aju
torului reciproc. Aceasta a întărit 
și mai mult prietenia care ne 
unește.

Cît de des, absorbiți de munca 
de zi cu zi, nu ne dăm seama pe 
deplin de uriașa importanță și 
forță a acestei prietenii. Cit de 
des importanța acestei prietenii 
și bogăția multilaterală a conți
nutului ei se pierd în schematis
mul informației laconice. Pro
paganda noastră, presa noastră 
pot face mult pentru întărirea a- 
cestei prietenii, informîndu-ne 
asupra problematicii multilaterale 
și interesante a vieții popoarelor 
frățești și nu estompînd-o prin- 
tr-o informație ștearsă.

In repetate rînduri, în decursul 
istoriei, poporul polonez a gus
tat amărăciunea singurătății. 
Știm din experiența noastră a- 
mară că nu poate fi nimic mai 
rău pentru un popor decît singu
rătatea. Cunoaștem întregul tra
gism al neputinței poporului care 
este singur.

Și de aceea lărgirea în rîndul 
poporului polonez a ideii priete
niei cu popoarele frățești are o 
însemnătate atît de mare. Cînd 
fiecare cetățean «1 țării noastre 
își va da seama de faptul că a 
trecut Irevocabil timpul cînd am 
fost slabi și singuri și totodată 
neînarmați, cînd va înțelege pe 
deplin importanța acestui fapt, a- 
tunci mersul nostru înainte se va 
accelera, atunci ne va fi mai ușor 
să învingem greutățile. Conștiin
ța prieteniei cu popoarele frățești 
sporește și înzecește forțele noa
stre. De aceea, trebuie să ne stră
duim cu toate forțele să 
larizăm în masele largi 
porului nostru.

Importanța prieteniei 
cu Bulgaria, Ungaria și 
este cu atît mai mare cu cît ele 
nu mai sînt fostele țări care erau 
odinioară doar niște pioni într-un 
joc politic, țări cu agricultură 
înapoiată și cu industria și mai 
înapoiată. Bulgaria, Ungaria Și 
Romînia sînt astăzi state libere 
suverane, care își dezvoltă în
tr-un ritm rapid economia lor 
potrivit nevoilor popoarelor aces
tor țări.

Astăzi, Bulgaria, Ungaria și 
Romînia sînt mari producători în 
domeniul agriculturii și indus
triei. Datorită dezvoltării rela
țiilor socialiste la sate, producția 
agricolă dm aceste țări a crescut 
considerabil și există toate indi
ciile că ea va crește și pe viitor 
într-un ritm rapid. Paralel cu 
dezvoltarea agriculturii crește ra
pid industria. Se construiesc noi 
întreprinderi industriale moder
ne, se modernizează cele vechi.

In timpul șederii noastre în 
Bulgaria, am vizitat marele com
binat textil din Plovdiv, în Ro
mînia, la București, am cunoscut 
uzine ale industriei metalurgice, 
la Ploești am vizitat o rafinărie 
de petrol modernă, de mare ca
pacitate. Am ajuns la convinge
rea că în aceste țări există ra
muri de producție care sînt la un

MOSCOVA. — in dimineața de 
16 mai a plecat cu un avion „TU- 
104“ la Cairo, Gamal Abdel 
Nasser, președintele Republicii A- 
rabe Unite, și persoanele care ii 
însoțesc. .

BUDAPESTA. — In dimineața 
zilei de 16 mai, avionul „TU-104“ 
cu care călătorește spre Gairo 
președintele Nasser și persoanele 
care îl însoțesc după vizita în 
U.R.S.S,, a făcut o escală la Bu
dapesta.

LA PAZ. — Guvernul bolivian a 
anunțat că rebeliunea care a iz
bucnit în provincia Santa Cruz a 
eșuat. Rebelii, care ocupaseră o- 
rașul Santa Cruz. au abandonat 
acest oraș lâ apropierea trupelor 
guvernamentale și au fugit în di
recția frontierei cu Paraguay și 
a zonelor de junglă din estul tă
rii.

TIRANA. — După cum comuni
că Ministerul Agriculturii R. P. 
Albania, in prezent tn această 
țară există 1912 cooperative agri
cole tn,sumlnd 70 la sută din tere
nurile arabile ale țării.

WASHINGTON. - Ziarele ame
ricane anunță că o importantă 
colecție de documente referitoare 
la Abraham Linooln a fost dis-

tovarășul W. 
printre altele: 

timpul călăi 
Bulgaria, Un- 
a declarat vor-

o popu- 
ale po-

noastre 
Romînia

trusă de foc. Aceste documente se 
aflau la biblioteca -din Galesburg 
și au ars împreună cu aproxima
tiv 200.000 de volume și documen
te într-un incendiu care a distrus 
întreaga L..2
cauzate de incendiu sînt evaluate 
la 1,000.000 de dolari.

HARKOV. — La 15 mal a avut 
loc la Harkov un, miting de masă 
consacrat laminării către regiunea 
Harkov a ordinului „Lenin" care 
i-a fost decernat pentru succesele 
doblndite in dezvoltarea agricul
turii. La miting a luat cuvintul 
Aleksei Kiricenko, secretar al C.C. 
al P.C.U.S.

BUDAPESTA. — Ziarul „Ești 
Hirlap” de astăzi publică un in
terviu cu tov. Pavel Vas, directo
rul pavilionului romîn la Tîrgul 
industrial, care sg va deschide la 
Budapesta la 23 mai.

C1JENCIJOU. - La 14 mal au 
început lucrările de construcție a 
celui mai mare pod de pe fluviul 
Galben. Acest pod traversează 
fluviul Galben în dreptul orașului 
Cijencijou, important nod de oale 
ferată pe linia Pekin—Canton și 
Lunhe. Podul va avea o lungime 
de 2.890 metri și va lega oalea fe
rată Pekin—Canton,

bibliotecă. Pierderile

nivel mai înalt decît la noi. De 
aceea, în viitorul apropiat tre
buie să lărgim schimbul de expe
riență în domeniul tehnic și știin
țific dintre țările noastre. De a- 
semenea, la rîndul nostru, și 
noi. pe baza experienței noastre, 
am putea fi de folos prietenilor 
noștri. Lărgirea schimbului de 
experiențe in domeniul tehnic și 
științific poate deveni un factor 
important al ridicării productivi
tății muncii și perfecționării or
ganizării ei.

In timpul călătoriei noastre 
ne-am convins că țările pe care 
le-am vizitat realizează un mare 
progres pe drumul construirii so
cialismului.

Cu deosebită satisfacție am 
constatat că clasa muncitoare 
ungară și poporul ungar, unit în 
jurul Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar, desfășoară cu suc
ces construirea socialismului. 
Forțele reacțiunii interne și inter
naționale, care în 1956 au reușit 
să dirijeze curentul criticii și în
dreptării greșelilor trecutului pe 
făgașul contrarevoluției, au fost 
respinse și condamnate de către 
clasa muncitoare ungară și între
gul popor ungar. Poporul ungar, 
cu ajutorul Uniunii Sovietice și 
cu sprijinul celorlalte țări socia
liste, a zdrobit contrarevoluția. 
Reacțiunea internațională se bi
zuia pe faptul că Ungarie, după 
aceste evenimente tragice, va fi 
un inel slab în frontul socialis
mului. Poporul ungar a dejucat 
de asemenea și aceste socoteli ale 
reacțiunii internaționale.

Ungaria pășește astăzi pe ca
lea socialismului și păcii. Ea este 
o verigă puternică a lagărului 
socialist.

Discuțiile pe care le-am purtat 
la Sofia, Budapesta și București 
cu conducătorii țărilor frățești, 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
de încredere reciprocă, de priete
nie și sinceritate.

Am discutat ca prieteni. Am 
discutat așa cum se discută în
tre comuniști. In aceste discuții 
ne-au călăuzit principiile lenini
ste ale frăției, egalității, priete
niei și ajutorului reciproc, prin
cipiile internaționalismului pro
letar pe care se bazează relații
le dintre partidele comuniste, re
lațiile dintre țările socialismu
lui. Pe baza acestor principii vom 
dezvolta și întări reciproc relați
ile dintre noi, în acord cu punc
tul de vedere exprimat în Decla
rația celor 12 partide adoptată 
la Consfătuirea de la Moscova 
în noiembrie anul trecut.

In activitatea noastră ne con
ducem după principiile marxism, 
leninismului, pășim pe calea so
cialismului și păcii. De pe a- 
ceastă cale, nimeni și niciodată 
nu va reuși să ne abată. Sîntem 
de acord, cu faptul că unitatea 
ideologică este o condiție de că
petenie a succeselor noastre.

Am realizat o unitate de ve
deri în toate problemele de bază 
ale dezvoltării socialismului în 
actuala epocă istorică. Construi
rea socialismului trebuie să 
se bazeze pe folosirea crea
toare a principiilor de bază 
adaptate la condițiile fiecărei 
țări. Am fost de asemenea de a- 
cord în aprecierea experiențelor 
de pînă acum ale dezvoltării so
cialismului — îndeosebi în apre
cierea experienței istorice și a 
rolului celui dinții și mai puter
nic stat socialist, Uniunea So
vietică. -•

In vizitele noastre, un mare 
rol a jucat faptul că am putut 
realiza un schimb de vederi a- 
supra situației internaționale ac
tuale. De asemenea, și în acest 
domeniu am realizat o deplină 
unitate de vederi. Cu toții am 
fost de acord că izvorul actua
lei încordări a situației interna
ționale îl constituie tendințele a- 
gresive ale anumitor cercuri im
perialiste care exercită o influ
ență serioasă asupra politicii 
multor state capitaliste, de a- 
semenea și asupra politicii ma
rilor puteri apusene.

Vedem clar că politica expri
mată prin astfel de hotărîri ca 
actuala hotărîre a Bundesta- 
gului cu privire la înarmarea 
Bundeswehrului vest-german cu 
arma termonucleară și rachetă, 
duce la încordarea situației inter
naționale și jjoate avea drept con
secință urmări incalculabile. De 
aceea, considerăm că sarcina 
noastră sfîntă și de neclintit este 
de a face totul ca să izolăm și 
să lichidăm pericolul războiului 
care amenință lumea. Pentru a- 
ceasta susținem întrutotul propu
nerile U.R.S.S. îndreptate spre 
destinderea internațională, pro
punerea de convocare a unei con
ferințe la cel mai înalt nivel; 
salutăm cu recunoștință hotărî- 
rea Sovietului Suprem al U.R.S.S.. 
cu privire la încetarea unilate- 
rală de către Uniunea Sovietică 
a experiențelor cu arma atomică.

Ca unul din cele mai importan
te rezultate ale călătoriei noastre, 
aducem cu noi sprijinul fierbinte 
al guvernelor Ungariei, Bulgariei 
și Romîniei acordat propunerii 
noastre în legătură cu crearea

zonei denuclearizate în Europa; 
Ne solidarizăm în același timp 
cu eforturile guvernelor bulgar 
și romîn îndreptate spre crearea 
unui sistem de securitate în re
giunea Balcanilor. Acordăm spri
jin deplin propunerii premierului 
R.P. Romîne, tovarășul Chivu 
Stoica, în chestiunea convocării 
unei conferințe a șefilor guverne
lor statelor balcanice. O astfel de 
conferință ar putea să contribuie 
în mare măsură la îmbunătățirea 
relațiilor dintre țările balcanice, 
la crearea unei atmosfere de în
credere între statele din această 
regiune geografică.

Vorbind despre căldura cu care 
a fost întîmpinată delegația po
lonă de-a lungul întregei călă
torii, W. Gomulka a spus:

Organizatorul unor astfel de 
manifestații poate fi numai orin- 
duirea socialistă, numai credința 
adîncă în socialism.

In Bulgaria — a spus în conti
nuare vorbitorul — ne-a jmpre- 
sionat dezvoltarea pe scară largă 
a construcției de locuințe la sate. 
Țăranii bulgari, care în propor
ție de 90 la sută fac parte din 
cooperative agricole ce se dez
voltă an de an, construiesc in
tens, frumoase locuințe. Satul 
polonez, țăranul muncitor polo
nez poate învăța foarte mult de 
la țăranul bulgar.

Din momentul sosirii noastre 
în Romînia, pentru a saluta dele
gația noastră a ieșit pe străzi a- 
proape toată populația Bucu- 
reștiului. Sute de mii de fețe 
zîmbitoare au salutat pe solii po
porului polonez. Străzile orașu
lui — ca și la Sofia și Budapesta 
— au fost împodobite cu stea, 
guri și lozinci scrise în limba 
polonă. Pe tot parcursul celor 
peste 50 de kilometri dintre 
București și Ploești de asemenea 
împodobit cu steaguri și lozinci, 
fără întrerupere s-au întins spre 
noi sute de mii de mîini ale mun
citorilor și țăranilor, tinerilor șf 
bătrînilor. Pe parcurs au ieșit în 
întîmpinarea noastră zeci de or
chestre populare.

La Ploești, ca și în orașul 
bulgar Plovdiv, toți locuitorii 
ne-au arătat calde sentimente de 
prietenie frățească față de po
porul polonez. In multe localități 
ale Bulgariei și Rominiei am 
fost primiți cu pîine și sare și cu 
vin de producție țărănească. Am 
văzut zeci de echipe de dansuri 
populare, care ne-au salutat pe 
străzi, și pentru o mai bună ex
primare a sentimentelor de prie
tenie frățească față de poporul 
polonez, au invitat și au prins 
pe membrii delegației în aceste 
hore populare. Pretutindeni unde 
apăream, ne conduceau fără în
trerupere aclamații în cinstea 
prieteniei față de poporul polo
nez, în cinstea unității tuturor ță
rilor socialiste. Pretutindeni am 
fost rugați să transmitem poporu
lui polonez urări fierbinți și cor
diale.

Cel mai adînc izvor al acestor 
sentimente adresate nouă, senti
mente de frăție, prietenie și so
lidaritate, îl. constituie credința 
de neclintit pe care poporul o 
are în socialism. Tocmai de a- 
ceste sentimente, de credința în 
victoria socialismului, în superio
ritatea orînduirii socialiste, au 
fost pătrunși miile, zecile de 
mii și sutele de mii de oameni 
cu care ne-am întâlnit în timpul 
lungii noastre călătorii.

Aceste sentimente am putut 
să le constatăm nu numai în a- 
clamații, ci și în cuvintele sim
ple de salut cu care am fost în- 
tîmpinați. Noi le-am constatat 
în ochii zîmbitori ai tineretului, 
le-am simțit în strîngerile de 
mină ale muncitorilor. Trebuie 
să spun că tocmai această cre
dință profundă în socialism, pe 
care am constatat-o atît în Bul
garia cît și , în Ungaria și Ro
mînia, ne-a produs cea mai 
mare impresie.

împărtășind clasei muncitoare 
poloneze, țăranilor polonezi și în
tregului popor polonez urările 
transmise prin noi de muncito
rii, țăranii și intelectualitatea 
muncitoare din Bulgaria, Unga
ria și Romînia, le trimit încă 
odată acestora de pe pămîntul 
polonez în numele poporului po
lonez, recunoștința fierbinte pen
tru primirea frățească făcută de
legației noastre, le dorim încă- 
odată din toata inima noi suc
cese și victorii în construirea 
socialismului.

Succsele și victoriile lor în
tăresc de asemenea țara noastră, 
precum și întreaga familie a 
statelor socialiste.

Prezentînd această scurtă dare 
de seamă asupra călătoriei noa
stre, putem asigura poporul po
lonez că vizita noastră a con
tribuit cu succes la întărirea po
ziției Poloniei populare, la întă
rirea legăturilor de prietenie 
care unesc țara noastră cu în
tregul lagăr al socialismului, a 
contribuit cu succes la cauza so
cialismului și a păcii în întreaga 
lume.
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O nouă, dezamăgire 
amer ic ană

CAPE CANAVERAL 16 (A- 
gerpres). — Agențiile de presă 
americane anunță amînarea lan
sării unei rachete balistice cu 
rază medie de acțiune de tip Ju- 
piter care urma să aibă loc în 
dimineața zilei de vineri, din 
cauza unor „dificultăți tehnice“.

Această încercare urma să 
aibă loc după cinci luni de la 
primele două încercări de lan-

sare a rachetelor Jupiter care 
s-au soldat cu eșecuri parțiale, 
nici una nereușind să zboare 
pînă la țintă. Tehnicienii decla
raseră că au identificat gre
șeala de construcție și o pot re
media, așa după cum o va do
vedi viitoarea lansare. Faptul 
că această lansare nu a putut 
avea loc a produs o mare deza
măgire în cercurile interesate.
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