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Reuniunea tinerilor 
din raionul 

„Nicolas Blicescu
Ploaia se pornise pe neașteptat. 

Cerul își deschisese rezervoarele 
cu dărnicie. La „Arenele Libertă
ții“ sule de tineri din raionul Ni- 
colae Bălcescu veniseră la reuni
unea închinată Conferinței Sindi
cale Mondiale a tineretului munci
tor. Puține minute mai tîrziu 
i-am regăsit insă in sala de festi
vități a „Monetăriei Statului“.

Răsună in sală lozinci. In cu
vintele lor descifrăm dragostea față 
de partidul iubit, hotărîrea de a 
munci pentru construirea socialis
mului în patria noastră și de a 
întări neîncetat solidaritatea cu 
tinerii muncitori de pretutindeni. 
Sînt la această reuniune tineri din 
întreprinderile raionului ale căror 
realizări in muncă le consemnea
ză nu numai panourile de onoare 
ci și paginile ziarelor, Sî>nt sute de 
tineri ce și-au unit glasurile pen
tru a intona imnul tinerei gene
rații ce luptă pentru pace și o 
viață mai bună.

Mai întîi vorbește tovarășul lan 
Sgondea, prim secretar al Comite
tului raional U.T.M. „Nico:ae 
Bălcescu*. Tinerii ascultă cu mul
tă atenție pe vorbitor, Cuvîntaiea 
acestuia înfățișează scopurile pe
rnei Conferințe Sindicale Mondiale 
a tineretului muncitor și zugră
vește tabloul vieții tineretului 
muncitor, subliniază prin fapte vii, 
convingătoare, cît de diferită este 
viața tinerilor ce muncesc. în lu
mea socialismului munca lor este 
prețuită și toate drumurile le sînt 
deschise în viață. De altfel, fie
care din tinerii aflați în sală cu
nosc această minunată realitate 
prin propria lor experiență de 
viață. Pe oricare din ei ai întreba 
ar putea să-ți vorbească despre 
posibilitățile de calificare, despre 
salariul egal la muncă egală, des
pre dreptul la odihnă, la cultură, 
despre viața mereu mai frumoasă 
a tineretului nostru.

Dar în lumea capitalistă tinere
tul muncitor este nevoit să lupte 
din greu pentru o bucată de piine 
amară. Știați că în Japonia tinerii 
muncitori au deabia 25 la sută 
din salariul de cruntă mizerie al 
muncitorilor vîrstnici de aceeași 
calificare cu ei ? Știați că printre 
cei 6 milioane de șomeri ameri
cani, mulți, foarte mulți sint ti-
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neri ? Știați ? Tinerii ascultă și fac 
comparații...

Vorbitorul arată că la Confe
rința Sindicală Mondială a tinere
tului muncilor va răsuna r.uvîntul 
tinerilor ce muncesc de pe toate 
continentele, că aceasta va fi o piu- 
ternică manifestare pentru pace, 
împotriva acelora care de dragul 
unor venituri fabuloase sînt gata 
să arunce omenirea în brațele u- 
nui război nimicitor. Din sală ră
sună spontan : „Jos cu ațițătorii 
la război“.

Cu multă bucurie aflăm roadele 
eforturilor in întîmpinarea primei 
Conferințe Sindicale Mondiale a 
tineretului muncitor. In întreprin
derile din raion peste 6.900 de ti
neri se găsesc antrenați în între
cerea socialistă iar dintre ei 2.910 
sînt fruntași în producție, inova
tori și raționalizatori. Este o ade
vărată mindrie pentru tinerelul 
raionului faptul că brigada de ti
neret de la fabrica „Kirov“, con
dusă de Ion Erenciuc are la acti
vul său economii ce se cifrează la 
200.000 lei. Printre brigăzile ce 
prin munca lor și-au cîștigat pre
țuirea unanimă se află și cele 
conduse de Chelaru Șlefania de la 
„Viscolii“, Cornel Dumitrașcu de 
la uzinele „Tudor Vladimirescu“ 
ca și cele 19 brigăzi de la uzinele

„Steaua Roșie“ care permanent își 
depășesc planul.

Notăm totodată cîleva angaja
mente :

★ tinerii de la „Pavel Tcacen- 
co“ s-au angajat să dea lunar 8.835 
perechi de ciorapi peste sarcina 
planificată și să dea produse de 
cea mai bună calitate.

tinerii de la „Bumbăcăria Ro- 
mînească“-]ilava s-au angajat să 
dea zilnic peste 50 kg. fire de 
calitate superioară și să aplice di
ferite metode avansate de lucru.

Exemplele le-am putea conti
nua...

După expunerea tov. Sgondea, 
tinerii aprobă componența delega
ției ce va reprezenta tineretul no
stru la Conferința de la Braga. 
Aplauze însoțesc 
Mitingul ia sfîrșit 
nala“.

De undeva din 
bucnește un cîntec tineresc. Cine
va începe să cînte la acordeon. In 
cîteva clipe toți cei din sală cîntă 
aceeași melodie, rostesc aceleași, 
cuvinte despre pace.

Reuniunea continuă. Urmează un 
frumos program artistic și demon
strații sportive. Tinerii au petrecut 
împreună cîteva ore plăcute.

S. IONESCU

fiecare nume, 
cu „Internațio-

fundul sălii iz-

Întîlnire cu tineri algerieni, irakieni,
japonezi, sirieni și sudanezi

' în cadrul acțiunilor organizate 
de Casa de cultură a sindicatelor 
în colaborare cu Comitetul orășe
nesc U.T.M.-București în cinstea 
primei Conferințe Sindicale Mon
diale a tineretului muncitor, ieri 
seară a avut loc o întîlnire între 
tineri străini ce studiază în țara 
noastră și tineri muncitori din 
Capitală.

Timp de mai bine de două ore 
tineri muncitori de la Uzinele 
„23 August“, de la F.R.B. și din 
alte întreprinderi au ascultat cu 
deosebit interes cuvintele emo
ționante ale japonezului Ațuși 
Naono (student la Facultatea de 
filologie), irakianului Karim Has- 
san( Facultatea de petrol și ga
ze), sudanezului Osman Hassan 
(Facultatea de medicină), Kazi 
Magid (student la Facultatea de 
petrol și gaze). Fiecare dintre 
vorbitori a înfățișat aspecte din 
viața grea a tineretului din ță- 
Tile lor, aspecte din lupta pentru 
independența națională, împo
triva înrobirii coloniale, despre 
înregimentarea majorității tinere
tului în frontul luptei pentru pa
ce, împotriva înarmărilor și expe
riențelor atomice. Dorința unei 
vieți libere, în care fiecare tînăr să

poată munci și învăța cu toate 
forțele lui tinerești, este dorința 
tuturor tinerilor de pe glob. Îm
prejurările grele în care mai tră
iește tineretul din ț”

pe glob. Im-

iește tineretul din țările capita
liste și coloniale nu poate înăbuși 
optimismul lui, speranța într-o 
viață mai bună, în care fiecare să 
se bucure de muncă, de cultură, 
de dragoste.

Distanța dintre țara noastră și 
a tinerilor vorbitori se măsoară 
in mii de kilometri. Dar în aceas
tă seară prietenia ce s-a legat 
între ei a făcut-o să dispară. La 
această întîlnire tinerii muncitori 
Mateaș Marian, Stanciu Ion, 
Leaotă Florea, — Truntași ai Șco
lii profesionale „23 August“, ca 
și muncitoarea Ion Anghelina de

la F.R.B. și zeci și zeci de 
au aflat Ș> despre bogățiile 
tor țări, și despre munca și 
tineretului de acolo, unindu-și în- 
tr-un glas dorința de pace și via 
ță liberă în toate țările globului. 
Toți tinerii cinstiți din lume nu 
mai vor repetarea monstruozită
ților de la Hiroșima și Nagasaki.

Ca un mesaj, întîlnirea s-a în
cheiat cu vizionarea filmului 
„Zboară cocorii“ — măiastră 
pledoarie împotriva războiului.
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Informații asupra întîlnirilor 
din țară

In curind intră în funcțiune
marele Bluming de la Hunedoara

care

In aceste zile, pe marele șantier 
al laminorului Bluming, cu mare 
greutate poți sta de vorbă cu 
vreun montor sau electrician.

In așteptarea maistrului Petrică 
Petre, răsfoiesc carnetele de în
semnări mai vechi, în care 
cîțiva ani în urmă am scris 
mele informații despre acest 
tier.

Iată prima informație, în
se scrie despre tinerii care au ce
rut ca acest șantier să devină șan
tier național al tineretului. Apoi 
alta, în care este semnalat entu
ziasmul brigadierilor veniți din 
toată țara, la chemarea organiza
țiilor U.T.M.

Abia acum, la sfîrșitul primei 
etape, se vede munca plină de e- 
roism a tinerilor brigadieri. Cum 
altfel poți denumi decît eroism, 
această muncă uriașă, de transfor
mare a unei mlaștini într-un vast 
șantier în oare străjuiesc hale de 
înălțimi amețitoare ? Căci aici, pe 
o suprafață de peste 20 hectare, 
c.ît cuprinde șantierul, n-a fost 
decît o mlaștină.

...Și au venit brigadierii — mî- 
nuind excavatoare puternice și 
care mușcau lacome pămîntul u- 
med, alții cu tractoare trăgînd din 
pămînt sălciile pletoase care prin
seseră rădăcini adinei. Bătrînul rîu 
Cerna a trebuit să-și mute apele 

Și iată-i acum pe tineri, gata 
de a raporta că angajamentul a 
fost realizat. O mare construcție 
în opera de industrializare socia
listă este înfăptuită.

Tîrziu, a venit și nea Petrică. 
Acesta este un vechi și încercat 
constructor. A lucrat aproape la 
toate obiectivele industriale de la 
Hunedoara : cele două furnale, 
fabrica de aglomerare, cocseria, 
termocentrala. Acum este șeful

montaiului la laminorul Bluming. 
11 întâmpinai cu o întrebare :

— Intr-adevăr, agregatele sînt 
impresionante. Se cunoaște tona
jul acestora ? Știi, pentru cei care 
n-au avut posibilitatea să vadă la
minorul, i-ar ajuta oarecum să-și 
facă o ideie despre mărimea 
acestuia.

— Toate agregatele care le-ai 
văzut montate în hală cîntăresc

* Succesul unui șantier 
național al tineretului

* Procucția de lami
nate a tării se va dubla
«.NNXSXXXXXXXXNNXNNXXX

4500 tone. Și să-ți mai dau o sin
gură cifră : cînd Blumingul va 
începe să producă, producția de 
laminate a țării se va dubla.

— Am văzut că s-a „t . 
primul coș al cuptorului 1 și, 
cum se spune, nu peste mult timp 
se va aprinde focul și la al doilea : 
coș. Cum stau în acest timp mon
tării ?

— Noi am făcut rodajul la toa
te agregatele, cu excepția oajei 
și a foarfecei. Că lucrările noastre 
sînt avansate o spune și faptul că 
circa 30 la sută — uite iar îți dau 
o cifră 1 — din montorii noștri au 
început să lucreze la al doilea la
minor.

— N-ai vrea să-mi spui qîțiva 
oameni, care s-au distins în mod 
deosebit ?

— Notează, te rog: Balint A- 
lexandru, Kremer Francisc, Erdei 
Vasile, Gross Vasile, N. Nicolae, 
Derman Alexandru — toți aceș
tia conduc echipe formate din ti
neri numai unul și unul.

— Și acum, tovarășe Petrică, 
mai am o singură întrebare: pe 
cînd laminarea primului lingou ?

— Acum începem rodajul la 
rece. Nu avem emoții pentru a- 
cest examen, deoarece știm că s-a 
lucrat bine. De aici pînă la tim
pul cînd primul lingou înroșit va 
fugi pe rolele laminorului nu mai 
este decît un pas.

Seara, pe la ora 23, l-am găsit 
și pe tînărul inginer Kosma IuHu. 
La 27 de ani, acesta conduce șan
tierul Bluming, lucru de loc ușor. 
In anul 1954, de la Facultatea de 
mecanică din Timișoara, a venit 
la Hunedoara. Mai întîi a lucra1 
la termocentrala tineretului, apoi 
la montarea suflantelor și la oțe- 

.drtfoc" la lăria electrica, după terminarea 
- i dună căreia a 'ost tepartizat la Blu- 

' ming.
Nu peste mult timp Blumingul 

'va produce prima bară de oțel.
Tinerii brigadieri de pe șantie

rul național al laminorului Blu-
S?

un

rul național al laminorului i 
ming, împreună cu montorii, 
pot mîndri. Au făcut patriei 
dar nespus de scump. Căci Blu
mingul — această construcție de 
proporții uimitoare — este în ma
re măsură rezultatul activității ti
neretului muncitor.

La 25 iunie, 
grănicerii — 
„brîul 
țării“ 
numit 
Mihai 
— își 
resc
Cu acest prilej, 
încă o dată, din 
halele uzinelor, 
de pe ogoarele 
înfrățite, din 
școli și labora
toare, din ca
sele tuturor oa
menilor cinstiți, 
va porni spre _ ... „ __ ________

„Ziua grănicerilor din R.P.R.“ se sărbătorește ipentru a doua 
oară. Anul trecut, la împlinirea unui deceniu de la trecerea gră
nicerilor în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, printr-o 
hotărîre a Consiliului de Miniștri, ziua de 25 iunie a fost insti
tuită ca sărbătoare a grănicerilor. Faptul acesta dovedește o dată 
mai mult dragostea cu care partidul, guvernul și întregul nostru 
popor, înconjoară pe cei ce străjuiesc, zi și noapte, la hotarele 
patriei, viața liberă și fericită a oamenilor muncii.

Ziua de 25 iunie constituie și în acest an pentru grăniceri, un 
prilej de cinstire a înaintașilor și de trecere în revistă a succese
lor dobîndite în paza frontierelor de stat.

Mîndră și bogată e azi patria noastră. Minunați sînt munții ei, 
minunate cîmpurile și dumbrăvile, minunate uzinele, furnalele și 
pădurile de sonde. Dar și mai minunată este viața poporului 
nostru, care construiește socialismul, avînd călăuză hotărîtă și 
înțeleaptă partidul. De aceea, grănicerii, fii vrednici ai acestui 
popor, nu-și precupețesc nici sîngele, nici viața, pentru a rid ca 
în calea dușmanilor un zid de granit.

In anii regimului nostru democrat-popular, străjuitorii ho'are- 
lor care se află în slujba celor mai mărețe idealuri ale omului, 
în slujba construirii socialismului, înscriu noi și noi fapte de 
glorie în cartea de aur a patriei. Intr-un timp atît de scurt, în 
il ani, s-au încrustat pe răbojul istoriei nenumărate acte de 
devotament și dăruire de sine înfăptuite de apărătorii fruntariilor. 
Cu‘ legitimă mîndrie’patriotică, ne amintim de faptele de bărbă
ție ale eroilor grăniceri Radu Â.Toan, Călin Nicolae, Rusu A. Va- 
sile, Ungureanu Nicolae, Asan dei D. Constantin. In lupta cu 
spionii și diversioniștii care au încercat să lovească în orînduirea 
noastră democrat-populară, ei și-au jertfit viața, dar n.au dat 
un pas înapoi de la postul încredințat.

Faptele tuturor eroilor grăniceri constituie o pildă măreață 
ce-i, însuflețește pe grăniceri să-și îndeplinească în' mod exem
plar îndatoririle lor de ostași credincioși poporului, zădărnicind 
planurile criminale ale infractorilor ce atentează la integritatea

' (Continuare in pag. 3-a)
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de locot. colonel
Vasile Anfohl

hotare un gînd de dragoste șl prețuire. 
.. „ .. _ „ se sărbătorește ipentru a doua

Plecarea 
delegației 

parlamentare 
a R.D. Germane

Marți dimineața a părăsit Ca
pitala delegația Camerei Popu
lare a R-D. Germane care a fă
cut o vizită în țara noastră la 
invitația Marii Adunări Naționale 
a R.P. Romîne.

Delegația a fost condusă de 
deputatul Gerald Gdtting, vice
președinte al Camerei Populare, 
secretar general al Uniunii Cre- 
știn-Democrate din Germania.

j La Magistrala de est j
; Magistrala de est — șantierul? 
; național al tineretului Nadeș-j 
î Onești. Utemista Lucia Bu-j 
; huși, absolventă a școlii pro- ? 
î fesionale din Iași, este una I
• din cele mai bune sudorițe de f
• pe șantierul 3 conducte Oituz. ?
• Ea depășește cu 42 la sută i
• în medie norma lunară, dînd ț
• în același timp sudură de ?
• bună calitate. i
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internaționalismul proletar
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Marx și Engels, încă cu mai 
bine de un secol în urmă, gene- 
ralizînd teoretic practica și condi
țiile luptei de clasă a proletariatu
lui, au fundamentat din punct de 
vedere științific ideea internațio
nalismului proletar și au dat mișr 
cării muncitorești internaționale 
lozinca ei firească: „Proletari din 
toate țările, uniți-vă“!.

Lenin arăta că „i

lețiți nu înseamnă nimic, munci
torii uniți — înseamnă totul“. în
treaga istorie a mișcării muncito
rești a confirmat pe deplin valabi
litatea indicației leniniste. Pe 
drept cuvînt, internaționalismul 
proletar constituie un principiu 
fundamental al mișcării muncito
rești internaționale.

Marxism-leninismul demonstrează 
.muncitorii răz- că eliberarea muncitorilor de ex-

-■C-Jt'.

ploatare este o problemă socială cu 
caracter internațional și rezolvarea 
ei depinde de colaborarea proleta
riatului internațional. Pornind de 
la acest adevăr, clasicii marxism- 
leninismului, partidele comuniste 
și muncitorești au combătut cu 
vehemență orice manifestări de 
sectarism în mișcarea muncitorea
scă, orice manifestări de mărginire 
națională, care este incompatibilă 
cu caracterul internațional al miș
cării muncitorești. Marx avertiza 
că „o atitudine disprețuitoare 
față de alianța frățească — care 
trebuie să existe între muncitorii 
din diferitele țări și să-i îndemne 
să se ridice cu tărie unul pentru 
altul în luptă lor pentru eliberare 
— este pedepsită prin înfrîngerea 
generală a eforturilor lor dispa
rate". Lenin arăta că proletariatul 
trebuie să opună alianței interna
ționale a capitaliștilor împotriva 
muncitorilor, alianța internațională 
a muncitorilor împotriva capitaliș
tilor.

Cele mai Importante bătălii de 
clasă ale proletariatului din dife
rite țări s-au desfășurat sub stin
dardul unirii internaționale a mun
citorilor, iar succesul lor s-a da
torat în mare parte sprijinului in
ternaționalist al celor ce muncesc. 
Sprijinul internaționalist al celor 
ce muncesc a jucat un rol impor
tant în victoria proletariatului rus, 
în octombrio 1917, în construirea 
cu succes a socialismului în 
U.R.S.S. și în trecerea treptată a 
acestuia spre comunism, in instau
rarea regimului democrat-popular 
într-o serie de țări din Europa și 
Asia și în succesele obținute de 
aceste țări pe drumul socialismu
lui.

Internaționalismul proletar se 
află în strînsă legătură cu patrio
tismul socialist și între aceste 
două noțiuni nu există o opoziție, 
așa cum pretind naționaliștii bur
ghezi îmbrăcați în haine „patrio
tice“ și lacheii acestora—revizio
niștii. După cum există o legătură 
indisolubilă între sarcinile națio
nale și internaționale ale celor ce 
muncesc tot așa și patriotismul, 
dragostea de patrie, de popor, gri
ja și lupta pentru viitorul său lu
minos nu pot fi realizate decît în 
unire cu oamenii muncii de pre
tutindeni, care năzuiesc spre ace
lași scop și luptă împotriva acelo
rași dușmani.

In concepția marxist-leniriistă, a 
fi patriot înseamnă a fi interna
ționalist ; a-ți iubi patria înseam
nă a iubi și a lupta pentru viito
rul ei luminos — socialismul, iar 
acest viitor luminos este și, o pro
blemă internațională, deoarece 
victoria socialismului într-o țară 
sau alta depinde și de unitatea. 
oamenilor muncii; din întreaga 
lume. Totodată lupta împotriva 
exploatării capitaliste din propria 
țară, slăbirea frontului capitalist 
într-un nou sector al său, repre
zintă o contribuție internaționa- 
listă la cauza proletariatului din 
toate țările.

Marxism-leninismul ne învață că 
internaționalismul proletar are în
totdeauna un caracter concret, că 
el are în fiecare etapă istorică for
me determinate de manifestare,

I. REBEDEU

—

La început 
de <1
îndrăgostiți, pasionați de 

muzică, artiștii amatori — mun- 
funcționari, 

studenți — care de-a lungul 
ultimilor ani au cules laurii 
gloriei binemeritate în țară și 
peste hotare ca membri ai An
samblului artistic al U.T.M., 
cu sprijinul C.C. al U.T.M. au 
pus acum bazele primei capelle 
corale de tineret din țara noa-

Tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a primit 

pe ambasadorul 
R. D. Germane

iunie a.c. tovarășul 
Gheorghiu-Dej, prim

ai C.C. al P.M.R., a 
ambasadorul Republicii 

Germane,

La 24 
Gheorghe 
secretar 
primit pe 
Democrate Germane, Georg 
Stibi, în legătură cu plecarea sa 
definitivă din Republica Populară 
Romînă.

—•

primit pe vicepreșe
dintele Consiliului
Mondial al Păcii 

Saifuddin Kitchlew

g

stră — Capella corală „Gheor
ghe Cucu".

în sala „Dalles", luni 23 iu
nie, in fața unui numeros pu
blic, timp de peste trei ore tî- 
năra formație corală a prezen
tat primul său concert. 1 s-ar 
cuveni acestui început o amplă 
cronică de specialitate, în care 
să se vorbească pe larg despre 
repertoriu, interpretare, concep
ție dirijorală etc. Dar publicul 
spectator este comentatorul cel 
mai prețuit: aplauzele lui în
delungate și bisările aproape la 
fiecare piesă din cele peste 20, 
țin loc de cronică muzicală și 
sînt în același timp expresia 
satisfacției generale, a succesu
lui evident. Cu greu poți face 
selecție în interpretarea piese
lor „Măreț pămini al patriei 
iubite“ (de Ion Chirescu), 
„Cîntecul brigadierilor de la 
Bicaz" (de Filaret Barbu), „Pa
jul Cupidon“ (de Eduard Cau- 
della), „Privighetoarea“ (de 
Piotr Ceaicovschi), „Povestea 
celor doi eroi (de D. Șostaco- 
vici), pieselor lui Gh. Cucu 
„Om fără noroc", „Mincinosul“, 
„Haz de necaz“ — sau „Din 
Banat“ (de Nicolae Ursu) și 
„Alunelul“ (de Nicolae Lungu). 
Piese corale din epoci diferite, 
în limbi diferite, din folclorul 
nostru și ai popoarelor priete
ne, într-o valoroasă interpreta
re, sub o măiastră baghetă di
rijorală—aceasta a fost primul 
concert al Capellei corale „Gh. 
Cucu“ a Ansamblului artistic 
al U.T.M.

Acești minunați interpreți 
amatori au trăit din plin emo
ția examenului. Tinerii ansam
blului — artiști „bătrîni“ de- 
acum — ca muncitorul M. Ște- 
fănescu, tehnicianul C. Bulbuc, 
inginera V. Gheorghiu, funcțio
nara E. Popescu, învățătoarea

N. Dumitriu, 
Valea și alții, 
na și succesul, au plătit tribut 
emoției trecînd cu bine primul 
examen. Emoția n-a cruțat nici 
pe conducătorul ji dirijorul 
formației — artistul emerit Ma
rin Constantin. Indiscreția re
porterului va fi iertată insă de 
toți cei care în culise au primit 
felicitările călduroase ale artiș
tilor de frunte ai țării noastre, 
a soției marelui compozitor 
Gheorghe Cucu — pe care ti
neretul țării îl cinstește azi 
prin formația corală ce-i poar
tă numele. „Un mănunchi care- 
ați început admirabil“ I — 
„Succes, mai departe“, — „Să 
ieșiți mai des pe scenă 1“ — 
,Vă felicităm în numele Bu- 

,Și al Timișoarei!"
— sînt doar cîteva din „notele" 
examenului trecut de membrii 
Capellei corale „Gh. Cucu" și 
de dirijorul Marin Constantin 
pe care reporterul le-a surprins. 

In catalogul examenului me
dia se poate încheia dacă se 
trece și nota publicului specta
tor. Ea se calculează însă în 
nesfîrșitelg ovații și imense bu
chete de flori. Munca entuzia
stă a tinerilor din ansamblu și 
a conducerii artistice a primit 
și de astă dată prețuirea firea
scă. Tinerei formații corale a 
Ansamblului U.T.M. îi dorim 
din inimă succes 1 Ea are me
nirea să facă cunoscută întregii 
mase de tineret comoara fol
clorică corală romînească și 
străină, clasică și contempora
nă, să facă educația artistică a 
sute și mii de tineri.

FL. DANCIU

»
zăului /“ —

Marți, 24 iunie, președintele® 
Consiliului de Miniștri, Chivuo 
Stoica, a primiț pe Saifuddin3 
Kitchlew, vicepreședinte al Con-3 
siliului Mondial al Păcii, preșe-<x 
dintele Consiliului păcii din în-3 
treaga Indie, cu care a avut o^j
convorbire cordială. <jTtrtrOTrîrîTb'7îTrO'O“BTrînrO7rO"3Trtr^^
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„Stilpul comunei“
stă de lemn

Lucrările Conferinței naționale

Stllpul oomunei la 
domeniul 
culturale 
rectorul 
cultural.

Nu am d» glnd să 
combat această idee, 
deoarece am Intît- 
nit șl eu mulți oa
meni cărora li se 
potrivește 
denumire.

La noi 
comuna 
de Jos, raionul Fl- 
limon Slrbu, lucru
rile se petrec cam 
așa:

Marți
— Tovarășe Cer

nea, vrem să orga, 
nizăm și noi, tine
rii, o echipă artis-

murje/î 
este di- 

căminului

această

însă, In
Grădiștea

Marția nu e
Mal bine să

începem și noi ie 
Ioni, ta oamenii.

Joi
— Tovarășe direc

tor, vrem să facem 
un campionat de 
șah.

— Azi ?l Mai bine 
v-afl duce și ați a- 
duna fiare vechi. E 
o acțiune tinerea
scă, atractivă.

Duminică
— Vrem să luăm 

niște cărți 
bibliotecă.

— Azi e 
nică / Destul 
ținut toată 
mina după voi. Azi 
mă odihnesc.

'După cum se ve
de, „Stilpul" comu
nei noastre stă de... 
lemn.

GH.
ALEXANDRESCU 

funcționar

de la
dumi- 
m-am 
săptă-

Ghiveci de... familie
In comuna Vidra, raionul 

Vrancea (menționăm că acea
stă comună e centru de raion) 
există o cantină, unde salaria- 
ții diverselor instituții servesc 
masa. Pînă aici nimic rău. Nu
mai că această cantină nu ser
vește mîncare sîmbăta seara și 
duminică toată ziua. In ase
menea situație trebuie să faci 
apel la restaurantul din co
mună. Mîncarea la acest 
restaurant e mereu aceeași. Fa
solea e specialitatea casei. 
După fiecare masă, însă, 
trebuie să consulți un dentist. 
Pietrele sînt mai tari decît din
ții. Controlul din partea coo
perativei din Vidra nu e posi
bil deoarece președinta coope
rativei este tovarășa Maria Mo-

țoc, care este cumnata tovară
șului Sertaru, iar acesta la rîn. 
dul său este responsabilul re
staurantului.

Să se critice doi cumnați ? I 
Asta nu se face.

Adevărat ghiveci de... fa
milie.

C. CARABĂ 
activist

Bunul comun 
e la... EL

ANGAJAMENT“

Cînd s-a luat hotărîrea să se 
cumpere un aparat de radio 
pentru Căminul Cultural, tova
rășul Vasile Rusu, secretarul 
comitetului executiv al sfatu
lui popular din oomuna Stro- 
ești, raionul Pașcani, a susți
nut un amplu și „constructiv" 
discurs :

„Tovarăși I Dragi tovarăși I 
Să cumpărăm aparat de radio, 
oare trebuie să devină un bun 
comun al nostru, al tuturora.

a mișcării pentru pace din R. P. R.
Cuvîntul prof. univ. 

Manea Mănescu, 
membru corespondent 

al Academiei R. P.
Romîne

pace din tara noa-

Eu, Gheorghe Stanciu II, zis Gogu, mă angajez să cen- 
sum singur la circiumă 700 litri de vin pe an".

Declarația aceasta a fost făcută verbal de... directorul 
căminului cultural din satul Conduratu-Mizil.

Și, fiindcă Gh. Stanciu II e om de cuvînt, își respectă în
tocmai angajamentul. Cît privește activitatea căminului cul
tural, s-a angajat: „Să-mi ridic la timp salariul!" Altceva nu-1 
interesează !

ȘT. GRIGORIU 
făran muncitor

DIALOG
(între doi elevi ai școlii ele
mentare din comuna Brebu- 

Cîmpina).
— Ai avut un accident ?
— Nu. Azi la istorie am a- 

vut luptele de la Rovine. To
varășa învățătoare Elena Ba
dea ne-a demonstrat practic 
cum se roteau ostașii romîni 
printre turci. In loc de sabie 
s-a folosit de o nuia.

N. PIRVUȚA 
activist

Cercurile imperialiste agresive, 
în frunte cu cele din Statele Uni
te, a arătat vorbitorul, se tem de 
pace, se tem de rezultatele între
cerii pașnice dintre cele două sis
teme sociale existente astăzi pe 
glob. Citind date concrete, vorbi
torul a demonstrat că cercurile 
imperialiste și în primul rînd cele 
din S.U.A. au încercat și încear
că să iasă din criză întețind cursa 
înarmărilor. Dar aceste încercări 
au dat și dau greș. Diîpă cum se 
știe, în S.U.A. a izbucnit o nouă 
criză economică.

Eșecul încercărilor de a ieși din 
criză pe calea militarizării și a 
pregătirilor de război face ca 
cercuri mereu mai largi ale opi
niei publice din țările capitaliste, 
inclusiv cercurile de afaceri, să 
se orienteze spre sprijinirea efor
turilor pe care le fac țările lagă
rului socialist, în direcția dezvol
tării schimburilor comerciale paș
nice între țările socialiste și ță
rile capitaliste.

Cuvîntul tov. Nicolae 
Istrate, secretar al C.C. 
al Sindicatului munci
torilor din metalurgie 

și electricitate
Vorbitorul a amintit marile 

înfăptuiri ale poporului nos
tru în anii puterii populare. în
tregul nostru popor — a spus el 
— cunoaște obiectivele minunate 
pe care trebuie să le înfăptuim în 
cadrul operei de construcție a so
cialismului în țara noastră. Noi 
știm că fiecare succes nou în in
dustrie și agricultură, fiecare cu
cerire a științei, culturii înseamnă 
în mod nemijlocit o contribuție 
de seamă la dezvoltarea și întă
rirea economică a patriei noastre 
socialiste, factor activ în lupta 
nobilă pentru pace. De aceea toți 
oamenii muncii din țara noastră 
sînt ferm hotărîți să-și pună și pe 
mai departe capacitatea lor crea
toare și întreaga putere de muncă 
în slujba realizării acestor obiec-

cării pentru
stră. Activitatea comitetelor de 
luptă pentru pace din diferite 
cartiere, ca și activitatea comi
tetelor de luptă pentru pace — 
orășenesc și regional Craiova — 
au fost închinate popularizării 
marilor obiective ale luptei par
tizanilor păcii, politicii consec
vente de pace și colaborare in
ternațională a țărilor lagărului 
socialist în frunte cu Uniunea 
Sovietică. Ele au găsit un 
ternic ecou și totala adeziune 
populației din această parte 
țării.

Cuvîntul vicarului 
general al Arhiepiscopiei 

romano-catolice 
din București

Traian Jovanelli

DU- 
a 
a

ală- 
de 

din 
ro
ca 
îȘi

1

SFATURI
PRACTICE

Dacă te abați cumva prin 
parcurile din orașul Ti
mișoara, să nu te îm

pingă cavalerismul să întrebi 
prietena dacă îi

Dacă zice da, 
ești un om pier
dut. In parcuri 
nu există nici 
măcar apă pota
bilă.

N. FIRU 
mecanic

j juns In co-
Zl muna Vtr- 

ATL furi, din 
regiunea Ora
dea, să nu te 
întrebi unde e 
terenul de sport. 
Nu știe nimeni.
Dacă tntrebi 

insă de maida
nul unde se a- 
runcă gunoaiele 
din sat, tl găse
ști cu siguranță.

P. GHILEA
strungar

Nivelul cultural poiate fi ridi
cat și cu ajutorul acestui apa
rat !...“

Și, pentru 
lului cultural 
aparatul și 
„păstrare“ la 
hunul comun 
EL.

Cuvîntul șef rabinului 
cultului mozaic 

dr. Mozes Rosen

„ridicarea" nive- 
secretarul a luat 
l-a dus pentru, 
locuința sa. Acum 
„al nostru“ e la

VASILE ANDREI 
țăran muncitor

„Nu mă uita...“
..Acestea au fost probabil 

cuvintele scrise pe cele două 
cărfi oferite de tînăra Verona 
Tițu, prietenului ei, cu prile
jul zilei onomastice.

Nu știm dacă el o va uita sau

nu ! Noi însă, nu vom uita că 
acele cărți, erau împrumutate 
de la biblioteca din satul Rl- 
PILE, raionul Tîrgu Ocna.

GRIGORE MAZÄREANU 
bibliotecareste sete.

— Hai, trage... cîștigăm un gol!
— Și pierd... talpa la pantof!

(Echipamentul sportiv al colectivului Progresul-Tîrnăveni nu se dă sportivilor) 
I. HASASIU activist cultural

1

(Urmare din pag. l-a) 

presupune îndatoriri precise pe ba
za unității intereselor de clasă.

Astfel, după Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie piatra de 
încercare a internaționalismului 
proletar o constituie atitudinea fa
ță de primul stat socialist din 
lume — U.R.S.S. Clasa muncitoa
re din diferite țări, inclusiv clasa 
noastră muncitoare, și-a dovedit și 
verificat din plin internaționalis
mul său, solidarizîndu-se cu eroi
ca luptă a popoarelor sovietice, 
pentru apărarea puterii sovietice 
împotriva uneltirilor forțelor im
perialiste agresive.

Prin victoria revoluției sociali
ste într-o serie întreagă de țări din 
Europa și Asia, socialismul a de
pășit granițele unei singure țări si 
s-a transformat într-un sistem 
mondial, iar lumea s-a împărțit 
în două mari lagăre — capitalist 
și socialist. Datorită acestor schim
bări esențiale, în lupta de clasă 
a proletariatului și în raportul de 
forțe pe plan internațional, for
mele concrete de manifestare ale 
Internaționalismului proletar s-au 
îmbogățit. In actuala etapă istori
că, piatra de încercare și criteriul 
esențial al internaționalismului 
proletar îl constituie atitudinea fa
ță de lagărul socialist, în frunte 
cu Uniunea Sovietică, față de sar
cina consolidării continue a unită
ții »cestui lagăr, Dacă după Revq-î

luția Socialistă din Octombrie pen
tru oamenii muncii și revoluționa
rii de pretutindeni apărarea cuce
ririlor socialiste ale Uniunii Sovie
tice ?* dragostea față de ea consti
tuie o principală obligație interna- 
ționalistă, astăzi ei extind această 
obligație asupra tuturor țărilor so
cialiste îmbogățind-o cu ideea spri
jinirii și apărării unității de granit 
între aceste țări.

In zilele noastre, mai mult ca 
oricînd, a crescut forța și însem
nătatea internaționalismului prole
tar. Trăim într-o epocă al cărei 
conținut principal este trecerea 
revoluționară a omenirii de la ca
pitalism la socialism, cînd există 
deja un sistem mondial al socia
lismului și cînd ideile 
leninismului 
multă viață și 
mult mințile 
meni. Trăim

comu-

Referindu-se printre alteler___ . „ la
încercările cercurilor imperialiste 
agresive de a prezența noile 
arme nucleare drept „bombe cu
rate" vorbitorul a spus : Cum 
am putea noi oare accepta ase
menea tentative de a zăpăci 
mințile oamenilor, noi cei care 
am trăit grozăviile unor bombe 
mult mai reduse, ca format și ca 
putere explozivă decît bombele 
atomice I

încă nu s-au șters lacrimile 
de pe obrajii văduvelor, încă nu 
s-au stins vaetele muribunzilor, 
încă nu s-a risipit fumul cup
toarelor de exterminare și iată 
că se dă această bombă atomică 
„curată“ în mina Reichswehru- 
lui, în mina acelorași călăi care 
nu și-au termint opera lor de 
exterminare.

Noi nu putem uita sutele de 
mii de pantofiori de copii care 
stau mărturie la Auschwitz fără, 
delegilor lor. Noi nu putem uita 
saltelele făcute din părul sutelor ■ 
de mii de femei aruncate în 
cuptoare.

Nici o conștiință omenească 
nu are voie să uite această rui
nare a rațiunii sfinte de „om“ 
pe care au săvîrșit-s fascismul și 
forțele războiului.

Cuvîntul tov. Ortansa 
Stoicescu, secretară 

a Comitetului orășenesc 
de luptă pentru pace — 

Craiova
Vorbitoarea s-a referit la însu

flețirea deosebită cu care oamenii 
muncii din orașul său au tntîm- 
pinat Conferința națională a miș-

marxisrn- 
tot maiprind

cuprind tot mai 
milioanelor de oa- 
într-o epocă în

care prin apariția lagărului socia
list, internaționalismul proletar a 
fost ridicat pe o treaptă nouă ex- 
primîndu-se în apariția unui nou 
tip de relații între state, relații de 
colaborare și ajutor reciproc, care 
nu pot fi generate decît de orîn- 
duirea socialistă. Trăim într-o epo
că în care mișcarea muncitorească 
a repurtat importante succese în 
luptă pentru j®ițat» fi cînd forța

ei a devenit un factor esențial pe 
arena internațională. '

Mișcarea muncitorească, țările 
socialiste și partidele 
niște și muncitorești își strîng
tot mai mult rîndurile, întăresc 
colaborarea și solidaritatea lor pe 
fundamentul trainic al principiilor 
atotbiruitoare ale marxism-leninis- 
mului. Pe această linie, o deose
bită însemnătate o au consfătuirile 
reprezentanților partidelor comu
niste și muncitorești din noiembrie 
1957 de la Moscova, care au de
monstrat unitatea de neclintit a 
partidelor comuniste și muncito
rești din întreaga lume și au adop
tat „Declarația Consfătuirii parti
delor comuniste și muncitorești 
din țările socialiste" și „Manifestul 
păcii".

In Declarație se subliniază cu o 
deosebită tărie forța și viabilitatea 
ideilor internaționalismului prole
tar, marea însemnătate internațio
nală a lagărului socialist și a re
lațiilor dintre țările socialiste, pre
cum și principiile trainice, de ne
clintit, ale acestor relații.

Caracteristic pentru noul tip de 
relații stabilite între țările lagă
rului socialist este tocmai ajutorul 
frățesc, internaționalist, dezintere
sat dintre aceste țări și, în primul 
riad, ajutorul acordat celorlalte

state de primul și cel mai 
puternic stat socialist din lu
me — Uniunea Sovietică. Lenin 
arăta că „...internaționalismul con
stă nu in fraze, nu în exprimarea 
solidarității, nu în rezoluții, ci în 
fapte“. Istoria relațiilor dintre ță
rile socialiste arată convingător că 
țările socialiste și, în primul rinei, 
U.R.S.S. respectă cu fidelitate și 
consecvență această indicați^ leni
nistă. Poporul nostru muncitor 
este pe deplin conștient de marea 
însemnătate a relațiilor frățești, 
bazate pe principiile internaționa
lismului proletar, dintre țara noa
stră și Uniunea Sovietică ca și cu 
celelalte țări socialiste, este pro
fund convins 
U.R.S.S, n-am 
drumul nostru 
cesele istorice 
mîndrim.

Statele socialiste sînt unite 
cadrul aceluiași lagăr, aceleiași 
munități, prin esența de clasă 
mună a puterii de stat, prin necesi
tatea de a se sprijini și ajuta re
ciproc, prin comunitatea de inte
rese și scopuri comune ale luptei 
pentru socialism și comunism.

In cadrul acestui lagăr locul 
de frunte îl are Uniunea Sovietică 
care prin imensa sa forță econo
mică, prin bogata sa experiență re-

că fără ajutorul 
fi putut obține, în 
spre socialism, suc- 
ou care astăzi ne

în
co-
co-

Vorbitorul a subliniat că, 
turi de sutele de milioane 
oameni de bună credință 
întreaga lume, credincioșii 
mano-catolici din Romînia, 
și întregul popor romîn, 
strîng rîndurile în lupta pentru 
apărarea celui mai de preț bun 
al omenirii — pacea.

Glasul hotărît al popoarelor 
va trebui luat în seamă. Ome
nirea trebuie să depună efor
turi supreme pentru a ajunge 
la o înțelegere sinceră, pentru 
salvarea ei de amenințarea răz
boiului atomic.

Cuvîntul acad.
Gh. Vrînceanu

Acad1. Gh. Vrînceanu a vorbit 
pe larg despre colaborarea dintre 
oamenii de știință din lumea în
treagă, care contribuie la o mai 
strînsă legătură între popoare, la 
o mai bună înțelegere între ele.

Oamenii de știință din țara 
noastră — a spus acad. Gh. 
Vrînceanu — manifestă o vie do
rință de a strînge continuu legă
turile de colaborare cu oamenii 
de știință din celelalte țări pen
tru realizarea țelului nobil al o- 
menirii — pacea. Politica 
pace șl prietenie cu toate 
poarele, politică promovată 
fermitate și consecvență de 
vernul R.P.R. este puternic spri
jinită și de oamenii de știință din 
țara noastră.

Vorbitorul a subliniat faptul 
că țara noastră întreține relații 
culturale cu 65 de țări, iar cu 16 
state a încheiat acorduri și 
venții culturale.

de 
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cu 
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Cuvîntul prof.
Georg Scherg

cuvîntul său, prof. Georgîn
Scherg din Orașul Stalin s-a re
ferit la ordinea de zl pentru o 
conferință la nivel înalt, arătînd 
că cercurile potrivnice din Occi
dent și în iprimul rînd cele din 
S.U.A. condiționează convocarea 
conferinței de discutarea proble. 
mei reunificării Germaniei. D-ar, 
a spus vorbitorul, aceasta este de 
competența exclusivă a poporului 
german, a celor două state ger
mane existente în prezent. Nici o 
putere străină nu este competen
tă să rezolve această problemă 
peste capul poporului german.

Țara noastră — a spus mai 
departe vorbitorul — și-a afir
mat de repetate ori poziția în a- 
ceastă problemă. Poporul roniîn, 
și alături de el populația de na
ționalitate germană din R. P. 
Romînă care numără aproape 
jumătate de milion de oameni, 
au arătat răspicat că încercarea 
de a prezenta spre examinarea 
unei conferințe la nivel înalt pro. 
blema unificării Germaniei nu 
poate fi considerată decît ca o 
piedică pusă cu bună știință în 
fața reușitei unor tratative me
nite să aducă lumii întregi mult 
așteptata slăbire a încordării in
ternaționale.

Cuvîntul rostit 
de Friedrich Muller, 
episcopul Bisericii 
evanghelice (CA)

Credincioșii Bisericii evanghe
lice din țara noastră — a spus 
F. Muller — au aderat de la în-

voluționară, prin politica sa in- 
ternaționalistă și prin puternica 
influență asupra vieții internațio
nale, are un rol imens în conso
lidarea unității sistemului socia
list. Subliniind acest lucru, tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
spunea : „împreună cu celelalte 
partide comuniste și muncitorești, 
noi considerăm că rolul U.R.S.S. 
in fruntea lagărului socialist este 
rezultatul firesc al unui proces is
toric și constituie un factor esen
țial al unității țărilor socialiste, al 
coeziunii mișcării comuniste inter
naționale, în interesul cauzei păcii 
și socialismului“.

Este de la sine înțeles că prin
cipiile internaționalismului proletar 
nu se limitează numai la lagărul 
socialist, ci ele unesc toate parti
dele marxist-leniniste ale clasei 
muncitoare, cimentează întreaga 
mișcare muncitorească internațio
nală. Dar, întărirea permanentă a 
colaborării frățești și a ajutorului 
reciproc dintre țările socialiste, a 
unității lagărului socialist, are o 
importanță internaționalistă deose
bită deoarece prin aceasta se 
aduce o mare contribuție la 
unitatea mișcării muncitorești 
internaționale, la succesul luptei 
împotriva exploatării capitaliste, 
pentru triumful socialismului în 
lumea întreagă.

De aceea, a £1 comunist, a fi

ceput la mișcarea pentru pace. 
Să nu ne lăsăm descurajați dacă 
obstacolele pentru destindere în 
lume ne par mari. Experiența a- 
rată că, după cum spune un pro
verb gerrjian, picătura continuă 
scobește piatra.

Vorbitorul a comunicat Confe
rinței că în numele Bisericii 
evanghelice a adresat O.N.U. un 
apel cerînd intervenția acestei or
ganizații pentru sistarea expe
riențelor c'U arme atomice.

Cuvîntul țăranului 
colectivist

Nicolae Hudițeanu
Nu de mult — a spus în cu

vîntul său N. Hudițeanu. preșe
dintele G.A.C.
din

„Filimon Slrbu" 
regiunea Constanța — mă 

aflam la o altă consfătuire, la 
Constanța, la consfătuirea pe 
țară a țăranilor și muncitorilor 
din sectorul socialist al agricul
turii. Acolo, împreună cu condu
cătorii țării 
tuit cum să 
de, mai mult belșug poporului 
nostru. Astăzi, aici, noi ne sfă
tuim, ne exprimăm voința noa
stră hotărîtă de a ne apăra ro
dul muncii noastre, pacea. 

Noi colectiviștii, întreaga 
nime muncitoare din țara 
stră sîntem hotărîți astăzi 
mult ca oricînd să apărăm 
nouă, socialistă a țării, să apărăm 
cuceririle revoluționare ale po
porului nostru. Această hotărîre 
a noastră este de neclintit..

noastre ne-am sfă- 
dăm mai multe roa-

țără- 
noa- 
mai 

via(a

nematograf a fost dat de 
în folosință salariaților 
noastre. Muncitorii, tehnicienii 
și inginerii întreprinderii noa
stre sî-nf convinși că asemenea 
realizări, nu sînt posibile decît 
în condiții de pace, de aceea ei 
nu precupețesc și nu vor precu
peți nici un efort pentru a-și îm
bunătăți necontenit munca, fiind 
conștienți că astfel ei contribuie 
la dezvoltarea economiei noastre 
naționale, la întărirea forței la
gărului socialist în frunte cu 
marea și invincibila Uniune So
vietică și prin aceasta la apăra
rea păcii în lume.

Cuvîntul prof.
Henri Aubert 

din Timișoara
Aducînd salutul miilor de 

tători pentru pace din regiunea 
Timișoara, prof. Henri Aubert 
și-a exprimat convingerea că ma
rea întîlnire a popoarelor de la 
Stockholm — Congresul Mondial 
pentru dezarmare și colaborare 
internațională va constitui un 
însemnat pas înainte pe linia co
laborării tot mai strînse între 
popoare pentru apărarea fermă a 
păcii.

Cuvîntul șefului cultului 
musulman

lacub Mehmet

curînd 
minei

lup-

din

Salutul Consiliului 
Național al Femeilor
In numele Consiliului Național 

al Femeilor , președinta Maria 
Rosetti, a salutat Conferința, a- 
rătînd atașamentul femeilor din 
țara noastră la cauz.a păcii. Fe
meile vor să muncească în liniș
te pentru înflorirea patriei noa
stre, pentru o viață îmbelșugată, 
pentru fericirea copiilor — a 
spus vorbitoarea. De aceea ele își 
spun răspicat cuvîntul în proble
ma • războiului și a păcii. Femei
le sprijină din toată inima poli
tica de pace a partidului și gu
vernului nostru, care corespunde 
pe deplin celor mai sfinte nă- 
zuinți -ale noastre.

In această adunare, în fața re
prezentanților întregului nostru 
popor muncitor, exprim încă o- 
dată în numele femeilor din țara 
noastră, hotărîrea neabătută de 
a lupta pentru apărarea vieții, de 
a închina toate eforturile înflo
ririi patriei și apărării păcii.

Cuvîntul pastorului 
Erwin Kock (Austria)
Aducînd salutul partizanilor 

păcii din Austria, pastorul Erwin 
Kock a spus între altele: „Aus
tria este o țară neutră. Aceasta nu 
înseamnă însă că Austriei îi este 
indiferent dacă în lume există 
primejdia unui război sau dacă 
este pace. Pentru Austria, ca 
punte între est și vest, pacea este 
hotărîtoare pentru însăși exis
tența sa, mai ales pacea cu ve
cinii săi. Dunărea care leagă 
Austria de Romînia și care men
ține relațiile dintre noi este și 
trebuie să rămînă un fluviu al 
păcii și al prieteniei reciproce".

Cuvîntul ing. Gh. Moca 
din regiunea Oradea 
Aducînd salutul minerilor ex

ploatării Voievozi care l-au tri
mis la Conferință pentru a ex
prima hotărîrea lor fermă de a 
apăra pacea, ing. Gh. Moca, a 
trecut în revistă noile condiții de 
muncă și de viață ale minerilor 
din regiunea Oradea.

Un orășel cu peste 200 de a- 
partamente — a spus el — a- 
șezare modernă cu lumină, cana
lizare, dispensar, crețe, casă de 
naștere, ți de cîteva zile, un ci-

Șeful cultului musulman 
R.P.R., lacub Mehmet, a arătat 
că alături de întregul nostru po
por, populația musulmană din 
țara noastră își strînge rîndu- 
rile și se alătură cu tot mai 
multă hotărîre luptei pentru a- 
părarea păcii.

Oricine vrea să se convingă că 
o conviețuire pașnică între na
țiuni este perfect posibilă — a 
spus vorbitorul — poate găsi 
astăzi pildă în Republica Popu
lară Romînă, unde romîni, ma
ghiari, nemți, turci, tătari și multe 
alte naționalități trăiesț laolaltă 

cot 
pa.

legere ți pace, să se asasinez» 
între ei.

E de-ajuns ca lăcomia unora 
să fie ispitită de bunurile unui 
popor, oare le-a. muncit cu apri
ge strădanii, e de-ajuns setea 
de profituri a cîtorva clici de 
cămătari, și vine alergînd răz
boiul ? Cei atacați, cei care nu 
primesc jugul nu vor sta cu bra
țele încrucișate. Lupta lor de a- 
parare e un act firesc și sfînt. 
Ei își păzesc vatra.

Se înșală cei ce cred că po. 
poarele amenințate vor capitula.

Nu te poți opri totuși să nu 
te întrebi: e de-ajuns ce o mînă 
de nebuni sau de profitori să so
cotească războiul în beneficiul 
lor pentru ca milioane de oameni 
care se bucură, care cîntă, care 
muncesc, care luptă cu viața și 
cu destinul și nădăjduiesc în- 
tr-un viitor necurmat să fie 
nați și rînduiți pentru măcel

Asta nu se mai poate. Nu 
buie să mai fie. Și nu va

Inițiativele au și pornit 
cresc. Astăzi, ele întocmesc din 
ce în ce mai mult o conștiință, 
o conștiință care cuprinde lumea 
toată și însuflețește chiar politi
ca unor state care luptă viguros 
pentru apărarea păcii. Această 
conștiință, afirmată solidar, din 
țară în țară și laolaltă, bărbă- 
tește și hotărît nu poate să nu 
îngenunche războiul și să nu-1 
doboare.

Aveți cuvîntul, oameni buni! 
a spus în încheiere, maestrul 
Tudor Arghezi. Cuvîntul romî- 
nesc, alături de cuvîntul celorlal
te neamuri v.a răsuna departe.

aparține ultima bi-

I » I VVj

ca frați și muncesc cot la 
pentru binele și propășirea 
triei comune.

Cuvîntul
tov. Mihai Gh. Bujor
Tov. Mihai Bujor a subliniat 

In cuvîntul său progresele socia
lismului în lumea contemporană. 
Referindu-se apoi la politica 
cercurilor imperialiste vorbitorul 
a arătat că ațîțătorii la război 
tăgăduiesc posibilitatea coexisten
ței pașnice. Ei fac aceasta pentru 
că simt că pămîntul le fuge de 
sub picioare, deoarece sistemul 
economic capitalist își arată mai 
vizibil decît oricînd plăgile sale 
de nevindecat, care ilustrează nu 
tăria, ci slăbiciunea tot mai ac
centuată a capitalismului.

Vorbitorul a subliniat că țările 
socialiste n-au atacat și nu ata. 
că pe nimeni, iar influența pre
tutindeni crescîndă a socialismu
lui se datorește progreselor ex
traordinare ale U.R.S.S., succe
selor celorlalte țări ale lagărului 
socialist, forței morale pe care o 
reprezintă ele.

Vorbitorul a condamnat 
rie propaganda de război 
rajată în mod oficial în 
occidentale.

Cuvîntul acad.
Tudor Arghezi

cu tă- 
încu- 
tările

Pot zice că trăiesc de aproape 
80 de ani, a spus vorbitorul.

Decum am deschis ochii m-a 
izbit marea nefericire a războiu
lui dintre neamuri.

Viața oamenilor de pretutin
deni a fost un șir neîntrerupt 
de războaie.

M-am întrebat, ca și dv., de 
ce războaie? Nu ca să caut cau
zele monstruoase ale războiului 
de cucerire, ci ca să pricep de 
ce oamenii ajung în loc de înțe-

adu- 
?
tre- 

fi.
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Cuvîntului 
nuință.

Cuvîntul e 
trasă.

Conștiința 
vîntul fringe

mai tare decît sabia

care pornește cu- 
sabia și o sfărimă.

Cuvîntul prof. 
Ion Creangă, 

rectorul Universității 
„Al. I. Cuza“ Iași

Rostind cuvîntul de închidere 
al lucrărilor Conferinței prof. 
univ. Ion Creangă a spus: „Des
fășurarea lucrărilor noastre a 
scos în evidență în mod neîndo
ios faptul că mișcarea pentru 
pace din țara noastră este o 
mișcare a întregului popor, care 
sprijină activ politica P.M.R. și a 
guvernului R.P. Romîne șj care 
este hotărît să apere cu fermi
tate pacea și viața nouă pe care 
și-o făurește. Conștienți fiind 
de pericolul pe care îl prezintă 
pentru soarta omenirii politica de 
pe „poziții de forță“, continuarea 
cursei înarmărilor și provocările 
la care se dedau cercurile impe
rialiste, reprezentanți ai celor 
mai diferite categorii sociale care 
au luat aici cuvîntul s-au decla
rat pentru politic,a de coexistență 
pașnică și colaborare internațio
nală promovată de către statele 
socialiste, în frunte cu U.R.S.S.

Conferința noastră — a spus 
în continuare vorbitorul — s-a 
bucurat de participarea a nu
meroși oaspeți dragi. Cuvîntul 
reprezentantului Consiliului Mon. 
dial al Păcii și al celorlalți oas
peți ne-a adus solia luptei po
poarelor pentru apărarea păcii. 
Posibilitățile forțelor păcii de a 

în 
sint

ridica o barieră de netrecut 
fața pericolului de război 
acum mai mari ca oricînd.

Realizării unui asemenea
— a spus în încheiere vorbitorul
— îi răspunde și Congresul Mon
dial al popoarelor pentru dezar
mare și colaborare internaționa
lă, convocat din inițiativa Consi
liului Mondial al Păcii. Delega
ția aleasă pentru a participa la 
marea întîlnire pentru, pace a 
popoarelor lumii, va sublinia a- 
colo hotărîrea poporului nostru 
de a contribui, cu toate puterile 
sale, la triumful cauzei păcii în 
lume, ia instaurarea principiilor 
de colaborare pașnică dintre 
state în toate domeniile.

tel
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internaționalist în zilele noastre 
înseamnă să lupți din toate 
puterile pentru dezvoltarea co
laborării și frăției dintre ță
rile socialiste, să iubești cu de
votament marea Uniune Sovietică, 
al cărei ajutor contribue la succe
sul mersului nostru înainte, să pri
vești cu dragoste și tnîndrie 
marile realizări ale țărilor socia
liste, să lupți cu fermitate împo
triva acelora care încearcă să dez
bine lagărul socialist și să-i slă
bească unitatea, să demaști ca 
dușmani ai propriului popor pe 
acei care nutresc gînduri neprie
tenești față de poporul sovietic și 
celelalte popoare socialiste. A fi 
internaționalist înseamnă să pri
vești cu simpatie și dragoste lupta 
popoarelor din țările asuprite de 
capitalism, să te bucuri de orice 
succes al mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

Burghezia imperialistă, încearcă 
prin diferite mijloace, să submi
neze, unitatea internaționalistă a 
oamenilor muncii din toată lu
mea și, în primul rînd, uni
tatea țărilor lagărului socialist. 
In acest scop, burghezia primește 
un ajutor însemnat din partea tră
dătorilor clasei muncitoare, a re
formiștilor și revizioniștilor care, 
deghizîndu-se în marxiști, în in
ternaționaliști, luptă de fapt îm-

potriva marxismului, împotriva in
ternaționalismului proletar.

Pentru comuniști nu este sur
prinzător faptul că tocmai în acea
stă perioadă dușmanii socialismu
lui și-au îndreptat atacurile lor, 
îndeosebi, împotriva internaționa
lismului proletar și a unității ță
rilor lagărului socialist. Ei fac 
aceasta deoarece văd că forța miș
cării muncitorești constă în uni
tatea și solidaritatea ei, că cheză
șia victoriei socialismului, a pro- 

în

în
are

greșului și a apărării păcii 
lume o constituie existența 
unitatea lagărului socialist 
frunte cu U.R.S.S., , care 
la bază tocmai principiile interna
ționalismului proletar.

Prin diferite lozinci națio
naliste cărora încearcă să le dea 
o coloratură marxistă, falsificînd 
marxismul, ideologii burgheziei 
imperialiste și agenții ei din miș
carea muncitorească încearcă să 
submineze unitatea lagărului so
cialist, să anihileze forța mereu 
crescîndă a ideilor internaționalis
mului proletar.

O asemenea lozincă menită să 
slăbească unitatea internaționalistă 
a oamenilor muncii este așa-zisul 
„comunism național". Teoria re
vizionistă, a „comunismului na
țional" este o încercare (sor
tită de la început eșecului) de a 
opune interesele naționale, fals

ce muncescprezentate ale celor 
dintr-o țară, intereselor gene
rale, internaționale ale socia
lismului. „Comunismul național" 
este în esență doar forma cea mai 
nouă a vechii ideologii a națio
nalismului, este un naționalism 
burghez rafinat.

Deși propovăduitorii „comunis
mului național" vor să pozeze in 
patrioți, în apărători ai intereselor 
naționale, în realitate ideile lor 
sînt antipatriotice, deoarece prin 
ignorarea legilor fundamentale 
obligatorii ale revoluției și con
strucției socialiste, prin renunțarea 
la internaționalismul proletar, ei 
urmăresc spargerea unității lagă
rului socialist și împiedecarea ope
rei de construire a socialismului în 
propria țară. Așa dar teoria opor
tunistă a „comunismului național" 
este un instrument în mîinile bur
gheziei pentru înfăptuirea scopu
rilor sale reacționare, dușmane so
cialismului.

Comunismul prin însăși esența 
sa este un fenomen cu caracter 
internaționalist. De aceea, nu pot 
exista căi „naționale“ spre socia
lism, ci există o singură cale, 
calea revoluției socialiste care 
se desfășoară după anumite legi 
generale, obligatorii, care, bineîn-
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Primirea ambasadorului 
Republicii Arabe Unite 
la București de către 
ministrul Atacerilor 

Externe

Ce-ați aflat nou duminică?
r

oamenilor muncii ceva 
lor de constructori ai so 

o realizare in muncă,

Fiecare zi oare trece aduce în viața 
nou, contribuie la desăvârșirea calit ăților 
maliemului, îi îmbogățește sufletește : 
âteva pagini de lectură, rezolvarea unei probleme care îi preo
cupă, o emoție artistică... Zilele săptăminii zboară parcă, tocmai 
pentru că se împart in atîtea domenii care îi solicită... Duminica, 
la sfîrșitul săptăminii, e zi de răgaz : moment de odihnă și de 
bilanț, de planuri și de recriere, ea dă fiecăruia imbold spre 
împlinirea unei dorințe; spre înfăptuirea unei preocupări prefe
rate,.. Pentru că, a te odihni duminica nu înseamnă a sta întins 
nemișcat, cu creerul în repaos -— ceea ce e cum nu se poate mai 
plictisitor — ci a te cheltui în preocupări noi, a afla ceea ce n-ai 
știut încă, a-ți complecta cunoștințele și îmbogăți personalitatea.

Despre această odihnă activă dintr-o zi de duminică am 
purtat o discuție cu cițiva tineri muncitori de la uzinele „Gri- 
gore Preoteasa“ din București.

Iată citeva din răspunsurile acestor tineri :

iunie a.c. ministrul A- 
Externe al Republicii 
Rotnîne, Avram Buna-

la

(24 
de 
de

MARIA CAZACU — (20 ani, 
utemistă, bobinatoare):

— Duminică ? Am fost 
ștrand și am jucat volei. Seara 
m-am plimbat puțin și m-am cul
cat.

MARIAN MARINESCU — 
ani, secretar al organizație; 
secție U.T.M., constructor 
contor!):

— De cîteva duminici nu prea 
mai am preocupări multilaterale. 
Toată duminica aceasta am în
vățat : am terminat ultima clasă 
de liceu și sînt în pragul exame
nului de maturitate. Sînt anga
jat într-o cursă lungă, am in
tenția —dacă reușesc — să in
tru la Facultatea de electroteh
nică — așa că vreo cîțiva ani 
buni de-acum încolo toate preo
cupările-mi vor fi subordonate în
vățăturii.

AURELIA GRAMA — (20 ani, 
utemistă, lucrează la telefonie- 
ambalaj):

— Duminica aceasta, diminea
ță, am fost cîteva ceasuri la uzi
nă, aveam ceva de lucru. Deobi- 
cei — întrucit m-am căsătorit de 
cîteva luni — dimineața o con
sacru treburilor gospodărești. 
După-amiază ne-am plimbat, pe 
urmă am vizionat filmul „Biju
terii de familie".

LAZAR ION — (18 ani, ute
mist, frezor):

— Dimineața am jucat fotbal 
cu mai mulți băieți, după-amiaza 
un văzut filmul „Rîndunica’ 
un grup de prieteni și 
plimbat.

IOANA MARGINEANU 
ani, utemistă, constructor 
nist):

— Eu locuiesc singură, 
trebuie să-mi rezolv eu 
toate treburile; 
gospodărit deci, 
odihnit, citind din „Cronica de 
familie". Spre seară a venit prie
tenul meu și ne-am plimbai în 
parc; Acolo se-dădea un specta
col în cadrul decadei R.S.S. Bal
tice; ne-am luat și noi bilete și 
am văzut un spectacol foarte 
frumos.

MIHAI PICA — (19 ani, 
didat de partid, matrițer):

— A fost o duminică de 
tindere după eforturile anului 
în învățămintul seral (am termi
nat clasa a X-a) și după încorda
rea din perioada tezelor. Așa că 
nu mi-am propus nici o preocu
pare intelectuală și chiar și car
tea pe care am plimbat-o cu 
mine la ștrand am terminat-o a- 
bia cu două zile mai tîrziu. Am 
înotat, m-am distrat... Acum am 
de (jind să mă pun la curent cu 
spectacolele...

DOBRE DUMITRU - (19 ani, 
utemist, ajustor):

— Nu prea am ce vă spune... 
Dimineața am jucat fotbal cu 
băieții, după-amiază m-am plim
bat în parcul Libertății. N-am ci
tit nici o carte, n-am văzut nici un 
spectacol...

Incontestabil, cei mai mulți nu-și 
risipesc posibilitățile de a se in
strui, fiind însetați de cunoștințe: 
o dovedesc studiul pentru învăță- 
mîntul seral, lectura unor cărți in
structive, vizionarea unor specta
cole de actualitate. Doar Maria 
Caza-cu și Dobre Dumitru au ne
glijat, total preocupările de ordin 
cultural, nu s-au uitat nici mă
car prin ziare.

Mulți tineri au consacrat în acea
stă duminică timp sportului F
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fapte oameni — șapte moduri 
’de a petrece o zi liberă. Să în- 
oercăm să tragem câteva concluzii 
asupra răspunsurilor lor laconice.

plimbării. Nimic mai firesc: 
rețea are nevoie de aer, de lumi
nă, de mișcare, de încântarea pe 
oare ți-o dăruiesc frumoasele 
locuri ale Capitalei. Totuși, numai 
sportul este insuficient pentru o 
dezvoltare armonioasă. Nu se poa
te oare îmbina această preocupare 
cu o preocupare de ordin cultural, 
așa încât folosul și bucuria să fie 
duble? Evident că da. Ioana Măr- 
gineanu a ascultat un concert în 
aer liber. La ștrand se pot consu
ma și cîteva ceasuri de lectură în- 
tr-un colț umbros...

Să ne oprim puțin și la lectură, 
la selecționarea cărților pe care le 
preferă cei cîțiva tineri ou care 
am stat de vorbă. Mulți citesc 
cărți tehnice : Ioana Mărgineanu 
citește cărți în legătură ou telefo
nia, Mica Mihai —• monuaZid elec
tricianului industrial, Dobre Du
mitru — manualul lăcătușului seu- 
lier, tehnologia metalelor. Aceasta 
dovedește profunzime și interes 
pentru pregătirea lor ca muncitori 
culți Ș’i multilaterali. Nu la fel 
stau însă lucrurile cu pregătirea 
politico-ideologică, cu lectura pre
sei oare informează prompt și ține 
în curent cu desfășurarea întregii 
vieți politice, care le poate asigura 
o informare multilaterală asupra 
evenimentelor interne și interna
ționale actuale. Unii dintre 
interlocutorii mei au mărturi
sit că se uită doar peste titluri; că 
le scapă uneori multe lucruri în
semnate pentru orientarea unui tî- 
năr constructor al socialismului. 
Toți cei ou care am discutat sînt 
membri ai unor cercuri politice 
care își țin ședințele bilunar. 
Cursanții nu se pregătesc însă în 
toată perioada premergătoare, nu 
rezervă un ceas de studiu și dumi
nica, ci se străduiesc să rezolve 
totul în ajun, Iar unii dintre ei — 
ca Dobre Dumitru — se mulțu
mesc să frunzărească notițele.

Toate că se cuvine 
plus despre fetele ou 
de vorbă: având o 
îndatoriri în plus
ușoare — este cu atât mai meri
tuos din partea lor când reușesc

tine-

un cuoint în 
care am stat 
oategorie de 
— fi deloc

să-și împartă timpul in mod chib
zuit. Mi-a părut însă rău că nici 
una din interlocutoarele mele — 
— nu s-a hotărât încă să-și corn- 
pledeze studiile în învățământul 
seral.

Evident că cele spuse mai sus 
sînt insuficiente pentru a creiona 
portretul moral și intelectual al 
celor câțiva utemiști, cu toate că 
ele permit a se face o deosebire 
calitativă, de pildă, între preocu
pările lui Marian Marinescu și cele 
ale lui Dobre Dumitru, ale Ioanei 
Mărgineam și Măriei Cazacu. 
Credem însă că, în cadrul discu
ției despre atitudinea tineretului 
față de cultură, ele sînt intere
sante, pot constitui un punct de 
plecare' pentru cei care vor să-și 
spună cuvîntul. Evident, nu toți 
tinerii știu însă să-și împartă chib
zuit timpul, nu toți știu să-și alea
gă preocupările cele mai folositoa
re. Deși în casele lor se găsesc fie 
aparate de radio, fie difuzoare, fe
tele nu fac treabă ascultînd muzi
că și băieții sacrifică cu prea 
multă ușurință concertul simfonic 
ș' ghidul muzical în favoarea ba
lonului rotund... Nici ziarele nu se 
citesc duminica ci abia a doua zi, 
la uzină. Dar duminica e potrivită 
și pentru vizitarea unei galerii de 
pictură, a unei expoziții sau mu
zeu, pentru vizionarea unui spec
tacol de teatru sau operă...

S-ar părea că sîntem prea exi
geați, că astfel, ziua de duminică 
își pierde caracterul ei de zi de 
odihnă, trebuind să fie împărțită 
cu rigurozitate, pentru a nu fi ri
sipită nici o clipă. Lucrurile nu 
stau așa; trebuie să ne gîndim nu 
numai la odihna fizică, nu numai 
la distracții ușoare, ci la prilejul 
pe care-l avem de a ne desăvârși 
pregătirea, de a pune ordine în 
cunoștințele noastre. De altfel și 
medicii arată că cea mai reconfor
tantă din punct de vedere fizic și 
intelectual, este odihna activă.

Tinerețea « perioada cea mai 
generoasă în care avem posibilita
tea să ne formăm o cultură cu ba
ze solide, perioada când avem pu
tere, memorie și cînd toată viața 
e înaintea noastră, și e păcat să 
nu păzim de risipă fiecare minut.

La 24 
facerilor 
Populare 
ciu, a primit în audiență pe am
basadorul extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Arabe 
Unite, Farid El Chahlaoui, in 
legătură cu apropiata depunere a 
scrisorilor de acreditare.
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ILEANA POPOVICI

CUM VOR PETRECE 
VACANȚA ELEVII IEȘENI

A venit vacanța. După 9 luni de 
strădanii elevii vor petrece cîteva 
luni de bine meritată vacanță. Co
mitetele organizațiilor raionale și 
orășenești U.T.M., secțiile de în
vățământ ale sfaturilor populare, 
au întocmit pînă în prezent inte
resante planuri pentru asigurarea 
unei vacanțe instructive, odihni
toare, plăcute, elevilor noștri. In
tr-o succintă discuție pe care a 
avut-o un redactor al ziarului no
stru la secția de școli a Comite
tului orășenesc U.T.M. Iași s-a in
format asupra câtorva din acțiu
nile organizate în orașul Iași in 
timpul vacanței.

Astfel, la școala „MihaU Sado- 
veanu“ va funcționa pe tot tim
pul vacanței un club pentru elevii 
ieșeni. Două sute de elevi vor ple
ca într-o tabără organizată în- 
tr-una din localitățile regiunii Su
ceava, iar la Bîrnova se va orga
niza o tabără de două serii. De 
asemenea este în curs dg organi
zare o excursie prin întreaga țară 
cu elevii oare au participat la 
Olimpiada tinerilor matematicieni. 
Multe alte excursii la diferite lo
calități din țară sau din apropie
rea lașului vor fi organizate cu 
elevi ai școlilor din Iași. O vie ac
tivitate se va desfășura în club 
pentru care a fost întocmit un 
program deosebit de interesant.

INVINCIBILA
c 
c

Y. 1. LENIN: împotriva 
revizionismului

Această culegere cuprind 
cele mai importante iucrăr 
ale lui Lenin îndreptate împo 
triva revizionismului și opor 
tunismului din mișcarea mun 
citorească rusă și internațio 
nală. In lucrări sînt dezvălui 
te bazele economice și so 
ciaie ale revizionismului, ș 
este arătată esența revizio 
nismului ca manifestare a in 
fluenței ideologiei burgheze a 
supra proletariatului.

O însemnătate cu totu 
deosebită capătă studierea a 
cestor lucrări acum cînd revi 
zioniștii contemporani, reluînd 
vechile teze revizioniste com 
bătute de clasicii marxism 
leninismului, încearcă să es 
tompeze contradicțiile adine 
ale capitalismului, să 
opoziția de neîmpăcat dintr« 
interesele de clasă ale proleta 
rialului și cele ale burgheziei 
să paralizeze energia revotu 
ționară a clasei muncitoare.

Lucrările lui Lenin cuprinse 
în volum constituie un sprijin 
important în lupta împotriva 
ideologiei burgheze și in spe 
ciai împotriva revizionismulu 
— principalul pericol în tniș 
care-a muncitorească.

neg€

640 pag. 14 lei

PROIÎTA
O

nînd pe același plan cele două la
găre și politica lor externă. Prin â- 
ceasta el încearcă să creeze derută 
în rîndurile luptătorilor pentru 
pace, să calomnieze politica con
secventă de pace a U.R.S.S. și a în
tregului lagăr socialist susținută 
de oamenii cinstiți din întreaga 
lume.

în ciuda ttitutor încercărilor duș
manilor lagărului socialist de a 
combate sau revizui internaționa
lismul proletar, realitatea arată în 
mod convingător că mărețele idei 
ale internaționalismului proletar își 
dovedesc pe zi ce trece tot mai 

_ _ esența internaționalismului socia- mult forța și viabilitatea. Uriașele
din' aceste (ări a dat-o la cauza Hst lipsindu-1 de ceea ce are el succese ale lagărului socialist, pu- 
victoriei mișcării comuniste inter- esentj?j în zj]eîe' noastre — spri- terea sa mereu crescîndă, demon-

țeles, nu exclud, în aplicarea lor, 
unele particularități specifice fie
cărei țări.

După cum au subliniat documen
tele Congresului XX al P.C.U.S., 
trăsătura caracteristică a epocii 
noastre este ieșirea socialismu
lui din cadrul unei singure 
țări și transformarea lui în sistem 
mondial; astăzi în lume există două 
sisteme economice radical opuse 
— capitalist și socialist — între 
care există o puternică contradic
ție antagonistă și care se1 manifestă 
în lupta dintre ele. Crearea 
lagărului socialist constituie o 
contribuție internaționalistă e- 
sențială pe care clasa muncitoare

timp, ea înseamnă șl o abatere 
de la apărarea intereselor vitale 
ale propriului popor muncitor, în- 
trucît tinde să-1 lipsească de un 
sprijin esențial în lupta sa pentru 
o viață liberă de exploatare și 
aservire.

Trebuie respinse și condam
nate cu tărie încercările revizio
niste de a reduce internaționalis
mul proletar la „coexistență paș
nică" între țările socialiste sau de 
a limita internaționalismul la ideeă 
apartenenței declarative la mișca
rea muncitorească mondială ; revi
zionismul contemporan, făcînd jo
cul imperialismului, denaturează

naționale, reazimul întregii mișcări 
comuniste și muncitorești interna
ționale, principala frînă în calea 
planurilor agresive ale imperia
liștilor. Do aceea, tocmai in
teresele întregii mișcări comu
niste internaționale cer 
obligație internaționalislă de bază 
apărarea ca lumina ochilor a la
gărului socialist și a unității sale. 
Negarea acestei obligații nu în
seamnă numai oi’'

jinirea prin toate mijloacele a la- strează de rol important are cola- 
gărului socialist și apărarea cu fer- borarea și ajutorul reciproc dintre 
mitate a unității sale ; prin aceasta 
revizioniștii trădează interesele 
mișcării comuniste mondiale și se 
alătură cercurilor imperialiste care 
urmăresc spargerea unii ații lagă
rului socialist și lichidarea trepta-

a. u • ■ «-*. -*»«-1«- 
principiile Internaționalismului pro- da la ideea profund greșită a îden- 
Ietar, numai o renunțare la apăra- tificării noțiunii de lagăr cu noțiu- 
teă Intereselor Internaționale ale 
Celor ce muncesc ci, în același

ca o

nea de bloc, revizionismul golește 
noțiunea de lagăr de conținut pu-

țările socialiste. De aceea, oamenii 
muncii din țările socialiste în 
munca și lupta lor se călăuzesc 
după ideile internaționalismului 
proletar și sînt hotărîți să apere 
cu abnegație unitatea lagărului 
socialist, să lupte pentru întărirea 
cO.ntinuă a frăției țărilor socialiste 
și să facă totul pentru creșterea 
unității mișcării muncitorești in
ternaționale.

Adunarea festivă închinată 
„Zilei grănicerilor din R.P.R.“

La Teatrul C.C.S. din Capitală 
a avut loc marți după-amiază 
adunarea festivă de sărbătorire a 
„Zilei grănicerilor din R. P. Ro
mînă“. Au luat parte generali și 
ofițeri, ostași din unitățile de 
grăniceri, evidențiați în pregăti
rea de luptă și politică, oameni 
ai muncii din întreprinderile și 
instituțiile orașului.

Adunarea festivă a fost deschi
să de general maior I. Șerb, ad
junct al ministrului Afacerilor 
Interne.

Despre „Ziua grănicerilor din 
R. P. Romînă“ a vorbit general 
maior Dumitru Constantinescu.

Delegații ale pionierilor, ute- 
miștilor și tineretului muncitor 
din Capitală au adus cu acest 
prilej un cald salut și au felici
tat de ziua lor pe cei ce stau de 
strajă la granițele patriei noastre.

Ansamblul de cîntece și dan
suri „Ciocîrlia“ al Ministerului 
Afacerilor Interne a prezentat 
apoi un spectacol festiv.

Ziua grănicerilor din R. P. R.
(Urmare din pag. I-a) 

hotarelor țării. Un exemplu grăi
tor de vigilență și abnegație, de 
măiestrie militară în îndeplini
rea misiunilor, îl constituie ser
gentul major în termen Ionescu 
Tudor, candidat de partid Și 
membru în biroul utemist al unei 
unități, care a reținut, pînă în 
prezent, 14 infractori. Muncitorii 
și tehnicienii de la cariera de 
nisip Cățelu, pot să se mîndreas- 
că cu acest vrednic flăcău din 
rîndurile lor, care contribuie cu 
mult succes la apărarea muncii 
lor pașnice, acolo departe, la 
fruntarii. Un alt exemplu de is
cusință grănicerească îl reprezin
tă candidatul de partid, sergent 
Goicea Constantin, distins cu Di
ploma de Onoare a C.C. al 
U.T.M., care împreună cu solda
tul Adăscăliței Ioan, a prins doi 
periculoși infractori de frontieră. 
Cei reținuți au vrut să cumpere 
cinstea grănicerilor. Le-au oferit 
cîte un ceas, cîte un costum de 
haine de stofă fină și oițe 5.000 
lei. Goicea, privindu-i cu ură, 
le-a spus răspicat:

— Sînt grănicer al R.P.R. 
această cinste nu-i de scos 
mezat.

?i 
la

Succesele obținute în întărirea 
permanentă a pazei frontierelor 
împotriva, tuturor elementelor 
dușmane regimului democrat- 
popular sînt rezultatul executării 
conștiincioase a misiunilor de că
tre grăniceri, a controlului orga
nelor de partid și a sprijinului 
ce-1 acordă grănicerilor organele 
locale ale puterii de stat și toți 
oamenij muncii din localitățile de 
frontieră. Sprijinind acțiunile în
treprinse de grăniceri, organele 
locale ale puterii de stat și popu
lația din localitățile de frontieră, 
însuflețite de dragoste pentru pa
trie, educate și mobilizate de or
ganizațiile de partid, au adus un 
aport însemnat la întărirea 
granițelor țării.

O formă organizată a 
lației civile de sprijinire a 
granițelor o constituie grupele de 
sprijin din localitățile de frontie
ră, din care fac parte membri și 
candidați de partid, utemiști și 
alți oameni cinstiți, care participă 
la multe din acțiunile întreprinse 
de grăniceri. Grupa de sprijin, 
condusă de comunistul Boștină 
Gheorghe sau aceea al cărei șef 
e fostul grănicer Mureșan Vasi- 
le, desfășoară o activitate exem
plară. Ele răspund repede la che
mări, intră în dispozitiv într-un 
timp record și încă de pe acum 
sg pot mîndri cu acțiuni pozitive. 
Cercurile de pionieri „Prieteni ai 
grănicerilor“ sînt și ele un spri
jin real în paza granițelor,

De ziua lor, grănicerii își în
dreaptă gîndurile pline de recu
noștință către conducătorul po
porului nostru în lupta pentru 
cauza socialismului și păcii, că
tre partidul nostru iubit.

pazei

popu-
pazei

Brigada artistică a fabricii de vopsele și lacuri „Transilvania1’ 
din Oradea prezintă un program la stafia de radioficare.

ȘTIRI SPORTIVE
Finala campionatului mondial de fotbal :

BRAZïLIA-SUEDIA
STOCKHOLM 24 (Agerpreș).
Marți seara s-au desfășurat la 

Stockholm și Goteborg semifina
lele celui de-al VI-lea campionat 
mondial de fotbal.

Pe stadionul „Solna" din apro
pierea capitalei suedeze peste. 
50.000 de spectatori au asistat la 
confruntarea dintre echipele Bra
ziliei și Franței. Fotbaliștii sud
americani au repurtat o victorie

categorică cu scorul de 5—2 
(2-1)

La Göteborg, reprezentativa 
Suediei a învins echipa R. F. 
Germane, deținătoarea titlului, cu 
3-1 (1-1).

Finala campionatului mondial 
între Brazilia și Suedia se va 
desfășura duminică iar meciul 
pentru locul trei: Franța — R. F, 
Germană va avea loc sîmbătă.

Succesul tînărului șahîst romîn
Radovici

SOFIA 24 (Agerpres). — Tînă- 
rul șahist romîn Corvin Radovici 
a obținut un succes remarcabil în 
turneul internațional de Ia Sofia, 
clasîndu-se pe locul întii cu 7 
puncte, la egalitate cu puternicii 
maeștri Gurghenidze (U.R.S.S.)

Alte

ta Sofia
și Bobekov (R. P. Bulgaria). Ra- 
dovici a realizat in cele 13 runde 
victorii remarcabile la Pîdevski, 
Szilaghi și Goltz, demonstrînd o 
mare forță de joc în care cunoș
tințele sale teoretice s-au îmbi
nat cu un frumos stil combinativ.

știri
Joi vor începe în orașul sue

dez Falkenberg campionatele eu
ropene de tenis de masă pentru 
juniori, la care participă cei mai 
talentati tineri din R. P. Ungară. 
Cehoslovacia, Iugoslavia, Franta, 
Anglia, R. D. Germană, Romînia 
Suedia și alte țări.

VILNIUS. — In continuarea 
turneului pe care-l întreprind în 
R. S. S. Lituaniană, echipele de

baschet din R. P. Romînă au 
evoluat luni seara în orașul Tiel- 
șiai. Formația feminină „Con
structorul“ a jucat cu echipa 
„Djugas", obținînd victoria cu 
scorul de 54—30. Intîlnirea din
tre selecționata orașului Bucu
rești și reprezentativa orașului 
Tielșiai s-a terminat cu scorul de 
79—54 în favoarea baschetbaliș- 
tilor romîni.In întîmpinarea Conferinței SindicaleMondiale a tineretului muncitor

La Cluj
CLUJ (de la corespondentul no

stru). — Luni după amiază la Ca
sa universitarilor din Cluj s-au în- 
tîlnit tineri muncitori din între
prinderile orașului, la reuniunea 
organizată în cinstea Conferinței 
Sindicale Mondiale a tineretuluiSindicale Mondiale a 
muncitor. Reuniunea a fost deschi
să de tov. Szekely lanoș, secretar 
al Consiliului sindical local. Apoi 
a luat cuvîntul în limba romînă 
tov. Teodor Mareea membru în 
biroul comitetului orășenesc 
P.M.R., iar in limba maghiară 
tov. Gali Nicolae prim secretar al 
comitetului orășenesc U.T.M. Vor
bitorii au subliniat avintul in mun
că și succesele deosebite cu care 
tinerii muncitori din întreprinde
rile clujene intîmpină această Con
ferință. Astfel, peste 1600 tineri 
din diferite întreprinderi s-au an
gajat să-și depășească planurile de 
producție, să realizeze economii 
de materiale, și să participe la ac
țiuni cu caracter patriotic și obș
tesc. Cele 5 brigăzi de tineret de 
la ^Atelierele C.F.R. „16 Februa
rie“ s-au angajat să depășească 
planul de producție ou 20°/i, să 
repare un cazan de locomotivă

I peste plan și să colecteze prin 
| muncă voluntară 60.000 kg. fier 
vechi. Tinerii din secția cauciuc a 
uzinelor ,Janos Herbak" s-au an
gajat să economisească 15.000 dm' 
de pânză și să presteze 1700 are 
muncă voluntară pentru infrumu- 

- sețarea orașului.

'Angajamente frumoase și-au luat 
și tinerii muncitori de la uzinele 
„Tehnofrig“, „Unirea“, de la în
treprinderea poligrafică, „Menajul“ 
și „Varga Katalin“.

La sfîrșitul adunării, tovarășul 
Szekely lanoș a dat citire listei 
delegației care va reprezenta tine
retul muncitor al patriei noastre la 
Conferința de la Praga. Din dele
gație face parte și tovarășul La- 
zăr Ștefan, muncitor fruntaș la Uzi
nele lanoș Herbak din Cluj. Asis
tența a aprobat în unanimitate 
componența delegației tineretului 
nostru.

După reuniune, în „Piața Liber
tății“, echipe artistice ale între
prinderilor din Cluj au prezentat 
programe artistice pînă seara tîr- 
ziu. Reuniunea tinerilor clujeni a 
constituit o puternică manifestare 
a voinței de pace a tineretului 
muncitor din orașul de la poalele 
Feleacului.

gă 52 tone fier vechi. Tinerii de 
la fabrica textilă „Independența" 
și-au propus să facă economii de 
.materiale în valoare de 21.000 lei, 
iar tinerii de la uzinele „7 No
iembrie“ în valoare de 10.000 lei 
și să strîngă 15.000 kg. fier 
vechi.

Apoi formațiile artistice de ti
neret au adus tineretului bucuria 
unei seri plăcute.

La Roman
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în Declarația consfătuirii parti- 
3elor comuniste și muncitorești 
din țările socialiste, generalizîn- 
du-se bogata experiență a mișcării 
muncitorești, se arată că interna
ționalismul proletar constituie una 
din legile generale ale revoluției 
și construcției socialiste.

Experiența evenimentelor din 
Ungaria din toamna anului 1956 
a arătat clar însemnătatea ajutoru
lui internaționalist acordat de U- 
niunea Sovietică și de toate țările 
lagărului socialist în zdrobirea 
contrarevoluției, în vindecarea ră
nilor provocate de bandele contra
revoluționare. Partidele comuniste 
și muncitorești combat și demască 
ou tărie încercările revizioniștilor 
de a denatura ideile internaționa
lismului proletar, arătînd că aceste
tentative nu servesc cauzei socia- lismului proletar. Tineretul nostru 
lismului, cauzei întăririi uni
tății mișcării muncitorești ci ele 
servesc imperialismului contempo
ran, vital interesat în spargerea 
unității lagărului socialist și a 
mișcării comuniste internaționale. 
Oamenii muncii de pretutindeni, 
și în primul rînd acei din țările 
socialiste, cunosc pe baza expe
rienței proprii marea însemnătate 
a internaționalismului proletar și 
resping orice încercare de slăbire 
a unității internaționaliste a 
ce muncesc.

Internaționalismul proletar 
vine din zi în zi tot mai

steagul sub care oamenii muncii 
luptă pentru eliberarea lor și pen
tru înfăptuirea unei vieți mai 
bune, socialiste. El va rămîne stea
gul mișcării muncitorești în slujba 
înfăptuirii lozincii îansate de 
Marx și Engels: „Proletari din 
toate țările, uniți-vă 1“. Astfel, 
proletariatul internațional va lichi
da prin luptă sistemul capitalist 
în întregime.

Educați de partid în spiritul 
patriotismului socialist și al inter- 
naționalismului proletar oamenii ____  _______ ______
muncii din țara noastră fac totul deosebirea care există între viața! 
pentru întărirea unității interna ■ ' ”
ționale a celor ce muncesc. Tine
retul patriei noastre educat de 
partid este și el profund devotat 
nobilului principiu al internaționa-

luptă cu hotărîre împotriva națio
nalismului burghez și a cosmopo
litismului. Alături de întregul no
stru popor el muncește neîncetat 
pentru întărirea unității lagărului 
socialist, pentru întărirea patriei 
noastre — parte integrantă a ma
relui lagăr socialist. Tînăra noastră 
generație în frunte ou organizația 
sa revoluționară — U.T.M., dez
voltă strînse legături frățești cu ti- rea socialismului în patria noastră 
nerii din țările socialiste-surori, 
dezvoltă legături trainice cu tine- nîlor muncii de pretutindeni pen- 
retul muncitor din întreaga lume, tru pace, democrație și socialism,

celor

de
mult

La Craiova

în interesul cauzei păcii și a so- ° 
cialismului. o

în vederea intensificării educării® 
tinerei noastre generații, în spiri-o 
tul internaționalismului proletar,0 
organizațiile U.T.M. trebuie să®’ 
informeze în mod sistematic șio 
profund tineretul asupra succese- ° 
lor obținute de țările lagărului so-° 
cialist, asupra dezvoltării și întă- o 
ririi mișcării muncitorești interna-0 
ționale. în cadrul acestei activități^ 
de informare politică e necesar să o 
se scoată permanent în evidență0 
’ ’ ’ . i°
fericită a popoarelor smulse dino 
jugul imperialismului, care au por-® 
nit pa calea socialismului și co-q 
munismului și a acelora aflațiîncăo 
sub jugul capitalist necesitatea® 
sprijinirii luptei oamenilor muncii o 
din întreaga lume împotriva ex- o 
ploatării și subjugării. ®

Aceasta îi va ajuta pe tineri să o 
prețuiască și mai mult libertățile® 
și drepturile de care se bucură oa-0 
menii muncii din țara noastră, vao 
face să crească dragostea pentru® 
Republica Populară Romînă, vao 
contribui la dezvoltarea spiritului^) 
de solidaritate cu toți cei ce mun-- 
cesc, la întărirea convingerii căoj 
orice succes repurtat în construi-

CRAIOVA (de la coresponden
tul nostru). — In cadrul unei re
uniuni organizate în întîmpinarea 
Conferinței Sindicale Mondiale a 
tineretului muncitor, care a avut 
loc în piața Lenin din orașul 
Craiova, au participat peste 15.000 
tineri de la uzinele „Electropu- 
tere“. „7 Noiembrie“, „Indepen
dența“ etc.

Mitingul a fost deschis de către 
președintele Consiliului sindical 
regional Craiova, Marin Năstase. 
In continuare a luat cuvîntul, to
varășul Petre Ion, prim secre
tar al Comitetului regional 
U.T.M. Craiova.

Vorbind despre felul în care se 
pregătește tineretul din orașul 
Craiova, el a arătat că 90 la sută 
din tinerii orașului au fost an
trenați și organizați în întrecerea 
socialistă. Tinerii de la uzinele 
[„Electroputere“ și-au propus ca în 
'cinstea Conferinței de la Praga 
să facă economii de materiale 
în valoare de 92.000 lei. să rea
lizeze o serie de produse electro
tehnice prin muncă voluntară în 
valoare de 11.057 lei, și să strîn-

ROMAN (prin telefon). — In 
dimineața zilei de 22 iunie coloa
ne nesfîrșite de tineri din între
prinderile și instituțiile orașului 
Roman, purtînd pancarte, drapele 
roșii și tricolore, se îndreptau spre 
piața Malinovski unde a avut loc 
reuniunea orășenească a tinerelu
lui muncitor închinată primei Con
ferințe Sindicale Mondiale a ti
neretului muncitor. La mitingul 
care a avut loc cu acest prilej au 
participat peste 3000 de tineri.

Despre importanța Conferinței 
de la Praga, a vorbit tov. Finder 
Constantin, prim secretar al Comi
tetului orășenesc U.T.M. Vorbito
rul a arătat apoi că tinerii din 
orașul Roman, și-au intensificat 
eforturile în muncă, reușind să dea 
viață angajamentelor luate cu 
acest prilej.

Astfel, în acțiunea de înfrumu
sețare a orașului, tinerii din Ro
man au prestat peste 2500 ore 
muncă voluntară. De asemenea ti
nerii de la fabrica de țevi, 
1.C.S.LM. și de la alte întreprin
deri, au continuat acțiunea de 
stringere a fierului vechi, colec- 
tînd peste 25 tone metal.

In cinstea conferinței, tineretul 
orașului a înregistrat și în produc
ție realizări de seamă. Astfel, ti
nerii muncitori din secția galvani
zare de la l.C.S.l.M. și-au depășit 
angajamentul luat în cinstea con
ferinței cu 5O°/o.

După închiderea mitingului, ve
selia a continuat multă vreme la 
reuniunea orășenească a tineretu
lui muncitor din Roman.

TELEGRAMA
Tovarășului

CONSTANTIN PIRVULESCU 
președintele Marii Adunări Nationale 

a R. P. Romîne

este un sprijin adus luptei oame-

tovarășe președinte,
dv. țin să vă mulțumesc in numele delegației 

_ _r___  a Republicii Democrate Germane pentru primi
rea prietenească și atenția plină de dragoste cu care ne-ați în
conjurat.

Urăm poporului frațe romîn mult succes în construirea și pe 
mai departe a soci 'Ismului și în lupta comună pentru pace.

Trăiască prietenia de nezdiuncinat germano-romînă.

GERALD GOTTINO 
vicepreședinte al Camerei 

Populare a R.D. Germane

Mult stimate
Părăsind patria 

Camerei Populare



Unica metodă pentru salvarea omenirii 
de război este coexistenta pașnică

’ MOSCOVA 24 (Agerpres). — 
TASS transmite: N. S. Hrușciov, 
prim-secțetar al C.C. al P.C.U.S. 
și președintele Consiliului de Mi
niștri al UR.S.S., răspunzind la 
întrebările lui John Waters, re
dactor al ziarului australian 
„Herald“ a declarat că a sosit 
timpul pentru restabilirea depli
nă a relațiilor diplomatice dintre 
Australia și Uniunea Sovietică. 
Dacă guvernul australian, a de
clarat el, dorește ca relațiile di
plomatice să fie normalizate, sîn- 
tem gata pentru «ceasta. N. S. 
Hrușciov a amintit că încă în 
toamna anului 1956 ambasadorii 
Australiei, și Uniunii Sovietice la 
Washington au căzut de acord 
asupra textului unui’ comun.cat 
comun, propus de. partea austra
liană,, cu privire la reluarea in 
cele două țări a activității repre
zentanțelor lor diplomatice; pmă 
în prezent însă guvernul austra
lian nu s-a declarat gala să pu
blice textul acestui comunicat. 
Este deci rîndul Australiei să-și 
spună cuvînlul în această proble
mă. a subliniat N. S. Hrușciov.

Dacă relațiile noastre cu Aus
tralia vor fi normalizate, a spus 
N. S. Hrușciov, este incontesta
bil că comerțul dintre U.R.S.S. și 
Australia va putea lua o dezvol
tare considerabilă. Eil a declarat 
cu acest prilej, că din punct de 
vedere al volumului comerțului 
exterior Uniunea Sovietică ocupă 
locul al șaselea în lume și are 
relații comerciale cu peste 70 de 
tari.

N. S. Hrușciov a expus pozi
ția Uniunii Sovietice în proble
ma caracterului relațiilor inter
statale dintre țările socialiste și 
cele capitaliste: în primul rînd 
orice formă de stat și orice or.n- 
dulre socială dintr-o țară sau al’ 
ta trebuie să fie hotărâte chiar 
de popoarele acestor țări; în al 
doilea rînd. nici un stait și nici 
un fel de forțe din afară nu tre
buie să impună popoarelor alior 
state modul lor de viață, orîndu- 
irea lor politică și socială ; în al 
treilea rînd. apariția statului cu 
orinduire socialistă este tot at,t 
de firească cum firească a fost la 
timpul său, apariția statelor bur
gheze și, în sfîrșit, pentru a sal
va omenirea de războaie pusti
itoare și, în special, de războiul 
nuclear, în relațiile dintre statele 
socialiste și capitaliste trebuie să

Răspunsurile lui N. S. Hrușciov 
la întrebările unui redactor al ziarului 

australian „Herald“
domnească principiul coexistenței 
pașnice și al colaborării.

SINTEM PENTRU O BAZA 
SANATOASA ȘI REALISTA IN 
RELAȚIILE DINTRE STATELE 
CU OR1NDUIRI SOCIALE DI
FERITE., 1NCA NU A FOST IN
VENTATA O ALTA METODA DE 
A SALVA OMENIREA DE 
RĂZBOI, IM AFARA COEXIS
TENȚEI PAȘNICE, A DECLA
RAT N. S. HRUȘCIOV.

Sîntem convinși că o confe
rință a ■ conducătorilor de staie 
poa.e găsi, dacă . ambele părți 
doresc acest lucru, căile spre re
zolvarea problemelor internațio
nale urgente. Șefuil guvernului 
sovietic a constatat că puterile 
occidentale nu au manifestat pînă 
în prezent o dorință reală de a 
grăbi întiînirea la nivel înalt. 
Considerăm, a arătat N. S. Hruș
ciov, că dacă la conferință vor 
fi rezolva.e cel puțin unele pro
bleme actuale, aceasta va fi o 
bază bună pentru noi acțiuni în 
direcția slăbirii încordării inter
naționale.

REZOLVAREA NUMAI A 
CITORVA DIN PROBLEMELE 
INTERNAȚIONALE IMPORTAN
TE, a subliniat N. S. Hrușciov, 
POATE PROVOCA REACȚIA IN 
LANȚ A NORMALIZĂRII GE
NERALE A RELAȚIILOR IN
TERNAȚIONALE.

Referindu-se la problema înce
tării experiențelor cu arma nu
cleară, N. S. Hrușciov a subli
niat că deocamdată nu se vede 
ca S.U.A. și Anglia să fi accep
tat încetarea experiențelor. Noi, 
a declarat șeful guvernului so
vietic, nu pierdem speranța că, 
sub presiunea popoarelor, ele își 
pot revizui actuala poziție. După 
încetarea experiențelor cu arma 
nucleară, a declarat N. S. Hruș
ciov, s-ar putea pune problema 
ca marile puteri să-și asume obli
gația solemnă de a nu folosi ar
ma atomică și cu hidrogen iar, 
ulterior, de a adopta hotărîrea de 
a interzice total această armă, de 
a înceta producția ei, de a lichi
da toate stocurile existente și de 
a institui un sistem corespunză
tor eficace de control și inspecție.

N. S. Hrușciov a arătat că reu- 
nificarea Germaniei depinde a- 
cum de acțiunile corespunzătoare 
ale însuși poporului german. In- 
șiși germanii trebuie să rezolve 
în primul rînd problemele reuni- 
ficării Germaniei pe baza unei- 
înțelegeri între cele două state 
germane existente — R.D.G. și 
R.F.G.

Răspunzind la întrebarea des
pre invitarea Republicii Populare 
Chineze de a participa la tratati
vele la nivelul cel mai înalt, 
N. S. Hrușciov a declarat că 
Republica Populară Chineză exer
cită cea mai binefăcătoare influ
ență asupra evoluției situației in
ternaționale nu numai în Extre
mul Orient, ci și în întreaga lume. 
Principalul, a continuat N. S. 
Hrușciov, nu este dacă Republica 
Populară Chineză va fi sau nu 
invitată la o conferință la nivel 
înalt, ci dacă se va ține sau nu 
seama de interesele legitime ale 
unei mari puteri. Nu se pot lua 
nici un fel de hotărîri dacă ele

vor încălca interesele R. P. Chi
neze.

Referindu-se la poziția Uniunii 
Sovietice în problema regimului 
Antarcticii, șeful guvernului so
vietic a declarat: Antarctica are 
o însemnătate internațională, în- 
trucîf teritoriul ei și apele cu 
care se învecinează prezintă o 
măre, valoare economică , pentru 
numeroase state, inclusiv pentru 
Uniunea Sovietică. De aceba, con
form practicii internaționale, la 
discutarea regimului vreunei re
giuni d-1 însemnătate internațio
nală trebuie să fi? invitate toate 
țările interesate. Guvernul sovie
tic consideră că această practică 
internațională trebuie să fie res
pectată și la rezolva-ea problemei 
regimului Antarcticii.

N. S. Hrușciov' a calificat drept 
o neînțelegere pretinsa ..cerere a 
rușilor de a se prelungi șederea 
în Antarctica a oamenilor lor de 
știință“. Propunerea de a se con
tinua cercetările științifice în An
tarctica a fost făcută la încenu- 
tul lunii februarie în cadrul Co
mitetului special d» la Haga pen
tru cercetarea Antarcticii de re
prezentantul S.U.A., iar nu de 
U.R.S.S. Oamenii de știintă so
vietici nu au făcut decît să sus
țină această propunere.

Demonstrații ostile în fața sediului 
reprezentanței U. R. S. 8. la 0. N. U.

NEW YORK 24 (Agerpres). — 
TASS transmite : Zilele trecute în 
fața sediului reprezentanței 
U.R.S.S. la O.N.U. au fost organi
zate demonstrații ostile la care au 
participat grupuri de huligani și 
provocatori.

în timpul demonstrației huliga
nii au blocat ieșirea din clădire, 
au amenințat pe colaboratorii re
prezentanței, au strigat lucruri 
jignitoare la adresa Uniunii Sovie
tice și a reprezentanței sovietice la 
O.N.U., au făcut zgomot, scandal, 
au răspîndit manifeste ațîțătoare 
mîrșave.

După cum arată faptele, de
monstrațiile provocatoare din fața 
sediului reprezentanței U.R.S.S. la 
O.N.U. au fost pregătite dinainte, 
încă cu cîteva zile înainte de a- 
ceste evenimente, presa, radioul și 
televiziunea americană au făcut

declarații instigatoare împotriva 
reprezentanței sovietice la O.N.L. 
Postul de radio New York a 
transmis în repetate rînduri născo
cirile rău voitoare ale unor parti- 
cipanți la putch-ul contrarevoluțio
nar din Ungaria.

Deși autoritățile americane știau 
despre fărădelegile care se pregă
teau, ele nu au luat nici un fel 
de măsuri pentru împiedicarea lor.

Aici se atrage atenția asupra 
faptului că autoritățile americane
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Mortul e di vină
Agențiile de presă informea

ză că in urma incidentelor 
între greci și turci izbucnite in 
Cipru, autoritățile de ocupație 
engieze, după ce au suspen
dat toate manifestațiile pu
blice, s-au hotărît — ca o ul
timă hotărîtă măsură — să 
interzică și înmormîntările.

De unde se vede că nu per
fidele ațîțări britanice de cu
lise, 
mea, 
din 
vină

LUPUL Și SCUFIȚA ROȘIE 
în fața principiului llberfăfil

cunoscute de toată lu- 
sînt cauza masacrelor

Cipru. Dimpotrivăi : 
sînt morții I

de

MltlW V O

Luînd cuvîntul la ședința 
festivă anuală a Institutului 
de artă și literatură și a Aca
demiei S.U.A., cunoscutul scri
itor american Robert Sher- 
wood a chemat pe membrii 
acestor instituții să „proteste
ze cu tărie“ împotriva încăl
cării din ce în ce mai grave 
a libertății intelectuale în Sta
tele Unite. După cum relatea
ză ziarul 
Tribune“,

„New York Herald 
Robert Sherwood a

Cuvintele frumoase : „libertate", „independen
ță", „neutralitate"—sînt bune, în concepția unor 
cercuri reacționare din apus, numai pentru a 
scoate ochii publicului.

fn realitate, deși se recunoaște oficial — de 
pildă — neutralitatea și independența Austriei, 
totuși organizații vest-germane legale, cu organe 
de presă în regulă, pot repeta public, cum a și 
făcut recent „Liga germană pentru Saar", vechiul 
urlet prădalnic, al hitleriștilor : „Austria să fie 
anexată la Reich-ul german !"

Iată încăodată libertatea burgheză : lupul e 
liber să mănînce Scufița Roșie, iar Scufița Roșie 
să fie înfulecată de lup...
• ■fii ignorant“

declarat că în Statele Unite 
„filozoful, poetul, pictorul, o- 
mul de știință, pedagogul și 
chiar predicatorul liber-cuge- 
tător, oricine poartă numele 
infamant de „intelectual" este 
în mod automat suspectat. Pro
babil că trăim într-o epocă 
cînd cel mai bun lucru este să 
fii ignorant“.

Iată deci încă o trăsătură e 
modului de viață american I

Notă de plată
rege Fa-Fostul 

ruk. alungat de e- 
gipteni. a apărut 
recent ca acuzat în 
fața unui tribunal 
italian.

Motivul ?
Pe timpul 

era monarh, 
și-a ales de 
bijutier două 
chere nemai 
de luxoase, 
drept, în 
domnea o sărăcie 
lucie. Dar tabache
rele erau de aur

cînd 
omul 

la un 
taba- 

văzut
Cei 

Egipt

masiv. In lunca 
Nilului bumbacul 
nu se făcuse în anul 
acela. Insă taba
cherele erau incru
state în diamante. 
Si în plus, pe cit 
de frumoase, pe a- 
tît erau de 
Mai ieftin 
așa nici nu 
tea. Nu îl 
nimic : plătea po
porul 1

Dar iată că egip- 
. tenii n-au plătit. 

Dimpotrivă, au dat 
afară lipitoarea re-

ieftine, 
decît 

se pu- 
costau

gală, tn repezeală, 
Faruk susține că a 
pierdut și tabache
rele pe undeva.

Așa îneît, și fără 
tron și fără taba
chere de aur, clien
tul tribunalului ita
lian trebuie să a- 
chite nota din bu
zunarul său pro
priu.

Bine că i-a
mas cel puțin o în
vățătură :

Orice faptă 
plătește la timpul 
său I

ră-

se

Unul din pro
iectele de afiș, 
prezentate pen
tru cel de al 
VH-lea Festival 
Mondial al Ti
neretului și Stu
denților.

O
După exemplul

Răsfoind un număr recent al 
ziarului conservator englez 
„Daily Express“ cititorii au 
fost uluiți văzind un 
gros pe patru coloane: , 
ți-vă de diversioniștii 
mici1“

In textul publicat sub 
titlu se spunea: „Toate
ritățile portuare și funcționarii 
vămilor de pe aerodromuri au 
primit ordinul să fie atenți ca 
să nu se introducă în Anglia 
bombe atomice în piese deta
șate care ar putea fi asamblate

acest
auto- „senzaționala" nu pot preunue 

că sînt originali. Maeștrii iste
riei atomice de la Washington 
au lansat încă în urmă cu 
vreo trei ani basmul despre 
diversioniști înarmați cu bom
be atomice „portative“.

Convorbirile 
între delegațiile 

R. P. Bulgaria 
și R. P. Ungare

SOFIA 24 (Agerpres). — ATB 
transmite:

La 23 iunie eu început tratati
vele dintre delegațiile de partid 
și guvernamentale ale Republicii 
Populare Bulgaria și Republicii 
Populare Ungare.

Din delegația de partid și gu
vernamentală a Republicii Popu
lare Bulgaria fac parte Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
P. C. Bulgar, membru al Prezi
diului Adunării Populare ; Anton 
lugov, președintele Consiliului de 
Miniștri, membru în Biroul Poli-, 
tic al C.C. al P.C. Bulgar și alțl 
tovarăși. 1 ,

Din delegația de partid și gu
vernamentală a Republicii Popu
lare Ungare fac parte Jânos 
Kâdâr, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U. și ministru de stat; Kâ- 
roly Kiss, membru în Biroul Po
litic și secretar al C. C, al 
P.M.S.U. și alți tovarăși.

La tratative asistă experți ai 
ambelor părți.

Tratativele, care se desfășoară 
într-o atmosferă deosebit de prie
tenească și în deplină unanimita
te, continuă.

-----•-----

In R. P. Albania

A sosif o delegație 
guvernamentală 

a R. Cehoslovace
TIRANA 24 (Agerpres).—AȚA 

transmite: Răspunzind invitației 
guvernului albanez, la 24 iunie a 
sosit în Republica Populară Al
bania o delegație guvernamenta
lă cehoslovacă, condusă de VI- 
liam Sircky, președintele Consi
liului de Miniștri al R. Ceho
slovace.

Pe aeroport Villam Siroky a 
fost întimpinat de Enver Hodja, 
prim-secretar al C.C. al Partidu
lui Muncii din Albania, Mehmet 
Shehu, președintele Consiliului

tați dintre tinerii gruzini. După 
invazia turcească, ucenicii lui 
Mihail Ștefan s-au răspîndit în 
toate părțile: Damasc, Bagdad, 
Teheran, orașe în care datorită 
lor s-au înființat primele tipo
grafii.

>

Din viata tineretului sovietic

Tinerii constructori de automobile din Minsk, la galeria de arte plastice. In clișeu : strungarul 
Alexandr Panaș, tehnologul Nina Maximova și muncitorul Gheorghi Kalinovski în fața sculpturii: 

„La defrișarea pămînturilor înțe lenite“.

U.R.S.S. atrage atenția 
asupra pregătirii unei intervenții 

imperialiste în Liban
MOSCOVA 24 (Agerpres). — 

In ultimul timp sosesc tot mai 
des știri despre amestecul armat 
în treburile interne ale Libanului 
pe care-1 pregătesc cercurile gu
vernante din S.U.A. și Anglia. 
In acest scop se proiectează prin
tre altele ca grupul de observa
tori ai Organizației Națiunilor 
Unite trimis în Liban să fie 
transformat în forțe polițienești 
ale O.N.U. Se proiectează spori
rea considerabilă a numărului a- 
cestor observatori. Așa-dar se ur
zesc planuri periculoase de a- 
mestec armat străin în treburile 
interne ale Libanului.

Se știe că aceste planuri sînt 
proclamate deschis de conducă
tori de stat din S.U.A. și Anglia.

Astfel la conferința de presă 
din 17 iunie secretarul de stat 
al S.U.A., Dulles a declarat că în 
Liban trebuie să existe „forțe ar
mate ale O.N.U. cu un efectiv 
întrucîtva maj numeros șl întru- 
cîtva diferite ca componență de
cît se proiecta la încăput". Cu 

| acest prilej Dulles a declarat des
chis că S.U.A. intenționează să 
trimită in Liban trupele sale sub 
formă de forțe armate ale O.N.U. 
El a subliniat că trupele ameri- 
cane pot să debarce in Liban nu 
numai la cererea O.N.U. ci și 
printr-o acțiune unilaterală. Cu 
alte cuvinte întreaga lume ă fost 
informată că S.U.A. pot păși pe 
calea unei intervenții armate in 
Liban.

Cu o zi mai tîrziu la 18 iunie, 
președintele Eisenhower a decla
rat reprezentanților presei că in 
legătură c-j evenimentele din 
Liban S.U.A. sînt gata „SA ÎN
TREPRINDĂ O ACȚIUNE AR
MATA“ și că problema naturii 
acțiunii pe care o pot întreprinde 
depinde „de părerea grupului de 
observatori și a secretarului ge
neral al O.N.U.“.

Ministrul francez Andre Mal. 
raux, ocupîndu-se de evenimen
tele din Liban, a declarat de a- 
semenea că „DACA S.U A ȘI 
ANGLIA AR ÎNTREPRINDE AC
ȚIUNI. PROBABIL CA FRANȚA 
AR PARTICIPA LA ACESTEA“.

Presa engleză scrie deschis că 
S.U.A. și Anglia au elaborat pla
nul organizării unei intervenții 
armate în Liban și sînt gata să 
organizeze represiuni sîngeroase 
împotriva populației din această 
țară arabă.

MINISTRUL DE RĂZBOI 
AL S.U.A. MC.ELROY A A- 
MENINȚAT FĂȚIȘ CA VA

FOLOSI ARMA ATOMICA 
ÎMPOTRIVA POPOARELOR 
ARABE. LA 19 IUNIE EL 
A DECLARAT CA AR FO
LOSI „FARA EZITARE“ 
IN ORIENTUL MIJLOCIU 
BOMBARDIERE CU BOM
BE ATOMICE „MAI MULT 
SAU MAI PUȚIN CURATE“ 
IN CAZUL CIND FORȚELE 
ARMATE ALE S.U.A. AR 
TREBUI SA INTERVINĂ 
ÎN LIBAN.

Pentru a pregăti opinia publică 
din țările lor pentru acest act 
criminal de agresiune, presa ofi
cială din țările N.A.T.O. difuzea
ză insistent diferite versiuni ale 
pretinsului amestec al Republicii 
Arabe Unite în treburile Libanu
lui.

TOATE ACESTEA ARATA 
CA CERCURILE GUVER
NANTE DIN S.U.A. ȘI DIN 
CITEVA ALTE ȚARI OCCI
DENTALE INTENȚIONEA
ZĂ FIE SUB FORMA DE 
FORȚE ARMATE ALE 
O.N.U., FIE FARA NICI

.«.•••••o».

Declarația 
agenției TASS

In S. U A.

A eșuat lansarea unui 
nou satelit artificial
CAP CANAVERAL 24 (Ager

pres). Agenția Associated Press 
anunță că marți dimineața, pe 
terenul de la Cap Can-averal a 
eșuat o nouă încercare de lan
sare a unui satelit artificial al 
pămîntului cu ajutorul unei ra- 
cțiețe de tip „Vanguard“.

Agenția adaugă că acest eșec 
a fost motivat prin obișnuitele 
„defecțiuni tehnice“.

UN FEL DE CAMUFLAJ, 
SA TRIMITĂ IN LIBAN 
TRUPELE LOR ȘI SA OCU
PE ȚARA.IN PREZENT SE 
CAUTA DOAR UN PRE
TEXT PENTRU ÎNCEPE- 
REA INTERVENȚIEI ÎM
POTRIVA POPORULUI LI
BANEZ CARE LUPTA PEN
TRU INDEPENDENȚA, ÎM
POTRIVA AMESTECULUI 
COLONIALIȘTILOR IN 
TREBURILE LIBANULUI, 
ÎMPOTRIVA DICTATULUI 
STRĂIN.

Nu este un secret faptul că a- 
numite cercuri din S.U.A. de mult 
urzesc planuri de intervenție In 
afacerile interne ale Libanului, 
contînd să folosească în acest 
scop în primul rînd doctrina co
lonialistă Dulles-Eisenhower. Ex- 
primînd voința poporului țării 
lor, o serie de reprezentanți de 
frunte ai vieții politice și de stat 
din Liban condamnă aceste pla
nuri ale colonialiștilor.

Adnan Hakim, liderul partidu
lui Musulman „Nadjade“, a de
clarat că „dacă sosirea lui Ham- 
marskjoeld în Liban este o pre
gătire pentru debarcarea în Li
ban de trupe de poliție interna
ționale, îi vom spune întoarce- 
ți-vă la dv. în țară.

Noi nu vrem ca cineva să se 
amestece în treburile interne ale

țării noastre șl vom lupta împo
triva tuturor celor care se vor 
încumeta să trimită trupe stră
ine în Liban".

Este inadmisibil ca O.N.U., 
creată pentru menținerea secu
rității internaționale, să fie folo
sită intr-un tel sau altul ce duș
manii păcii pentru camuflarea a- 
gresiunii împotriva L,banului.

Planurile de intervenție împo
triva Libanului care sînt în curs 
de pregătire arată odată mai 
mult ca forțele care și-au legat 
strîns politica de continuarea 
„războiului rece“ și de agravarea 
încordării internaționale conside
ră regiunea Orientului Apropiat 
și Mijlociu ca un obiect de per
manente intrigi imperialiste și 
provocări periculoase. Nu apucă 
să dispară un focar de astfel de 
provocări că apare un focar nou 
și mai periculos.

IN LEGĂTURĂ CU PRI
MEJDIA UNEI INTERVEN
ȚII ARMATE A PUTERI
LOR OCCIDENTALE IN LI
BAN, CERCURILE OFICIA
LE DIN UNIUNEA SOVIE
TICA CONSIDERA CĂ INt 
CERCĂRILE UNOR STATE 
DE A SAV1RȘI SUB UN 
PRETEXT SAU ALTUL O 
INTERVENȚIE ARMATA 
ÎMPOTRIVA LIBANULUI, 
SINT IN FLAGRANTA CON
TRADICȚIE CU PRINCIPII
LE NAȚIUNILOR UNITE 
ȘI REPREZINTĂ O BATJO
CORIRE A ACESTOR PRIN
CIPII. Rezolvarea probleme

lor statului libanez este, un drept 
inalienabil al poporului libanez 
și numai al poporului libpnpz. 
Un eveniment intern sau altul 
din Liban nu trebuie să serveas
că drept pretext pentru amestec 
din afară în treburile lui interne, 
încercările puterilor occidentale 
de a întreprinde un amestec ar
mat In treburile interne aie Liba
nului ar duce inevitabil Ia o a- 
gravaro serioasă a situației inter
naționale și ar pune într-o gravă 
primejdie cauza păcii ; întreaga 
răspundere pentru aceasta ar re
veni în întregime organizatorilor 
și participanților la acest ames
tec.

In ce privește Uniunea Sovie
tică, după cum s-a mai arătat în 
repetate rînduri, ea dorește ca în 
regiunea Orientului Apropiat și 
Mijlociu care se află în apropie
re de granițele U.R.S.S. să dom
nească pacea. De aceea și de data 
aceasta UNIUNEA SOVIETICA 
NU POATE RAMINE INDIFE
RENTA FATA DE PREGĂTIREA 
UNEI INTERVENȚII STRĂINE 
IN LIBAN. INDIFERENT CUM 
AR FI CAMUFLATĂ ACEASTA 
INTERVENȚIE.

(Text prescurtat. Sublinierile a- 
parțin redacției).

MOSCOVA. — La Moscova s-a 
semnat comunicatul comun sov'e- 
to-nepalez în care se subliniază că 
relațiile dintre Uniunea Sovietică 
și regatul Nepal au fost tntotdepu. 
n.a sincere și prietenești și că a- 
ceste relații se bazează pe cele 
cinci principii ale coexistenței paș
nice.

PRAG A. — La 24 iunie a sosit 
la Praga la invitația Adunării

Naționale a Republicii Cehoslovace 
o delegație a Seimului Republicii 
Populare Polone condusă de Czes- 
latu Wycech. mareșal al Seimului, 
vicepreședinte al Comitetului prin
cipal al Partidului Țărănesc Unit.

VARȘOVIA. — La invitația Mi
nisterului Agriculturii al R. P. 
Polone la Varșovia a sosit V. V. 
Mațkevici, ministrul Agriculturii al 
U.R.S.S.


