
Să strîngem la timp 
noua recaită

întreaga țară a început se
in ultimele

‘In
cerișul păioaselor. 
zile recoltarea orzului a început 
și în regiunile din nordul țării. 
In regiunile București. Craiova și 
Constanța, secerișul acestei cul
turi este pe sfîrșite.

j In regiunile sudice Se execută 
și secerișul grîului, această lu
crare fiind mai avansată în re
giunile București și Craiova.

Din datele primite de Ministe- 
jrul Agriculturii și Silviculturii 

■ reiese că secerișul nu se face în 
ritmul coacerii cerealelor păioa- 
se. In multe unități agricole so
cialiste aflate chiar în regiunile 
unde secerișul este mai avansat, 
se tărăgănează începerea din 
plin a recoltării de îndată ce la 

. nurile au dai în pîrgă. Ploile care 
cad în această perioadă și fap-

1 că faza de coacere deplină la 
-rîu poate dura uneori chiar 4 

zile, impune ca aceste unități să 
folosească toate secerătorile-legă- 
tori și combinele cu întreaga lor 
capacitate pentru ca strîngerea 
recoltei să nu dureze mai mult 
de 6-8 zile și să se evite even
tualele pierderi.

Există și unele unități agricole 
cooperatiste care nu folosesc ală 
turi de mașinile S.M.T.-urilor toa
te mijloacele și forțele proprii la 
strîngerea recoltei.

Se constată totodată că arătu
rile de vară nu se fac concomi
tent cp secerișul deși în acest an 
sînt condiții prielnice și posibi
lități suficiente pentru desfășura
rea normală a acestor lucrări.

* *
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Regiona'ă
Hunedoara-Deva

Vă împărtășim o noutate: cu 
trei zile înainte de termenul 
planificat, a intrat în funcțiune 
laminorul nr. 2 de tablă sub
țire din cadrul uzinei „Cristea 
Nicolae" din Galați.

Noul laminor este construit 
după toate principiile moder
ne. făcind ca munca manuală 
să fie complect înlocuită prin 
automatizare. Mesele ridică
toare, mesele basculante, me
canismele de transportare in 
cuptor și evacuare din cuptor,

etc., vin să înlocuiască toate 
manipulările manuale, făcind 
din laminorist un dirijor al 
materialului prin intermediul 
unor butoane de comandă.

Odată cu intrarea în func
țiune a acestui laminor pro
ducția de tablă a țării se va 
mări cu 20.000 de tone anual. 
Vom produce cantități impor
tante de tablă cositorită, ta
blă neagră etc. De asemenea 
laminorul va produce sorti
mente de tablă subțire sub 
0,4 mm.

Proletari 3în toate țările, uniti-vă 1
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^d’.ală agricolă „Moara Domnească" din raionul Brăneștl, regiunea București, secerișul e în toi. 
tractoristul Icn Dinu și Ștefan loniță lucrind la seceratul griului. Ei seceră zilnic mai mult de 4 ha.

MĂRIREA

Intre 26 și 30 iunie 1958 a avut loc la București 
cea de-a 9-a sesiune a Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc.

La lucrările sesiunii au participat delegațiile tu
turor țărilor membre ale Consiliului, în frunte cu :

Tov. S. Koleka, prim vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Populare Albania, t»v. 
R. Hristozov, președintele Comisiei de Stat a Pla
nificării a Republicii Populare Bulgaria, tov. J. 
Dolanski, prim vicepreședinte al guvernului Repu
blicii Cehoslovace, tov. B. Leuschner, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri al Republicii De
mocrate Germane tov. P. Jaroszewicz, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Popu
lare Polone, tov. Al. Bîrlădeanu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Ro

mîne, tov. A. Apro, prim vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Ungare, 
tov. I. Kuzmin, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste.

Din delegație au făcut parte 
conducători ai organelor planifi
cării de stat, ministerelor Comer
țului Exterior și altor ministere 
și departamente ale țărilor mem
bre ale C.A.E.R.

La sesiunea Consiliului au par
ticipat în calitate de observatori 
reprezentanți ai Republicii Popu
lare Chineze, Republicii Populare 
Democrate Coreene, 
Populare Mongole și 
Democrate

Sesiunea 
zidată de 
reprezentantul Republicii Popu
lare Romîne în Consiliul de Aju
tor Economic Reciproc.

In conformitate cu hotărîrea 
Consfătuirii reprezentanților par
tidelor comuniste și muncitorești 
din țările membre ale Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc, care 
a avut loc în luna mai a. c. la 
Moscova, la sesiunea Consiliului

Vietnam.
Consiliului 
tov.

Republicii 
Republicii

a fost pre- 
Al. Bîrlădeanu,

Hidrocentrala 
„V. I. Lenin“-Bi- 
caz. Muncitorii 
Grigore Petrița 
și loan Hopeț 
lucrind la suda
rea virolelor ne
cesare blindării 

tunelului.

Una din măsurile hotărîtoare 
pentru asigurarea unor recolte 
mari și constante este aceea de a 
apăra terenurile agricole împo
triva inundațiilor sau a secetei 
prin lucrări de îmbunătățiri fun
ciare. O suprafață importantă din 
teritoriul agricol al țării este 
supusă inundațiilor prin revărsa
rea rîurilor sau datorită precipita
țiilor abundente, din care cauză 
necesită lucrări de îndiguiri și de
secări. Pe alte suprafețe, mari, 
din zonele de stepă, pentru 
- preîntîmpina influența nefastă 

«ecetei este nevoie să intervenim 
-1 amenajări de irigații.

Ce sterp, lipsit de viață ni se 
pare cîmpul în verile toride, cînd 
arșița usucă totul, cînd oamenii 
privesc înciudați spre cerul din 
care zeci de zile în șir nu cade 
nici o picătură de ploaie. Și cît 
de la îndemîna noastră este posi
bilitatea de a înlătura aceste pri
veliști dezolante, de a transforma 
cîmpul într-o grădină mereu în
floritoare, chiar în condiții de se
cetă.

Țara noastră este brăzdată de 
numeroase rîuri cu cantități sufi
ciente de apă pentru a asigura 
dezvoltarea irigațiilor. Astfel 
Dunărea, Prutul, Șiretul, Oltul, 
Jiul, Mureșul etc. străbat în 
cursul lor întinse zone sece
toase care pot deveni mult mai 
productive dacă apa acestor rîuri 
ar fi folosită pe scară largă la iri
gații. Aproape prin fiecare sat 
Jrece un rîu, un pîrîu, un izvor, 

căror apă, captată în bazine și 
oi dirijată pe canale la culturi 

poate servi la creșterea și 
dezvoltarea normală a plantelor 
chiar în condiții de secetă. 
Pînă în prezent s-au executat 
amenajări pentru irigații pe o 
suprafață de aproximativ 100.009 
hectare, situate îndeosebi pe lun
cile rîurilor. ceea ce reprezintă 
prea puțin față de posibilitățile și 
condițiile naturale pe care le 
avem. Aceste amenajări s-au făcut 
în special pentru cuiturilg de le
gume și orez și numai in ultimii 
ani a început acțiunea de intro
ducere a irigațiilor la cultura po
rumbului.

Rezultatele bune obținute de 
Unele unități agricole socialiste de 
stat și cooperatiste din țara noastră, 
sînt o dovadă grăitoare a avanta
jului economic pe care îl pot adu
ce irigațiile atît acestor unități 
cît și economiei naționale. Colecti
viștii din comuna Cuci, regiunea 
Cluj, au recoltat în toamna anului 
1956 peste 11.000 kg. porumb 
hibrid la hectar de pe o suprafață 
irigată. In 1957, la G.A.S. Medgi-

Ernest Rene
Director gen. adj. în Ministerul 

Agriculturii și Silviculturii 
-----o-----

dia din regiunea Constanța s-a 
obținut o producție medie de po
rumb la hectar de peste 4.000 kg. 
la cultura irigată, față de 1.000 
kg. la hectar cît a produs cultura 
neirigată. Colectiviștii din comuna 
Ibrianu, regiunea Galați, în ace
lași an au recoltat de pe fiecare 
hectar irigat cît0 5.200 kg. po
rumb, față de numai 1.315 kg. la 
hectar obținut de pe suprafețele 
neirigate. Sporurile acestea de re
coltă sînt condiționate însă și de 
aplicarea unei agrotehnici cores
punzătoare — lucrări de întreți
nere, folosirea unor asolamente ra
ționale, aplicarea îngrășămintelor. 
Acest complex de măsuri agroteh
nice oferă posibilitatea obținerii 
unor producții mult mai mari.

Chiar dacă în unele locuri a- 
ceste lucrări cer un volum mare 
de muncă sau cheltuieli materiale 
mai ridicate, recoltele mari și 
constante de pe suprafațele irigate 
răsplătesc din plin aceste chel
tuieli, încă din anul imediat ur
mător.

Dacă, de exemplu, o gospodărie 
colectivă și-a propus să execute 
amenajări pentru irigații pe o su
prafață mare și constată că pentru 
executarea acestor lucrări este ne
cesar să cheltuiască multe zile- 
muncă, colectiviștii nu trebuie 
să-și precupețească eforturile, nu 
trebuie să dea înapoi pentru 
faptul că în anul respectiv valoa
rea zilei-muncă va scade cu un 
procent oarecare (destul de mic, 
de altfel). Toată munca aceasta a 
lor va fi răsplătită chiar din anul 
următor printr-un belșug de pro
duse obținute la culturile irigate.

Ceea ce trebuie reținut în mod 
deosebit este faptul că în multe 
părți ale țării amenajările pen
tru irigații pot fi făcute în 
mod avantajos, folosindu-se for
țele și posibilitățile materiale lo
cale. Pe lingă lucrările mari care 
necesită cheltuieli mari de mate
riale și forță de lucru mecanică și 
manuală, în extinderea irigațiilor 
un rol deosebit de important îl 
au lucrările mici pe șantierele lo
cale, lucrări care se pot executa 
cu cheltuieli minime, fără investi
ții deosebite, folosindu-se din plin 
resursele materiale locale. Pe 
cursurile de apă mai mici, apa 
poate fi condusă gravitațional — 
prin scurgere liberă — pe terenul 
pe care .vrem să-l irigăm, cu aju- ‘

simple de baraj 
pămînt. Aseme- 

făcut în țara

torul unor lucrări 
și prin canale de 
nea lucrări s-au 
noastră pe suprafețe destul de în
tinse pe văile Buzăului, Teleajenu- 
lui, Bistriței.

în aceste bazine, s-au făcut ba- 
simple din pari cu împleti- 
de nuiele și umpluturi de pia- 
balast, pămînt, care au de
cursul apei spre un canal

raje 
turi 
tră, 
viat

In dorința de 
a da patriei lo
comotive cît mai 
multe și de o 
bună calitate, ti
nerii de la fa
brica de loco
motive a Com
binatului meta
lurgic Reșița, 
mobilizați de or
ganizația UTM, 
s-au angajat 
ca în cinstea 
Conferinței Sin
dicale Mondiale 
a tineretului 
muncitor să rea
lizeze, împreună

au fost examinate măsurile practice pentru dezvol
tarea continuă a colaborării economice dintre ță
rile socialiste pe baza aplicării consecvente a di
viziunii internaționale socialiste a muncii.

La sesiunea Consiliului s-a acordat o deosebită 
atenție problemelor dezvoltării prin toate mijloa
cele a ramurilor producătoare de materii prime ale 
economiei naționale și a energeticei.

La sesiunea Consiliului s-a acordat multă aten
ție măsurilor pentru adîncirea specializării și coo
perării în producție între țările socialiste, îndrep
tate spre dezvoltarea continuă a economiei și a 
industrializării atît a diferitelor țări membre ale 
Consiliului cît și a întregului lagăr socialist și 
spre folosirea cît mai rațională a resurselor natu
rale și economice ale acestor țări.

La sesiunea Consiliului au fost examinate pro
blemele dezvoltării și adîncirii continue a colabo
rării tehnico-științifice dintre țările socialiste. S-a 
hotărît să se lărgească colaborarea dintre organi
zațiile de cercetări științifice și de proiectare ale 
țărilor membre ale Consiliului.

La sesiunea Consiliului a avut loc un schimb 
de păreri cu privire la dezvoltarea continuă a co
merțului dintre țările lagărului socialist și țările 
capitaliste în etapa actuală, ținîndu-se seama de 
dezvoltarea crizei economice în țările capitaliste.

Sesiunea Consiliului a hotărît constituirea unor 
noi organe ale Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc. A fost constituită Comisia economică a Con
siliului, care în colaborare eu lucrătorii științifici 
și specialiștii în domeniul planificării ai țărilor 
membre ale Consiliului trebuie să se ocupe cu anu
mite probleme economice, decurgînd din principiile 
diviziunii internaționale a muncii.

A fost constituită Comisia permanentă pentru 
colaborarea economică și tehnico-științifîcă în do
meniul construcțiilor.

Ținîndu-se seama de volumul crescînd al transpor
turilor între țările membre ale Consiliului, s-a ho
tărît constituirea Comisiei permanente pentru pro
blemele transporturilor.

Sesiunea Consiliului de Ajutor Economic Reci
proc s-a desfășurat în condițiile unei depline una
nimități și înțelegeri reciproce, în spiritul priete
niei și năzuinței tuturor țărilor socialiste spre o și 
mai mare întărire a colaborării frățești și a unirii 
forțelor în interesul întăririi și dezvoltării prin 
toate mijloacele a economiei și ridicării neîncetate 
a nivelului de trai .al popoarelor țărilor membre ale 
Consiliului de Ajutor Economic Reciproc.

IN CINSTEA

Conlerlniel Slnaicaie Mondiali 
a tineretului muncitor

lizeze, împreună cu vîrstnicii, o 
locomotivă C.F.R. tip 150.000, să 
colecteze prin muncă voluntară 
20 tone de fier vechi și să reali
zeze o economie de metal în can
titate de 10 tone.

Față da graficul de producție 
ei sînt cu realizările la zi, iar 
unele lucrări — curățătoare de li
nie, îmbrăcăminte pentru cilindri, 
cutii pentru pompele de ulei — au 
și fost terminate pentru șapte lo
comotive.

S-au evidențiat în această ac-

țiune în mod deosebit utemiștii 
Nicolae Puiu și Zeno Nicolaevici.

★

In rîndul membrilor echipei de 
trasatori de la fabrica de loco
motive a Combinatului metalur
gic Reșița hotărîrea de a econo
misi metalul a prins viață. Echi
pa utemistă, condusă de Mihai 
Truia, chibzuind bine ce are de 
făcut pentru a întîmpina cum se 
cuvine Conferința Sindicală Mon
dială a tineretului muncitor a

reușit să înregistreze zilele aces
tea o economie de 14.516 kg. ta
blă. Această frumoasă realizare 
dobîndită de la începutul anului 
și pînă afium se datorește croirii 
complexe a tablei, folosirii chib
zuite a oricărei bucăți de metal, 
care înainte era aruncat.

Este vrednică de amintit aci 
străduința plină de succes depu
să în această acțiune de utemiș
tii Dumitru Marin și Pavel Fren- 
tiu.

S. R.

NU-I TOLERĂM
ȚI!

EXPRESIE 
a prieteniei veșnice 

romîno-sovietice
TIMIȘOARA 1 (de la trimisul 

special Agerpres). — Locuitorii 
orașului Timișoara și-au manife
stat dragostea, prietenia și recu
noștința lor față de ostașii glo
rioasei armate sovietice, care se 
întorc în patrie.

In întîlnirile prietenești din 
ultimele zile între muncitorii și 
militarii romîni și ostașii sovie
tici, între utemiști și comsomo- 
liști, între femeile muncitoare din 
oraș și soțiile militarilor sovietici, 
s-au depănat amintiri pe care 
timpul nu le va putea șterge, s-au 
făcut proiecte de viitor ca între 
prieteni și frați ce aparțin ace
leiași familii, 
pentru aceleași idealuri.

La 1 iulie, la marele miting de 
rămas bun din piața Operei din 
Timișoara, un impresionant nu
măr de muncitori, intelectuali, 
studenți din oraș și țărani mun
citori din împrejurimi au venit 
să-și ia rămas bun de la militarii 
sovietici, să-și exprime sentimen
tele de caldă prietenie față de 
poporul sovietic, hotărîrea de a 
întări continuu marele lagăr al 
socialismului.

Piața Operei este străjuită de 
mari panouri, pe care sînt în
scrise chemări în cinstea po
porului sovietic și glorioasei sale 
armate, prieteniei de nezdrunci
nat a țărilor lagărului socialist.

In tribuna oficială au luat lec 
conducători ,ai organelor locale 
de partid și de stat, ai organiza
țiilor 
superiori romîni și sovietici, 
piață erau aliniate companii 
onoare ale trupelor sovietice 
ale armatei romîne.

Au fost intonate imnurile 
stat ale R. P. Romîne și Uniunii 
Sovietice. Mitingul a fost deschis 
de tov. Vasile Botezatu, preșe
dintele Sfatului popular al ora
șului Timișoara.

A luat apoi cuvîntul generalul 
maior G. N. Kudreavțev, care în 
numele ostașilor sovietici, a trans
mis un salut frățesc oamenilor 
muncii din orașul și regiunea Ti
mișoara și ostașilor armatei 
populare romîne.

„Trupele sovietice au început 
să părăsească Republica Popu
lară Romînă. Pretutindeni, îrt 
orașele pe unde au trecut în dru
mul spre patrie ostașii sovietici, 
poporul romîn și-a luat rămas 
bun de la ei prin calde manife
stații pentru prietenia dintre po
porul sovietic și poporul romîn. 
Și aceasta nu întîmplător. Osta
șii sovietici, îndeplinindu-și mi

întărită în lupta

oamenilor muncii, ofițeri 
‘ ‘ ' In 

de 
Și

de

Andrei Mateescu, 
strada Vișinilor nr. 
raionul „23 August", e 
un băiat de 19 ani, înalt 
și voinic, poartă panta
loni strîmți și frizură cu 
coamă, fapt pentru care 
capul său se aseamănă 
cu un arici. Tatăl său, in
giner de drumuri și po
duri, lucrează la Sfatul 
popular al Capitalei, iar 
mama e funcționară 
instituție.

Andrei n-are nici 
cupație. Dimineața 
tolănit în pat pînă 
părinții pleacă la lucru. 
Altfel, l-ar „pisa la cap" 
că trăiește ca un trintor. 
Cum rămîne singur, An
drei se duce la bucătărie 
unde înfulecă tot ce gă
sește prin crătiți, ca un 
lup lihnit de foame.

...Pe strada Horia nr. 
12, raionul Tudor Vladi- 
mirescu, un alt tînăr, 
Alexandru Eftimiu. de 
aceeași vîrstă, lîncezeș- 
te într-o stare asemănă
toare. Crescut într-o fa
milie de foști burghezi și 
primind o educație pu
tredă, Alexandru trăiește 
din vînzarea lucrurilor

la o

o o-
stă 

cînd

din casă. Nu poate supor
ta munca. II „înjosește", 
îl „disperă"...

Vasile Mânu, un tînăr 
de 22 de ani din strada 
„Romînia muncitoare" nr. 
80, iese pe poartă finind 
la subțioară o cutie de 
table. Molfăind un chiș
toc de țigară în colțul 
gurii, împleticindu-se de 
lene, se îndreaptă spre

In Cișmlglu are un loc 
unde găsește mal tot
deauna „clienți" cu care 
să joace table și de Ia 
care să „ciupească" cîțiva 
lei.

Asta îl e toată „mese
ria". Ba, pardon, mai are 
un „talent" : știe să jon
gleze cu niște bile.

...Se întîlnesc toți trei, 
mai vin și alții și se a-

nll« șl sălile de dans', 
unde se scălămbăiesc în 
fel șl chip. A doua zi o 
iau de la capăt.

Li s-a pus acestor 
indivizi următoarea 
trebare:

— Sîntețl tineri, de 
nu munciți, de ce nu
calificați într-o meserie ?

— Cît timp trăiesc ba
bacii, n-am treabă de așa

trei 
în-

ce 
vă

E
colțul

te fac 
el pe 
Dacă

a-

părculețul din 
străzii.
- Vrei, bă, să 

o tablă ? întreabă 
cîte un cunoscut,
cunoscutul nu vrea, 
tunci Vasile Mânu îi cere 
un leu:

— Ieși, bă, șl tu, co
lea, cu un leu pe tapet, 
că ți-I dau cînd ol avea. 
Hai, bă, ce te mal uiți 
așa, orj nu crezi că țl-1 
dau ?

ciuează prin fața sălilor 
de teatru și cinematograf, 
unde stau vreme înde
lungată, rezemați de ba
re, frecîndu-se de ele ca 
niște capre scăpate de 
sub foarfecă, murdărind 
trotuarul cu coji de se
mințe, zbîrlindu-și frizu
ra și pironindu-șt privi
rea asupra trecătoarelor 
cu insolență. Seara, tir- 
ziu, părăsesa bulevardul 
afrecurîndu-se în grădl-

ceva, răspunde zeflemitor 
Andrei Mateescu.

In loc de răspuns, 
Alexandru Eftimiu scoa
te dintr-un buzunar o 
pereche de mînuși lungi, 
de piele, șoptind s

— Care dă doi poli pe 
ele ?

In timp ce Vasile 
Mânu, surprins de o ase
menea Întrebare, înalță 
din umeri indiferent—

Tineri In plină puterej 
în cei mai frumoși ani al

vlețil, plutesc într-o To
tală nesimțire, fără nici 
un rost în lumea noa
stră, fără nici un ideal. 
Trec pe lingă ei nume
roși tineri ducindu-se la 
lucru, intrînd în biblio
teci, studiind, întrecîn- 
du-se voluntar să facă 
orașul mai frumos, lup- 
tînd, punînd umărul la 
construirea societății noi 
și drepte iar ei, trintorii, 
picotesc zile după zile, 
ca niște găini bolnave, 
împiedică circulația, in
sensibili la marele clo
cot din jurul lor, la clo
cotul muncii creatoare, 
singurul care le-ar putea 
da adevăratul rost 
viață. Ce sînt aceștia 
ceva deqjt paraziți ai 
cietății ?

Se află printre e! 
trlntori mai rafinați, care 
filosofează", care-șl jus
tifică filosofic parazitis
mul.

V. BARAN
P»«. **)

siunea conform Tratatului de Tat 
Varșovia au fost credincioși cau-, 
zei nemuritoare a marxism-lenin- 
ismului. Ei s-au străduit din 
toate puterile ca să întărea
scă și să dezvolte prietenia și fră
ția de arme sovieto-romină. In 
această operă am primit întot
deauna un sprijin prețios din 
partea oamenilor muncii din R.P. 
Romînă, ne-am bucurat continuu 
de atenție frățească din partea 
Partidului Muncitoresc Romîn și 
a Guvernului R. P. Romîne. Pen- 
ttm toate acestea, dragi tovarăși, 
noi vă mulțumim din toată inima.

In timpul șederii pe teritoriul 
R. P. Romîne — a spus în conti
nuare vorbitorul — am făcut-cu
noștință cu poporul romîn și cu 
minunata luj cultură. Fiecare din
tre noi lasă aci prieteni foarte 
buni, cu care pe viitor vom ține 
legături din 
pritenie.

In numele 
de partid, al 
gional și al 
muncii din regiunea Timișoara, 
tov. Isac Martin, membru su
pleant al C.C. al P.M.R., prim se
cretar al comitetului regional de 
partid, a adus un fierbinte salut 
militarilor glorioasei armate so
vietice.

,„Ne exprimăm și de data acea-

cele mai strînse de

Comitetului regional 
Sfatului popular re- 
tuturor oamenii sr

(Continuare în pag. 3 a)

Primirea
noilcr reprezentanți 

diplomației ai Republicii 
Arabe Unite și Uniunii 

Birmane de către 
președinte'e Consiliului 
de Miniștri al R P, R. 

Chivu Stoica

Marți 1 iulie 1958, la era 13, 
președinte'e Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Ro- 
mîne, Chivu Stoica, a primit în 
audiență pe noul ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Arabe Unite, Farid 
Chehlaoui.

★

In aceeași zl, nouil ministru al 
Uniunii Birtnane în Republica 
Populară Romînă, Maha Thray 
Sithu U Kyin, a fost primit de 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P.R., Chivu Stoica.

ta

r i



Consfătuirea
anuală

Somn 
sub umbrelă

JALBA a oamenilor de teatru

' La Gospodăria agricolă de stat 
Stupini din regiunea Ploești exi
stă un dormitor pentru muncito
rii sezonieri. Are paturi, cearșa
furi, saltele și mobilierul necesar. 
Uneori cearșafurile sînt însă ne
spălate la vreme. Nici saltelele 
nu sînt suficient de groase astfel 
ca să dormim cît mai bine pe ele. 
Mai rău e atunci cînd plouă. 
Sau maj bine zis după ce stă 
ploaia. Atunci începe să curgă 
apă în dormitor. Fie noapte, fie 
zi, trebuie să ne deplasăm patu
rile din loc în loc, cu mijloace 
proprii. Unii mai ingenioși pun 
umbrele și alte obiecte imper
meabile deasupra paturilor.

Am fost și la conducerea gos
podăriei să le amintim cîte ceva 
despre grija față de om. Situația 
este cunoscută, măsuri însă... ioc.

Așteptăm ca tovarășii să-și a- 
mintească de datoria pe care o 
au de a se îngriji de condițiile 
în care se odihnesc muncitorii 
sezonieri.

FLOREA CIMPOIERU 
muncitor

Ni se semnalează că...

I TRACT

• ...La secția filatură a 
„Industriei Bumbacului" — 
unitatea „A" din București 
din cele trei lifturi pentru 
transportul mărfurilor între 
etaje, de aproape două luni, 
unul din ele este defect.

Se explică mereu: lipsește 
o roată pe care este așezat 
cablul tractor. Și se adau
gă : „Nu depinde de noi, 
depinde de multi alții". Nu 
știm cine sînt acești „alții", 
dar precis este că la mijloc 
se află multă birocrație.

ION SANDU 
țesător

După chip și în
fățișare lumea spune 
că mai sînt încă 
tractor. S-ar putea să 
fie așa. Că am fost 
tractor sînt sigur. 
Celelalte tractoare, 
frați de-ai mei, sînt 
încă în putere. Cu 
toate că avem ace
eași vîrstă eu nu mă 
mai țin pe... șenile. 
Și copiii rid de mine. 
Mi -au găsit o pore
clă: „rablă*6. Hei,
dar cîndva am fost 
altfel. De cînd lucrez 
la secția de transpor
turi grele din schela 
Moinești m-am schim
bat însă mult. Nu 
mă omoară munca 
ci... Lazăr Constan
tin, tractoristul. Mun
cim amîndoi de o 
bună bucată de 
vreme. Muncim, — e 
un fel de a spune. 
Eu îl duc pe el în 
spinare. îl duc nu 
numai cînd transpor-

tăm ceva, ci și atunci 
cînd ne plimbăm.

Adeseori ne oprim 
în fața unui depozit 
de „combustibil" cu 
sticle în vitrină. Re
zervoarele mele sini 
destul de serioase dar 
tot îmi fac plinurile 
intr-un timp 
scurt decît el.

Cînd iese de acolo, 
parcă-i lovit cu leu
ca. Se leagănă ca 
barca pe valuri. A- 
casă tot eu trebuie 
să-l duc. Ca să nu 
lovim pe cineva nu 
mergem pe șosea, ci 
prin șanțuri. întot
deauna după haltele 
pe care le face la 
depozitele sus-amin- 
tite e „supărat"... 
turtă. Victima sînt 
eu. Cînd îmi dă cîte 
un șut o iau din loc 
cu viteza a III-a. Așa 
mi-ani pierdut multe 
din inventarul per
sonal. Acum dau

mai

semne 
Tușesc 
cine știe ? Toți spun 
că o să mă reco
mande la... fier vechi. 
Sînt vechi pentru că 
nu am fost îngrijit. 
La tractorist, insă, e 
ceva vechi, chiar dacă 
e linăr. E mentalita
tea lui. De multe ori 
mi-tam zis: 
tractorist, ci 
catar, un 
vară".

A m scris 
jalbă nu pentru a-mi 
lua apărarea, ci pen
tru a preveni pe fra
ții și urmașii mei 
de asemenea tracto
riști cu brevet în re
gulă, dar fără dra
goste de meserie și 
fără nici un pic de 
grijă față de bunul 
obștesc.

Un tractor
pt. conformitate

C. NICODiN 
activist

de oboseală, 
continuu și...

„ăsta nu e 
un stri- 

pierde

această

Marți dimineața a început la 
sediul Uniunii Ziariștilor din Ca
pitală consfătuirea anuală a oa
menilor de teatru organizată de 
iVlinistertfl Invățămîntului și Cul
turii.

La Consfătuire iau parte direc
tori de teatru, regizori, sceno
grafi, scriitori, critici dramatici, 
reprezentanți ai sfaturilor popu
lare.

Lucrările consfătuirii au fost 
deschise de tov. Constanța Cră
ciun, adjunct al ministrului In- 
vățămîntului șj Culturii. Tov. 
Mircea Avram, directorul teatre
lor din Ministerul Invățămîntului 
și Culturii a prezentat referatul 
„Pentru un repertoriu militant, 
bogat în idei, care să slujească 
poporul muncitor din patria noa
stră în opera măreață de cons
truire a socialismului'*. Referatul 
a fost urmat de discuții.

Lucrările consfătuirii continuă.
(Agerpres)

SI nu-i tolerăm 
pe pamziți!

(Urmare din pag. l-a)

— Am visat să devin cineva, 
să colind lumea, eventual să 
scriu despre lucruri formidabile 
— declară cu ochii pe jumătate 
închiși, tînărul de 22 de ani, 
Nicolae Vulpescu, din str. Cluj 
nr. 195. In virtutea acestui „țel", 
Vulpescu a părăsit școala nu
mai după cîteva clase elemen
tare și și-a lăsat să-i crească în 
cap o claie de păr neîngrijit. 
Vulpescu și-a irosit cei mai fru
moși ani din viață pe bulevard. 
Sufletul său e acum gol, con
știința îmbîcsită cu o concepție 
parazitară despre viață și, la 22 
de ani. cînd imensa majoritate 
a tineretului nostru contribuie cu 
un înflăcărat avînt creator la 
construirea unei noi societăți, el 
nu și-a găsit încă rostul în via
ță. A visat să „devină cineva". 
Dar unde putea el să se afirme 
mai deplin, să-și înfăptuiască cel 
mai înflăcărat ideal decît în con
dițiile create în patria noastră

U n de-s
com isi iIe?

Cu un mare interes a fost pri
mit de către tinerii din orașul 
Brăila concursul „Iubiți car
tea". Tinerii de la „Industria 
Sîrmei", de pildă, s-au intere
sat de la început pentru a fi 
înscriși la acest concurs. Lu
crurile au mers cum au mers 
pînă într-o zi, cînd s-a văzut 
că nimeni nu mai acordă aten-

Cu vorba da

fie acestui concurs. De mai 
mult de un an de zile activi
tatea comisiei de verificare a 
stadiului de pregătire a celor 
înscriși a stagnat și nimeni nu 
s-a sezisat de această situație. 
Bibliotecara întreprinderii afir
mă că sînt posibilități, cărțile 
obligatorii există în bibliotecă 
însă există prea puțin interes 
din partea comisiei. Tovarășa 
Nichita Virginia, responsabila 
comisiei, nu s-a mai interesat 
de luni de zile de soarta celor 
44 de adeziuni complectate de

Și în timpul
VERII

Maistrul Alex. Ionescu de la fer mocentrala „Gh. Gheorghiu-Dej" 
din Doicești lucrînd la reglarea releelor de la camera de comandă pregătirea
politico-ideologică a studenților
să stea in centrul atenției

admitere va
1 septembrie 

pînă la 10

cu
In mijlocul comunei Golești 

se găsește un teren viran de 
circa un hectar și jumătate pe 
care cresc în voie mărăcini și 
scaieți...

încă de prin luna aprilie tov. 
Dumitru Panaitache, secreta
rul organizației de bază 
U.T.M. Golești, s-a prezentat 
la tov. Ciolpan Sandu, preșe
dintele sfatului popular comu
nal, cu o schiță a acestui te
ren, din partea tinerilor din 
comună și cu rugămintea ca 
acest teren să fie dat tineretu
lui din comună care prin 
muncă voluntară să amenajeze 
un parc. în principiu, cererea a 
fost aprobată. Utemiștii au co-

? ?
tineri pentru

l\nu-i bine să

municat raionului U.T.M. ho- 
tărîrea lor. La fața locului a 
venit și tov. Bistriceanu, prim 
secretar al raionului U. T. M. 
Focșani, care a studiat și schi-

Femeia zilei - PATRIA, i. C. 
FRIMU (sală și grădină), AL. 
POPOV, OLGA BANCIC (sală și 
grădină) ; Călătorie peste trei 
mări — REPUBLICA (cinema
scop), GH. DOJA (cinemascop) ; 
Facerea lumii, complectare „Ro
dos — insula trandafirilor" — 
MAGHERU, LUMINA ; Cazul Dr. 
Laurent - V. ALECSANDRI; Un 
minut de adevăr — BUCUREȘTI, 
GRADINA PROGRESUL, ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE, 1 MAI; 
Chemarea văzduhului — ELENA 
PAVEL, VOLGA, N. BALCESCU; 
Spionaj contra spionaj — CEN
TRAL ; Flacăra stinsă - VICTO
RIA : Micul acrobat — DOINA; 
Minciuna — MAXIM GORKI. VA
SILE ROAITA (sală și grădină), 
DRUMUL SERII ; Valea Ielomi- 
ței. Bimbo, Cineperlon, Fîntîna 
fermecată. Vacanța cu tine. Cri
tica de Jos - TIMPURI NOI ; 
Pomișorui fermecat — TINERE
TULUI, ILIE PINTILIE (sală și 
grădină) ; Locul acțiunii : Berlin 
— 8 MARTIE (sală și grădină) ; 
Rîndunica - CULTURAL. AUREL 
VLAICU ; Verstele de foc — 8 
MAI. GH. COȘBUC (grădina) : 
Moulin Rouge - UNIREA (sală 
și grădină) ; Mîndrie — C. DA
VID ; Simfonia dragostei — AL. 
SAHIA (sală și grădină). LIBER- 
TAȚII (sală și grădină) ; Sere
nada mexicană — T VLADIMI- 
RESCU (grădină). FLACĂRA; 
Lissy — ARTA (sală și grădină): 
Surprize pe Stradă - MUNCA ; 
Gloria Balticii - MIORIȚA. MO- 
ȘILOR (grădină) ; Bunicul auto
mobil - 23 AUGUST (sală și 
grădină) : Luna de miere — DON- 
CA SIMO (sală și grădină) ; Ro
meo și Julietta — POPULAR ; 
Dani - M. EMINESCU ; Intîlnire 
la bal - 30 DECEMBRIE ; Due
lul - 16 FEBRUARIE.

In 
se

Pentru următoarele trei zile 
țară: Vremea continuă să 
mențină răcoroasă, cu cerul va
riabil, mai mult noros. Ploi in
termitente și sub formă de averse 
vor cădea cu deosebire în estul șl 
sud-estul țării în prima parte a 
intervalului, apoi și în celelalte 
regiuni. Vîntu) va sufla potrivit, 
cu intensificări pînă la tare din 
sectorul nordic. Temperatura ușor 
variabilă, noaptea va fi cuprinsă 
între 8—16 grade, iar ziua între 
18—28 grade.

ța felicitînd pe 
inițiativa lor.

Dar niciodată 
spui „hop" pînă... nu sări I

Cînd s-au prezentat din nou 
la sfat pentru ca să primească 
de astă dată un ajutor efectiv 
(lemne pentru gardul ce tre
buia să împrejmuiască locul vi
ran, semințe de flori, puieți de 
castan, bănci etc.) tovarășul 
președinte Ciolpan Sandu, ui- 
tînd de promisiunea ce le fă
cuse inițial, le-a declarat că „nu 
le va da nimic", că n-are sigu
ranța că tinerii vor termina 
acest parc și mai mult chiar, 
că le retrage și aprobarea pen
tru teren.

De altfel, nu este prima oară 
cînd tovarășul președinte se 
pune de-a curmezișul inițiativei 
tinerilor. Mai de mult, pe Va
lea Milcovului, tinerii din co
mună au vrut să amenajeze un 
teren de fotbal și un altul de 
volei. Erau necesare doar lem
nele pentru porți și doi stîlpi 
pentru terenul de volei. Preșe
dintele Ciolpan Sandu le-a 
respins de la început cererea 
lor.

Astăzi, în comuna Golești pe 
terenul viran al comunei cresc 
nestingheriți mărăcinii. Ute
miștii și tinerii comunei pen
tru ca să se distreze trebuie să 
plece la Focșani. Inițiativa 
utemiștilor a existat, dar dacă 
tovarășul Ciolpan 
acord...

Vă scriu aceste 
speranța că-1 veți

scris
2. Matematică — 

și oral; 3. Examen me 
și verificarea aptitudini-

pot înscrie elevii absol- 
a 7 clase elementare,

In tumultul 
tății duse în 
Iași, Casa de 
lor ieșeni nu 
nantă. Seară 
S-au golit bibliotecile ,. ___
ratoarele, sălile Casei de cultură 
cunosc o febrilă activitate politi
că, culturală, asemănătoare ace
leia desfășurată ziua în sălile de 
cursuri.

Răsfoind programul desfășurat 
în decursul celor 11 luni care au 
trecut de la înființarea Gasei de 
cultură, constați cu ușurință exi
stența unor activități politice, e- 
ducative utile, precum și a unor 
programe culturale cu un profil 

educația 
ieșeni.

general al activi- 
centrul universitar 
cultură a studenți- 
face o notă d;sto- 
de seară, după ce 

și labo-

gică existente în planul pe va
canță.

Ni se pare . că. din acest punct 
de vedere, s-a pornit de la o 
premiză greșită, E foarte bine ca 

al 
să 

activitate 
i din

nu e de

rînduri cu 
convinge 

dumneavoastră deoarece noi 
ne-am izbit mereu de lipsa sa 
de înțelegere pentru nevoile 
tineretului.

tineri, mulțumindu-se doar cu 
anexarea acestora la cartoteca 
de cititori pe care 
„pentru concursul „Iubiți car- 
tea" (multe din aceste adezi
uni datează încă din anul 1956 
cum ar fi aceea a strungarului 
Cobzarenco Mihai).

Tinerii Flavia Rădulescu, Ion 
Lepădatu și alții, care au citit 
foarte mult sînt supărați că din 
cauza neglijenței manifestate 
de comisie nu pot primi in
signa de „Prieten al cărții".

Același lucru se petrece și la 
fabrica „Solomit", unde comi
sia de verificare este de ase
menea inexistentă.

Comitetele U.T.M. (secretari: 
Iacob Nicolae la „Industria 
Sîrmei" și Ghiță Gheorghe 
la „Solomit") nu au controlat și 
îndrumat activitatea comisiilor 
și nici nu au tras la răspun
dere pe responsabilii culturali 
din comitetele U.T.M. în a că
ror sarcină era și această pro
blemă.

Este firesc ca în momentul 
de față cei ce doresc să obțină 
insigna de „Prieten al cărții" 
să se întrebe : „Unde-s comi
siile Iată o întrebare la
care trebuie să răspundă în 
primul rînd tovarășii de la co
mitetul orășenesc U.T.M. Bră
ila.

a scris :

V. ROTARU 
țăran muncitor

FLOREA FRIGIOIU 
lăcătuș mecanic

Prospect
Se face cunoscut celor inte

resați că între data de 1 iulie 
și 31 august 1958 se fac în
scrieri pentru anul I la Școa
la de Meserii „Vasile Roaită" 
din Arad, pentru următoarele 
meserii: 1. Electricieni cons
trucții mașini electrice; 2.
Strungari în metal ; 3. Frezori 
universali ; 4. Lăcătuși meca
nici ; 5. Forjori; 6. Turnători- 
metale feroase și neferoase; 
7. Tîmplarj de mobilă fină și 
binale ; 8. Zidari.

Examenul de 
începe în ziua de 
1958 și va dura 
septembrie 1958.

Examenul se dă la urmă
toarele materii:

1. Limba Romînă 
și oral; 
scris 
dical 
lor.

Se 
venți
car/, au la 15 septembrie 1958 
vîrstă de 14 ani — 16 ani îm
pliniți.

Durata de școlarizare este 
de 4 ani.

Școala are și secție maghia
ră, la care elevii vor depune 
examenul de admitere în lim
ba maghiară și o probă orală 
în limba romînă.

Pentru înscriere, sînt nece- 
' sare

1.
nai

2.
mentare (original) ;

3. Certificat de stare mate
rială a părinților (dacă pă
rinții sînt în cîmpul muncii, 
certificat de salariul pe care-i 
primesc) ;

4. Dovadă de sănătate, eli
berată de circ, sanit. respecti
vă sau policlinica din

Practica elevilor se 
atelierele școlii, elevii 
contravaloarea muncii 
te.

Școala posedă 
dern unde elevii 
lități pot primi 

înscrierile se 
tariatul școlii 
B-dul Republicii 
unde se poate obține orice in
formație.

următoarele acte :
Extras de naștere (origi- 
și copie) ;
Certificat de 7 cl. ele-

*

Arad, 
face în 
primind 
presta-

internat mo- 
din alte loca- 
găzduire. 
fac la secre- 

din Airad.
nr. 20, de

menit să contribuie la 
comunistă a studenților .__

Douăzeci și cinci de conferințe 
pe teme politice, științifice sau li- 
terar-artistice ținute în marea lor 
majoritate de activiști de partid, de 

și artei ieșe- 
șezători lite- 
mari maeștri 

și străine, 15 
cu concursul 

unor lectori ai instituțiilor muzi
cale ieșene, 14 reuniuni preceda
te de conferințe pe teme educa
tive, 10 cercuri, 25 formații ce 
funcționează în cadrul Casei de 
cultură, și în sfîrșit, un număr 
mereu crescînd de participant la 
programele Casei reprezintă desi
gur un bilanț meritoriu de acti
vități, un succes deosebit a) con
ducerii Casei studenților ieșeni.

Un asemenea bilanț ar trebui să 
ofere desigur și chezășia unui 
program de vacanță l,a înălțimea 
activităților de pînă acum.

Planul de muncă pentru perioa
da vacanței de vară indică la 
prima vedere un program la fel 
de bogat.

Conținînd un mare număr de 
activități oare în linii generale țin 
seatna de specificul vacanței, s-ar 
putea cu siguranță vorbi multe 
despre obiectivele pe care și le-a 
propus Consiliul asociațiilor din 
orașul Iași și conducerea Casei 
studenților în planul de activi- 

[ tete.
■I Am vrea însă ca în rîndurile 
t ce urmează să vorbim mai puțin 
j despre bogăția planului de acțiuni 
■ distractive, de club, bibliotecă, de 
I cercuri și să Insistăm asupra pro
punerilor oare se referă la mun
ca de propagandă politico-ideolo-

într-un plan pentru vacanță 
Casei de cultură studențești 
Se prevadă o bogată 
distractivă căreia tovarășii __
conducerea Casei de cultură s-au 
străduit să-i dea un profund ca
racter educativ. Studenții nu mai 
au grija seminariilor și examene, 
lor și doresc deci să vadă în lu
nile de vară mai multe specta
cole. să-și petreacă serile dan- 
sînd, distrîn-du-se. Ni se pare deci 
normală îmbogățirea acțiunilor 
distractive. In același timp, însă, 
nu trebuie uitat că vacanța repre
zintă un prilej deosebit de a in. 
lllllll!lllllllllliililiiilill.llllillilhliliill.iiM.;i!:i:;-i!lllllli!lllill|||

dă un simpozion în legătură cu 
lupta tineretului din țările capi
taliste. Ar fi bine venite conferințe 
pe teme ca „Caracterul antimar
xist al revizionismului contempo
ran". „Conducerea de către partid 
- forța organizației revoluționare 
de tineret". „Episoade din istoria 

democratice 
Cinci sau

fruntași ai științei 
ne, simpozioane și 
rare ce au evocat 
>ai artei romînești 
audiții muzicale

Insemnărl 
pe marginea programu

lui de activitate ai 
Casei de cultură 

a studenților ieșeni
iiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir 
tensifica activitatea propagandi
stică, de a mobiliza mulți stu- 
denți la conferințele cu caracter 
ideologic, științific, artistic, de a 
antrena cele mai competente ca
dre universitare care sînt libere 
în lunile acestea în desfășurarea 
unei intense activități propagan. 
distice. A ținut seama conducerea 
Casei de cultură a studenților din 
Iași de aceste condiții ? Nicide
cum.

Intre numărul și chiar oalitațpa 
acțiunilor desfășurate în cursul a- 
nului universitar și pianul de ac
tivitate propagandistică făcut pen
tru perioada vacanței e un deca
laj izbitor. Cum se poate mul
țumi conducerea Casei cu progra
marea a numai 3 conferințe poli, 
tice și științifice pe timp de 3 
luni.

Sînt doar atîtea cadre didactice 
în orașul Iași care ar putea fi 
invitate să vorbească studenților 
despre diferite probleme politice la 
zi, să le explice în amănunțime 
mersul evenimentelor internaționa
le. Cîțiva dintre studenții rămași în 
vacanță ar putea organiza de pil-

mișcării comuniste, 
a studenților ieșeni", 
șase studenți c.e au vizitat cen
trele universitare din țările socia
liste ar putea împărtăși colegilor 
lor impresii de călătorie. S-ar 
putea organiza de asemenea cu a- 
jutorul catedrelor de științe so
ciale prezentarea unor lucrări 
ideologice și politice. Interesant și 
folositor ar fi de asemenea, pro
gramarea unui ciclu de confe
rințe în care să se facă o pre
zentare critică a unor curente 
idealiste, decadente existente în 
diverse compartimente ale științei 
și artei occidentale.

De asemenea, oare nu zilele de 
vacanță se prezintă ca cel mai 
bun prilej de a programa un ci
clu, de conferințe care să explice 
studenților de la facultățile cu 
profil netehnic marile biruințe ale 
științei contemporane ? Progra
marea unei singure conferințe des- 
pre posibilitatea zborurilor inter
planetare e mai mult decît insu- 

. ficientă. Dacă conducerea Gasei de 
cultură ar dori, ar găsi cu sigu
ranță mulți profesori, asistenți ai 
politehnicii care ar conferenția 
în fața studenților ieșeni.

Ni se pare de asemenea îrisuli- 
cientă programarea a numai 3 
seri literare, una închinată poe
ziei lui Coșbuc, alta romanului 
lui Rebreanu, sau fabulei lui La 
Fontaine. Desigur pentru toate 
trei s-au prevăzut subiecte inte
resante. Dar, pe lîngă aceste me
dalioane nu se puteau oare pro
grama cîteva serj închinate lite
raturii zilelor noastre, literaturii 
tinerilor scriitori sau chiar pro
ducțiilor artistice a studenților ie
șeni ?

Cu siguranță că refacerea pla
nului de acțiuni de vacanță pe 
linia lărgirii activităților propa
gandistice va asigura Casei de 
cultură a studenților ieșeni largi 
posibilități de a contribui în cea 
mai mare măsură la pregătirea 
politico-ideologică a studenților.

I. SAVA

„DUȘMANII" de M. Gorki
. . . - - - - - -------- - - - - --------^|||.. | T .»..a..>..a..a..>i.a..a..ai.a..>na..aua».a<.aiiaHa«««ii>..aiia..a».a».a..a..a..«

la Teatrul Național „I. L. Caragiale"
Văzută la peste 50 de ani de 

la crearea ei, piesa lui Gorki im
presionează, și răscolește prin pu- 
ternicul ei adevăr, întotdeauna 
viu, întotdeauna actual. Gorki a 
văzut limpede forța masivă, de 
neînvins a clasei muncitoare revo
luționare, conștientă de misiunea ei 
istorică și a oglindit — pentru 
prima oară în literatura drama- 
turgică — lupta aceasta aprigă 
de clasă al cărei final nu pu
tea fi altul decît cel consfințind 
triumful proletariatului. „Dușma
nii** rămîne o lucrare vie și pa
sionantă nu numai prin valoarea 
sa de document istoric, ci prin 
marea actualitate a personajelor 
sale, tipurile de industriași ex
ploatatori pe care îi reprezintă — 
pe cel brutal, rapace, cîinos, pe 
cel care se ascunde sub masca 
blîndeții, profesînd principii libe
rale, dar la fel de scelerat în fond.

Gorki a scris deci o piesă poli
tică, al cărei conflict e un con
flict social-politic, ale cărei perso
naje reprezintă, în esență, anumi
te categorii social-politice. Și a 
creat o operă de mare artă. Pen
tru cei ce c&ntestă temelor politice 
majore posibilitatea de a im
pulsiona și determina valoroase 
creații artistice, lansăm o invitație

la spectacolul „Naționalului" (și la 
recitirea întregii opere gorkiene). 
tn „Dușmanii", forța ideologiei 
înaintate a căpătat o mare forță 
artistică emoțională prin interme
diul personajelor. Gorki se dove
dește, și de astă dată, un excelent 
portretist lucrînd cu dalta subți
re, asemenea unui gravor, fiecare 
erou în parte, urmărindu-i cu 
subtilitate sinuozitățile, dînd fie
cărui amănunt o semnificație 
certă, ca pînă la urmă, din acest

Cronica
teatrală

desen filigranat, să rezulte cîte un 
portret de o masivitate impună
toare. „Dușmanii" rămîne o piesă 
de atmosferă și de caractere, al 
cărei ritm îl afli înlăuntrul eroi
lor. Tensiunea piesei rezultă din 
felul în care e gradată și nuanța
tă evoluția dramatică a conflictu
lui. Și, mai ales, așa cum spu
neam mai sus, din qoncisa, expre
siva, pregnanta caracterizare a 
personajelor.

Realizatorul spectacolului cu 
„Dușmanii" pe scena Naționalu
lui, regizorul Al. Finți, dovedește 
înțelegerea specificului lucrării 
gorkiene chiar de la alcătuirea 
distribuției. Cea mai maire parte a 
personajelor sînt de prim plan și 
primul plan, aflat mereu sub lu
mina crudă a reflectorului, tre
buie lucrat cu finețe și meticulo
zitate. Și iată că acest spectacol 
ne permite reîntîlnirea cu Elvira 
Godeanu, Irina Răchițeanu, Mar
cela Rusu, Cella Dima, Emil Bot- 
ta, Al. Ionescu-Ghibericon, Nicu 
Dumitriu, Marcel Enescu, Mircea 
Constantinescu, N. Brancomir iar 
din generația mai tînără cu Matei 
Alexandru, Emil Liptac, Igor Bar- 
du, D. Rădulescu, V. Moldovan 
etc. S-ar părea că prezența pe sce
nă a unei echipe actoricești cu 
atîtea merite ușurează munca re
gizorului, mai ales cînd intriga 
nu e prea complicată, mișcarea în 
scenă așișderea. Și e adevărat. Dar 
a face să cînte unison în orchestră 
fiecare din aceste instrumente so
listice, pe frazele ce îi revin fie
căruia, fără a-și acoperi partene
rul, presupune o artă dirijorală 
matură, de care Al. Finți a dat 
din plin dovadă. Volubilitatea
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de regimul democrat-popular? In 
țările capitaliste, tinerii de o 
vîrstă cu ei sînt nevoițj să-și 
cîștige existența muncind încor-t 
dat 12—14 ore în șir, exploatați 
la maximum, storși de ultima pi
cătură de vlagă, in regimul ca
pitalist, visele nobile a căror în
deplinire ar aduce folos umani
tății sînt călcate cu brutalitate înl 
picioare în virtutea principiului 
„banul e totul". Să ne aducem 
aminte de viața grea, aspră, 
dusă de tinerii din țara noastră 
în timpul regimului burghezo- 
moșieresc. In condițiile de viață 
de iad din trecut, tinerii munci
tori înaintați, uteciștii, ajutor de 
preț ai partidului, au luptat cu 
abnegație și eroism pentru ca ti
neretul de azi să se bucure dt, 
altă viață. Ei nu și-au irosit a. 
in zadar, și-au luat drept idd 
de viață idealul clasei munci 
toare. iaealul poporului și n-ai 
evadat în fața greutăților de ne-S 
închipuit prin care au trecut.

Iar el, Nicolae Vulpescu, se 
plînge azi că a visat să „devină 
cineva" și n-a avut cum.

In realitate, acești tineri fără 
căpătîi au o altă concepție des
pre viață decît aceea a milioa
nelor de tineri din patria noa
stră. Modul ior de comportare, 
ținuta vestimentară respingătoa
re și lipsită de bun simț, sînt de 
fapt oglinda conștiinței lor îm
buibate de morala burgheză.

Cîtă vreme vor mai putea trăi 
tinerii mai sus numiți, ca niște 
paraziți ai societății ? Fugind de 
orice răspundere socială și că- 
zînd într-o asemenea prăbușire, 
morală mulți dintre ei ajung pînă 
acolo incit se dedau la acte ne
cinstite, huliganice, antisocij 
lată cîteva exemple de acest 
Petre Chiriță, în vîrstă de 24 de 
ani, din str. Colnicului nr. 6, s-a 
obișnuit cu viața ușoară, cu le
nevia, cu traiul de parazit. Ce 
face el ? Cumpără bilete de cine
matograf și le vinde apoi cu 
suprapreț. Acumulind „experien- ’ 
ță“, Chiriță a corupt la rîndul 
său alți tineri, de obicei elevi a 
căror căpetenie a devenit.

Nicolae Vulpescu, „visătorul" 
amintit mai sus, declară, cu ci- | 
nism :

— Dacă voi avea posibilitatea 
să fur fără risc, am să fur !

Dar printre asemenea indivizi 
scot uneori urechile și elemente 
de-a dreptu-J dușmănoase, care in 
mod voit duc cT activitate dizol
vantă printre unij tineri ușura
tici.

loan 
rileanu 
tar de 
lanț și 
delicvent. Prin comportarea 
de progenitură a unei family"" 
exploatatori,., infectată cu mt.. 
putredă, descompusă, -gj manifa,. 
tă nu numai goliciune și insen
sibilitate, ci chiar o atitudine de 
ură față de succesele poporului 
nostru în construirea socialismu
lui, o atitudine politică ostilă, 
dușmănoasă. Astfel de progeni
turi ca și părinții lor, au tot in
teresul să pună piedici în calea 
marilor transformări ce au loc în 
patria noastră. Și tocmai aseme
nea ticăloși atrag sub infiuen'a 
lor nefastă tineri lipsiți de edu
cație, pervertindu-Ie conștiința. 
Tinerii despre care am vorbit 
mai sus, învățați să lenevească, 
să trăiască o viață fără obligații 
sociale, sînt cea mai ușoară pra
dă a elementelor descompuse care 
încearcă din răsputeri să-i sus
tragă de la educația comunistă, 
să le ucidă sufletele în scopul 
folosirii lor Ia acțiuni antisociale.

Iată ce se ascunde uneori din
colo de ținuta vestimentară a 
unor tineri, extravagantă și lip
sită de bun simț.

Ii vedem, ne e silă, ne simțim 
indignați. Deseori însă, protestul 
nostru se mărginește la a părăsi 
locul infectat de prezența acestor 
lighioane dăunătoare, lăsîndu-le 
să-și facă de cap mai departe. 
Pentru asemenea trîntorj dispre
țul nu este suficient. Trebuie să 
explicăm tinerilor cît de odicA 
și de dăunătoare sînt apucătuK. 
acestor paraziți, să le înfierăiS 
cu toată fermitatea. Să luăm pe 
loc o atitudine combativă față de 
manifestările lor, să ajutăm orga
nele de stat să dea o lecție meri
tată unor asemenea indivizi, să 
stîrpească complect manifestările 
de huliganism. Oricare tînăr, ori
care cetățean cinstit, indignat de 
modul de comportare al acestor 
vagabonzi, de jignirea adusă de 
ei societății, e dator să ajute ac
tiv la pedepsirea ior. să ajute 
organele de stat pentru a-i pune 
cu hotărîre la locul lor. făcîndu-i 
să simtă din plin oprobiul pu
blic.

Tomescu, din str. M. Zo- 
73, este fiul unui prqprie- 
atelier dovedit ca specu- 
reținut de autorități Ca 

ea m 
nil/** 
ml 
îanifa.

Corul muncitoresc al uzine
lor „Republica41 din Capi

tală.

violentă, revărsată, accesele de 
furie, mișcarea abundentă și agi
tată cu care Nicu Dumitriu a do
tat personajul lui Mihail Skrobo- 
tov nu au umbrit pe acel Zahar 
Bardin (creat de Marcel Enescu) 
molcom și decent în gesturi care 
se pretinde, la început cumsecade, 
umanitar, dar dovedindu-se pî>nă 
la urmă un dușman la fel de ne
împăcat al proletariatului ca și 
crîncenul său asociat. (Și asta ne 
amintește de acea prețioasă reco
mandare a lui Maxim Gorki : 
„Trebuie găsit la fiecare unitate 
reprezentată, în afară de trăsătu
rile generale de clasă, acel indice 
individual de clasă care e cel mai 
caracteristic pentru ea și determi
nă în cele din urmă comportarea 
ei socială**) lacob Bardin își ca
pătă prin jocul lui Emil Botta 
profilul acelui „om de prisos** 
bine cunoscut în literatura rusă.

destrămat sufletește, convins de 
inutilitatea lui și de sfârșitul a- 
propiat al clasei căreia îi aparți
ne, cu unele — slabe — impulsuri 
spre adevăr și noblețe, repede în- 
frînte de slăbiciunea caracterului 
și efectele alcoolismului. I-am re
proșa prea puternicul accent pe 
care actorul l-a pus asupra pato
logicului personajului, accent care 
nu fusese în intenția autorului.

Ne-a plăcut foarte mult Irina 
Răchițeanu în rolul plin de sub
tilități al actriței Tatiana, ai cărei 
ochi deschiși larg asupra lumii 
din jurul ei încep să întrevadă a- 
devărul social, fără a și-l putea 
apropia cu totul și a ieși dintr-o 
neutralitate pasivă. Irina Răchi
țeanu dovedește încă odată că a 
fost nedreaptă consacrarea ei în 
roluri de femei aspre, voluntare, 
reci, creînd cu finețe momentele

de cochetărie, feminitate sobră și 
gingășie. Bună — Elvira Godeanu 
în rolul puțintelei la creier și bi
gotei Polina, foarte bună Marcela 
Rusu în elanurile tinerești, nestă- 
pînite, în aspirația fierbinte către 
adevăr și dreptate ale Nadiei. 
Personajul acesta, singurul curat 
și sănătos în lumea infectată a 
burgheziei ruse, de care se și rupe 
dealtfel cu ură și dispreț, e pri
mit cu multă simpatie de autor și 
Marcela Rusu a știut să ne trans
mită acest lucru.

Grupul muncitorilor înaintați, 
compact și solidar, e zugrăvit ca 
atare pe scenă, chipurile indivi
duale ale lui Levșin (Matei Ale
xandru), Sințov (Emil Liptac), 
Grecov (Igor Bardu) și a celor
lalți apărînd oa fațete umane ale 
aceluiași personaj masiv, impre
sionant : masa proletariatului re
voluționar. Toate aceste personaje

își trăiesc dramele, se frămîntă, 
vibrează pe fundalul decorului 
voit rece și neutru al lui M. To
fan : natura nu le este prietenă 
reprezentanților lumii burgheze 
condamnată la moarte (decorul re
prezintă terasa și grădina Bar di
nilor) verdele copacilor a devenit 
cenușiu, coșurile fabricii întunecă 
cerul.

Salutăm montarea „Dușmanilor** 
pe scena Naționalului care ne ră
măsese dator cu atîtea din marile 
spectacole pe care le așteptăm. 
Sperăm că e numai începutul : 
Gorki a fost prea puțin jucat la 
noi și publicul nostru, tineretul 
e setos de a afla de pe scenă ma* 
rile adevăruri care răsună, cu o 
forță artistică copleșitoare, din 
opera gorkiană.

SANDA FAUR
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«.„Comitetele raionale $1 
comitetele U.T.M, co

mune să ajute organizații
le de bază sătești in pre
gătirea și organizarea adu
nărilor generale, în așa fel 
ca acestea să dezbată pro- 
blerne ce preocupă tineretul 
și să devină adevărate 
școli de educare comunista 
a tineretului".

(Din documentele Plena
rei a Ill-a a C.C. al U.T.M. 
din 19-21 decembrie 1957).

VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

Cînd adunările generale
In regiunea Cluj multe organi

zații U.T.M. au dobîndit o pre
țioasă experiență pozitivă în ceea 
cs privește pregătirea și desfășu
rarea adunărilor generale U.T.M. 
Această experiență se cere extin
să și continuată cu perseverență.

cu adevărat școală
> U € A T

Mijeoc de activizare

politică

Cunoscînd mai bine viața or
ganizației de bază din comuna 
Gilău, secretarul Comitetului-ra
ional U.T.M. Cluj, tovarășul Teo
dor Protopopescu a ajutat comi
tetul U.T.M. din oomună în gă
sirea unor tema interesante pen
tru adunările generale. El a sfă
tuit comitetul să înceapă prin a 
vorbi tinerilor în adunări despre 
dragostea de patrie a uteciștiior, 
despre spiritul lor de sacrificiu, 
despre înaltul lor spirit de răs
pundere față de fiecare sarcină de 
organizație...

După această discuție comitetul 
U.T.M. a pregătit un referat: 

. „Utemiștii — demni urmași ai 
uteciștiior". Cu o săptămînă înain
tea datei fixate pentru ținerea adu
nării generale, membrii comitetu
lui au stat de vorbă cu fiecare tî
năr arătîndu-i ce se va discuta în 
adunarea generală și îndrumîndu-1 
să se pregătească temeinic pentru 
adunare.

La adunare n-a lipsit nici un tî
năr. După prezentarea referatului 
fiecare a avut cîte ceva de spus. 
Tinerii au vorbit cu emoție de
spre uteciști, au făcut referiri au
tocritice cu privire la atitudinea 
lor față de viața de organizație. 
Hotărîrea adoptată, izvorîtă dl- 
propunerile utemiștilor, cuprin
de importante măsuri pentru îm
bunătățirea vieții de organizație, 
a muncii cultural-sportive. In zi
lele care au urmat după adunare, 
într-o atmosferă entuziastă, tinerii 
au învățat, ajutați de profesorul 
utemist Ioan Pop, cântecele : „Si
rena lui Roaită", „Steagul Parti
dului", „Noi te cântăm tinerețe", 
„Privesc din Doftana". Rezultatul 
îmbunătățirii conținutului adună
rilor generale de U.T.M. a fost 
creșterea interesului utemiștilor 
pentru viața de organizație, acti
vizarea lor.

Insultarea

@ M
de luptă al poporului nostru. 
Asemenea adunări pot avea un 
ecou puternic în conștiința ute
miștilor. De acest lucru au ținut 
seamă activiștii Comitetului raio
nal U.T.M. Cîmpeni (prim secre
tar — Liviu Mănăstire).

Pe meleagurile locuite de moți 
au avut loc, de-a lungul veacuri
lor, numeroase încercări de elibe
rare de sub jugul asupririi. Ori 
unde te-ai duce în raionul Cîm
peni, pe malul Arieșului ori mai 
sus, în creierul munților, vei în
tâlni locuri ce-ți amintesc de tre
cutul revoluționar al poporului 
nostru. Organizațiile U.T.M. au 
folosit bine aceste posibilități pen
tru a arăta tinerilor că pentru 
toate cuceririle de astăzi poporul 
nostru a luptat și a suferit, că 
consolida aceste cuceriri este 
dovadă de înalt patriotism.

Viorica Stan este învățătoare 
secretara organizației U.T.M.
comuna Sohodol. Ea s-a născut și 
a trăit în aceste locuri care-i sînt 
nespus de dragi.

Din inițiativa ei, într-o adunare 
generală U.T.M. s-a dezbătut te
ma : „Momente din viața și lupta 
revoluționară a moților". La dis
cuții au participat peste 30 de ti
neri. Adunarea a prezentat tineri
lor aceștia țapinari și tăietori de 
lemne din tată-n fiu, 
meșteșugari de aoniți, ciubăre și 
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patriotismului socialist
Adunările generale U.T.M. pot 

fi foarte bine folosite pentru cu
noașterea istoriei și a tradițiilor ți
nuturilor natale, pentru cunoaște
rea istoriei patriei și a trecutului

_ i diametral 
opuse : moțul de ieri — și moțul 
de azi. In sat s-a ridicat o școală 
nouă, un cămin cultural demn de 
a rivaliza cu multe case regionale 
de cultură, satul este electrificat. 
Tinerii au înțeles mai bine deo
sebirile dintre viața din trecut și 
cea din prezent, realizările regi
mului nostru de democrație popu
lară, roadele înțeleptei politici a 
partidului care conduce poporul 
nostru pe drumul construirii so
cialismului.

Adunarea generală a hotărît or
ganizarea unor acțiuni menite să 
ducă la educarea patriotică a ute- 
miștilor și tinerilor. Dintre acestea 
merită a fi menționată excursia la 
casa memorială Avram Iancu.

...In inima munților se află răs
firată pe o întindere de mai mulți 
kilometri pătrați comuna Mogoș- 
Micești. In timp ce aici la ordinea 
zilei era problema consolidării în
tovărășirii zootehnice din centrul 
de comună și înființarea altora în 
satele aparținătoare, comitetul

s
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U.T.M. a convocat o adunare ge
nerală cu tema: „Utemiștii și 
transformarea socialistă a agricul
turii în comuna noastră". Nici 
unul dintre cei 37 utemiști pre
zenți la adunare n-a plecat fără 
să se fi înscris la discuții. Și s-a 
discutat despre ceea ce trebuie să 
facă fiecare utemist și tînăr pen
tru transformarea socialistă a agri
culturii. Tinerii au înțeles că a fi 
utemist înseamnă a păși pe dru
mul arătat de partid, pe drumul 
socialismului. Nu numai că au 
înțeles, dar au și procedat în con
secință. In aceeași săptămînă El
vira și Ovidiu Blag și-au lămurit 
părinții că locul lor este alături 
de ceilalți țărani muncitori în în
tovărășire. Și puterea lor de con
vingere a fost atît de mare îneît 
părinții lor au semnat cererile de 
intrare în întovărășire.

Iată dar că adunările generale 
pot și trebuie să ducă la cultiva
rea dragostei înflăcărate față de 
patria socialistă ; pe de o parte 
în adunări, evocînd trecutul se 
poate dezvolta respectul și mân
dria pentru faptele pline de glo
rie ale strămoșilor, iar pe de altă 
parte ele trebuie să ducă la puter
nice manifestări de patriotism, 
concretizate in lupta pentru dez
voltarea patriei noastre pe dru
mul

rală la care au participat 137 ute- 
miști și tineri procurorul utemist 
Alexandru Pop.

In această adunare s-a pus în 
discuție cazul tînărului Marinoiu, 
care venea deseori beat, care pro
voca scandaluri. In adunare, ute- 
miștii au luat poziție hotărîtă față 
de manifestările huliganice ale 
acestuia și ale altor tineri. Aduna
rea a hotărît ca membrii biroului 
organizației de bază și alți ute- 
miști cu autoritate să se ocupe de 
acei tineri care aveau manifestări 
nesănătoase. De asemenea, ajutați

do memEriî de partid s-a organi
zat atractiv și interesant timpul 
liber al tineretului. Toate aceste 
măsuri și-au atins scopul.

La cooperativa meșteșugăreas
că „Progresul" din Jibou s-au 
semnalat cazuri de fraudă. Ute
miștii și-au dovedit vigilepța și 
puternica lor dragoste față de 
avutul obștesc demascînd pe acei 
care au comis fraude și dîndu-i 
pe mina Miliției. Comitetul orga
nizației de bază a considerat însă 
necesar ca această problemă să 
fie discutată și într-o adunare ge
nerală. Astfel s-a născut aduna
rea cu tema : „Grija noastră față 
de avutul obștesc". In adunare, 
utemiștii au înfierat cazurile de 
furt din avutul public și au cerut 
ca fiecare utemist și tânăr să-și în
tărească vigilența, să demaște fie
care încercare de degradare sau 
însușire a bunurilor publice, să 
păzească și să păstreze bunurile 
obștești.

★

Adunările generale U.T.M. și 
măsurile care le urmează pot fi 
folosite ca un nesecat izvor de 
educare comunistă a tineretului, 
cu condiția ca ele să abordeze 
probleme majore privind viața și 
activitatea tineretului, ca hotărî- 
rile adoptate să fie traduse în 
viață.

MIRCEA MUNTEANU 
corespondentul „Scânteii ti
neretului" pentru regiunea

Un izvor nesecat
de învățăminte

socialismului.

Pentru o ținută
morală comunistă

La cariera de piatră din raionul 
Jibou- lucrează tineri din comu
nele învecinate. Nefiind sub su
pravegherea părinților, avînd pro
priul lor cîștig, unii tinerii de aici 
își iroseau banii în chefuri care 
erau urmate de acte huliganice, 
cazuri de indisciplină, dispariții de 
obiecte. Organizația U.T.M. s-a 
dovedit multă vreme neputincioa
să în combaterea acestor manife
stări.

Comitetul raional U.T.M. (prim 
secretar Vasile Vancea) a indicat 
biroului organizației de bază să 
analizeze temeinic aceste proble
me, să organizeze mai judicios 
timpul liber al tinerilor.

Tinerii de aici au solicitat co
mitetului raional să trimită în mij
locul lor pe cineva care să le vor
bească despre „Comportarea tine
rilor în societate".

Așa a venit la o adunare gene-

pentru mișcarea 
noastră sportivă

Expunerea tovarășului
Anton Moisescu

vicepreședinte al C. C. S. din R. P. Romînă, la adunarea 
activului sindical

cu lucrările
și oamenilor muncii din

Conferinței sindicatelor și 
din țările Europei

Capitală în legătură 
oamenilor muncii

Expresie a prieteniei veșnice
___  /V

ROMINO-SOVIETICE
(Urmare din pag. I-a)

sta recunoștința noastră fără 
margini față de poporul frate so
vietic, față de armata sa eroică 
eliberatoare, față de gloriosul 
Partid Comunist al Uniunii So
vietice.

Nu vom uita niciodată marile 
sacrificii pe care armata sovieti
că, vitejii săi ostași le-au adus 
pentru eliberarea țării noastre de 
sub jugul cotropitor fascist. Vii 
și neșterse vor rămîne în amin
tirea populației regiunii noastre 
actele de eroism ale ostașilor so
vietici și romîni din toamna anu
lui 1944 în eliberarea orașelor și 
satelor regiunii noastre. Mult s-a 
vorbit și se va mai vorbi de vi
tejia ostașilor sovietici și romîni 
în luptele din jurul Timișoarei, 
de la Săcălaz, Becicherec, orașul 
Arad, Păuliș și multe alte loca
lități. Poporul nostru nu va uita 
niciodată ajutorul frățesc acor
dat nouă de Uniunea Sovietică în 
anii grei de secetă, în perioada 
refacerii economiei naționale. în 
condițiile cînd însăși Uniunea 
Sovietică trebuia să facă față 
greutăților pricinuite de jaful și 
distrugerile provocate de hoardele 
fasciste.

Privind în jurul nostru noi ve
dem că fabrici și uzine ca Com
binatul metalurgic Reșița, uzinele 
„Gheorghi Dimitrov" și „Iosif 
Rangheț" din Arad, minele, labo
ratoarele, institutele de cercetări 
științifice și multe altele sînt în
zestrate cu utilaj sovietic de cea 
mai înaltă tehnicitate.

Oamenii muncii din regiunea 
Timișoara își amintesc și nu vor 
uita niciodată ajutorul dat direct 
de dv. în diferite împrejurări, 
cînd noi am îniimpinat greutăți, 
ajutorul dat de ostașii sovietici 
la muncile agricole din vara anu
lui 1945, salvarea vieții și a 
nurilor cetățenilor din unele 
mune inundate.

In această zi cînd dv. vă 
toarceți în patrie, asigurăm 
porul frate sovietic, guvernul 
gloriosul lui Partid Comunist, că 
vom depune toate eforturile pen
tru a întări prietenia de nezdrun
cinat dintre noi, în lupta comună 
pentru pace și socialism.

In numele militarilor romîni a 
luat cuvîntul colonelul Ion Co- 
man. „Poporul nostru muncitor 
și armata sa populară au încon
jurat cu dragoste și căldură tru
pele sovietice care au staționat 
pe teritoriul patriei noastre. Con
duita și atitudinea ireproșabilă 
față de populația regiunii Timi
șoara, relațiile frățești statorni
cite lasă o frumoasă amintire, o 
amintire care va rămîne mereu 
în sufletele noastre. Oamenii 
nfuneij din regiunea Timișoara

au înscris de asemenea în viața 
lor nume și fapte din viața osta
șilor sovietici. Cînd focul a iz
bucnit în casa cetățeanului Ceo- 
sescu Nicolae din Lipova, un 
grup de ostași sovietici îm frunte 
cu sergentul Bederiez, punîndu-și 
în primejdie viața, i-au salvat 
bunurile de la incendiu; părinții 
micuțului Petre Boldoran din 
Timișoara vor rămîne veșnic re
cunoscători sergentului comsomo- 
list Berezin care în iarna anu
lui acesta le-a salvat fiul de la 
fîiec.

Acum în ziua despărțirii de voi 
dragi tovarăși, ne manifestăm 
încă odată dragostea și recunoș
tința și vă asigurăm că noi, mi
litarii Forțelor Armate ale R. P. 
Romîne vom sta de strajă, umăr 
la umăr împreună cu armatele 
frățești ale întregului lagăr so
cialist, pentru apărarea păcii și 
muncii pașnice a popoarelor țări
lor socialiste".

In numele tuturor ostașilor so
vietici din garnizoana Timișoara 
a vorbit colonelul Tihon Bandu
rin. „Vom păstra cele mai calde 
amintiri despre bogata și minu
nata dv. țară, despre poporul ro- 
mîn, care merge cu încredere pe 
calea arătată de Marx. Engels, 
Lenin".

Militarii sovietici au fost căl
duros salutați de strungarul frun
taș Ștefan Kovacs, de la uzinele 
„Electromotor", deputat în Ma
rea Adunare Națională, țăranul 
Anghel Bogdan, președintele 
G.A.C. din comuna Becicherecul 
Mic, prof. univ. Marin. Rădoi, 
rectorul Institutului Politehnic 
din Timișoara, și pioniera Adria
na Oancea.

Soldatul S. P. Nehorașev, a 
transmis locuitorilor orașului Ti-

mișoara și ostașilor armatei popu
lare romîne calde mulțumiri pen
tru ospitalitatea și prietenia cu 
care au fost inconjurați ostașii 
sovietici.

In încheierea mitingului miile 
de participanți au intonat Inter
naționala.

A urmat apoi defilarea compa
niilor de onoare.

Purtînd în frunte glorioasele 
lor drapele de luptă, ostașii so
vietici s-au îndreptat spre gară, 
luîndu-și rămas bun de la locui
torii Timișoarei. Militarii sovie
tici poartă pe piept ordine și me
dalii ale R.P. Romîne, decorații 
cu care i-a răsplătit poporul no
stru ca semn al recunoștinței 
pentru ajutorul internaționalist 
acordat în lupta de eliberare de 
sub jugul fascist.

De-a lungul străzilor orașului, 
în drum spre gară, mii și mii de 
oameni îi aclamă pe militarii so
vietici, le exprimă sentimentele 
frățești, le urează drum bun. 
Nenumărate buchete de flori 
oferite cu dragoste ostașilor so
vietici.

In piața Gării, pe peroane alte 
mii de oameni au venit să-i con
ducă pe ostașii sovietici care se 
întorc în patrie. Se cîntă, se dan
sează, se face schimb de insigne 
și fotografii. Lingă tren romîni 
și sovietici se prind în joc. Hore 
și cazacioc, și n-a lipsit nici pe- 
rinița.

Clipa despărțirii se apropie. 
Militarii romîni, muncitorii se 
îmbrățișează cu soldații și ofi
țerii sovietici. Se privesc în ochi 
și își string mîinile bărbătește. 
In limbile română și rusă se ros
tesc aceleași cuvinte „Pe veci 
vom fi împreună, nede^părțiți pe 
același drum".

sini

A trecut un an de cînd a apărut importantul document de partid 
și de stat — Hotărârea C.C. al P.M.R. și a Consiliului de Miniștri 
cu privire la reorganizarea mișcării de cultură fizică și sport. Anul 
care s-a scurs a fost un an de importante succese pe tărîmul dez
voltării sportului românesc, a lărgirii bazei lui de masă și a conso
lidării noilor forme organizatorice. Se pot aprecia aceste succese cu 
deplină claritate examinînd cu atenție viața noastră sportivă. Remarci 
cu ușurință străduința de a realiza indicația partidului de a socoti 
cultura fizică ca parte integrantă a culturii socialiste, ca mijloc im
portant de întărire a sănătății oamenilor muncii, de creștere a unei 
generații viguroase, capabile să îndeplinească în bune condițiuni 
mărețeio sarcini de construire a socialismului, de apărare a cuceriri
lor regimului nostru democrat-popular și de strîngere a relațiilor de 
prietenie între poporul romîn și popoarele altor țări în vederea men
ținerii și consolidării păcii.

Toate succesele pe care mișcarea de cultură fizică și sport le-a 
repurtat își au izvorul în îndrumarea de către partid, în minunatele 
condiții pe care regimul nostru le-a creat sportivilor, condiții fără 
precedent în întreaga istorie a sportului romînesc. Sub conducerea 
partidului, Uniunea de Cultură Fizică și Sport, sprijinită activ de 
Uniunea Tineretului Muncitor și de sindicate, cu concursul a diferite 
instituții și departamente, a realizat pași mari înainte. Lichidînd lip
surile semnalate de partid, care frînau dezvoltarea multilaterală a 
sportului nostru, U.C.F.S. numără în prezent în rândurile sale 
1.264.506 membri. Cu un an în urmă în mișcarea sportivă nu se 
aflau decît 950.114 membri. In lumina progreselor realizate este 
evident că angajamentul luat de a cuprinde în U.C.F.S. pînă la 
sfârșitul acestui an 2.000.000 de membri va fi realizat.

In prezent, funcționează 6.826 colective sportive. Este demn dea 
fi subliniat că în mediul sătesc activează 3.917 colective sportive, 
ceea ce indică progresele realizate pentru pătrunderea culturii fi
zice și a sportului în satele și comunele patriei noastre. In general, 
anul care a trecut a dus la dezvoltarea sportului de masă. Pentru 
mulți tineri muncitori gimnastica în producție a devenit o obiș
nuință. (Deși încă nici pe departe nu au fost folosite toate posibili
tățile existente în direcția pătrunderii gimnasticii de producție în 
rîndurile tineretului nostru). Mii de tineri au cucerit insigna G.M.A. 
In rîndul studenților și elevilor s-a intensificat activitatea sportivă. 
Dar cel mai bine vorbesc despre succesele sportului nostru de masă 
Spartachiadele tineretului. La Spartachiada de iarnă au luat parte 
peste 1.500.000 de tineri și se pare că această cifră va fi depășită la 
Spartachiada de vară a tinerelului. Experiența organizațiilor U.T.M. 
și a colectivelor sportive în ceea ce privește organizarea concursuri
lor sportive de masă, a mobilizării tineretului pentru a participa la 
ele s-a îmbogățit necontenit. Dovadă este faptul că Spartachiada de 
vară se desfășoară la un nivel calitativ superior tuturor celorlalte 
competiții similare, că utemiștii și-au adus prețioasa lor contribuție 
Ia amenajarea a numeroase baze sportive noi in toată țara, la îngri
jirea celor existente. Organzațiile U.T.M. se ocupă mai activ și mai 
consecvent de problemele sportului de masă.

Hotărîrea partidului și guvernului a stabilit măsuri de mare im
portanță pentru organizarea sportului de performanță. Federațiile 
sportive care au luat naștere desfășoară o activitate în general vie 
și se preocupă multilateral de problemele dezvoltării disciplinelor 
sportive respective. Au luat ființă 17 cluburi care au peste 200 de 
secții pe ramuri de sport. Noile forme organizatorice și-au dovedit 
valoarea deosebită pentru creșterea talentelor noastre sportive, pen
tru afirmarea sportului nostru pe plan internațional.

Făcînd bilanțul realizărilor în anul care s-a scurs, trebuia să su
bliniem că în fața mișcării noastre sportive mai stau încă multe sar
cini importante. Baza de masă a sportului nostru trebuie s-o lărgim 
neîncetat, să atragem pe terenurile de sport alte zeci și sute de mii 
de tineri, insigna G.M.A. să o cucerească cît mai mulți tineri. E ne
voie ca o deosebită atenție să fie acordată atragerii tinerelor fete în 
activitatea sportivă, mai ales a celor de la sate. Experiența comite
telor regionale U.T.M. Ploești și Stalin în organizarea Spartachiade- 
lor fetelor merită a fi larg popularizată. O problemă de cea mai 
mare însemnătate este cea a educării comuniste a sportivilor. In 
acest domeniu s-au obținut importante succese. Dar pe terenurile 
de sport și în viața particulară a unor sportivi se mai petrec feno
mene nesănătoase ce nu pot să ne lase indiferenți. Organizațiile 
U.T.M. trebuie să combată cu energie orice manifestări ale putre
dei morale burgheze, ale vedetismului și huliganismului. Sportivul 
trebuie să fie un cetățean demn al patriei noastre, un fruntaș la 
muncă și învățătură.

Hotărîrea partidului și a guvernului este un izvor nesecat de în
vățăminte pentru mișcarea noastră sportivă. Ea va călăuzi și în vii
tor activitatea de cultură fizică și sport din țara noastră, spre noi 
succese, mereu mai importante.

Conferința sindicatelor ț‘ __ 
menilor muncii din țările Euro
pei, a spus printre altele vorbito
rul, desfășurată la Berlin intre 
20—22 iunie a. c._ inițiată și or
ganizată de Federația Sindicală 
Mondială a constituit o strălucită 
demonstrație a voinței de pace a 
oamenilor muncii din țările Eu
ropei, o afirmare deosebită a ho- 
tărîrii lor de a acționa uniți în 
lupta împotriva primejdiei unui 
război atomic, pentru dezarmare, 
pace și progres social.

Organizînd Conferința sindica
telor și oamenilor muncii din 
țările Europei, Federația Sindi
cală Mondială a dovedit și cu 
acest prilej că este singura or
ganizație sindicală internațională 
care acționează consecvent pen
tru întărirea unității oamenilor 
muncii și a sindicatelor, în lupta 
pentru apărarea intereselor eco- 
nomico-sociale a celor ce mun
cesc, contra primejdiei războiului 
atomic ce amenință omenirea.

Vorbitorul a arătat că la acea
stă conferință au fost prezenți în 
afară de delegații din 22 de țări 
ale Europei și un important nu
măr de observatori și invitați.

Faptul că la Conferință s-au 
găsit alături atît reprezentanți 
sindicali din țările capitaliste cît 
și din țările socialiste, arată că 
această tribună internațională a 
avut un caracter larg reprezenta
tiv și că documentele adoptate de 
ea corespund pe deplin punctului 
de vedere al majorității covîrși- 
toare a oamenilor muncii și sin
dicatelor de pe continentul euro
pean și de pe celelalte continente 
în problema unității lor de ac
țiune împotriva pericolului unui 
nou război, pentru dezarmare și 
pace între popoare.

Vorbitorul s-a ocupat apoi pe 
larg de manifestările diverselor 
curente revizioniste care își în
dreaptă atacul împotriva dictatu
rii proletariatului și a statului 
socialist, se străduiesc în fel și 
chip să denatureze învățătura 
marxist-leninistă despre sindica
te, să resirîngă sfera de activi
tate și sarcinile lor în construc
ția socialistă.

Tezele și teoriile revizioniștilor 
contemporani, a spus în continua
re vorbitorul, și mai ales ale ce
lor din conducerea U.C.I., pro
voacă serioase prejudicii și greu
tăți. mișcării muncitorești din 
toate țările, țintesc subminarea 
unității și coeziunii ei în lupta

și oa- pentru pace și socialism. Atacu
rile lor îndreptate contra țărilor 
socialiste urmăresc slăbirea uni
tății lor indestructibile, ceea ce 
ar deschide larg calea forțelor 
reacțiunii și războiului în lume.

In condițiile actuale, revizio
nismul este principalul pericol în 
mișcarea muncitorească. De a- 
ceea, lupta împotriva revizionis
mului este sarcina cea mai im
portantă în prezent a mișcării 
muncitorești internaționale.

In continuare tov. Anton Moi
sescu a spus : Ideea unității cla
sei muncitoare și a sindicatelor 
în lupta pentru menținerea și 
consolidarea păcii a străbătut ca 
un fir roșu întreaga Conferință 
confirmînd astfel identitatea de 
vederi a tuturor participanților.

Unitatea de vedere a tuturor 
participanților a ieșit și mai mult 
in evidență cu ocazia votării do
cumentelor; toate documentele au 
fost votate în unanimitate.

Nu putem să nu amintim fap
tul că sindicatele iugoslave nu 
au găsit cu cale să trimită 
la această conferință decît un 
observator. în cuvîntul său, ace
sta a încercat să contrapună lup
tei pentru pace, divergențele ideo
logice provocate, după cum se 
știe, de atitudinea revizionistă a 
conducătorilor U.C.l. El a încer
cat să arate că atîta timp cît 
există divergențe ideologice, sau 
mai bine zis atîta timp cît noi nu 
vom accepta revizionismul iugo
slav și îl vom combate — nu este 
posibil să se ducă o luptă unită 
pentru pace.

Reluînd calomniile conducători
lor U.C.l. la adresa țărilor lagă
rului socialist, observatorul iugo
slav a spus că „atacul" organi
zat împotriva acestei țări nu va 
putea duce la întărirea luptei 
pentru pace. Observatorul iugo
slav apreciază deci că ajutorul 
frățesc dat conducătorilor Uniu
nii Comuniștilor din R.P.F. Iugo
slavia de către partidele comu
niste și muncitorești pentru a-și 
vedea propriile lor greșeli este 
un „atac" împotriva acestei țări. 
Poate fi oare considerat „atac" 
faptul că țările socialiste și par
tidele frățești din întreaga lume 
au demascat la timp revizionis
mul jugoslav care tinde să golea
scă marxism-ieninismul de conți
nutul său revoluționar, să slăbea
scă coeziunea țărilor lagărului 
socialist și a mișcării muncito
rești internaționale ?

Delegații la Conferință au luat 
atitudine fermă, principială, față 
de poziția observatorului trimis 
de către sindicatele iugoslave.

Fără îndoială, a spus in con
tinuare vorbitorul, că succesul 
Conferinței de la Berlin s-a dato
rat în mare măsură 
active a delegaților 
și ai oamenilor 
U.R.S.S. și celelalte 
ste din Europa.

Referindu-se apoi

participării 
sindicatelor 

muncii din 
țări sociaii-

Referindu-se apoj la contribu
ția adusă de delegația sindicate
lor din țara noastră tov. Anton 
Moisescu a spus :

In intervenția sa, delegația ro
mînă a subliniat pericolul pe 
care îl prezintă cercurile impe
rialiste care urzesc un nou răz
boi mondial și a arătat că sindi
catele și oamenii muncii din țara 
noastră își exprimă întreaga lor 
adeziune față de propunerile și 
inițiativele de pace ale Uniunii 
Sovietice și ale celorlalte țări so
cialiste. precum și față de toate 
celelalte inițiative cu adevărat 
constructive, din partea oricui ar 
veni.

Tovarășul Anton Moisescu a 
vorbit apoi despre marea însem
nătate a documentelor adoptate 
la Conferința de la Berlin.

Sindicatele și toți oamenii mun
cii din țara noastră, a spus în 
încheiere vorbitorul, își dau cu 
căldură adeziunea lor la chemă
rile și sarcinile puse în fața sin- 
dicatelor și oamenilor muncii din 
Europa și din întreaga lume de 
Conferința de la Berlin.

Sindicatele noastre sînt holă- 
rîte și de aici înainte să continue 
eforturile lor pe plan internațio- 
nai în direcția unirii forțelor miș
cării sindicale pentru salvarea 
păcii.

Cea mai de seamă contribuție 
pe care oamenii muncii din țara 
noastră o aduc în lupta pentru 
pace și înlăturarea pericolului 
unui război în lume constă in 
lupta pentru consolidarea conti
nuă a regimului democrat-popu
lar, pentru dezvoltarea și înrio- 
rirea economiei noastre socialis
te, baza sporirii fără încetare a 
nivelului de trai material și cul
tural. al celor ce muncesc și pen
tru întărirea , capacității de a- 
părare a statului nostru împotri
va tuturor uneltirilor cercurilor 
reacționare de peste hotare.

împreună cu oamenii muncii 
de pretutindeni, noi avem o na- 
cliniită încredere în victoria no
bilei cauze a păcii.

MĂRIREA

(Urmare din pag. I-a)

principal, din care apa poate fi 
distribuită prin canale secundare 
pe întinderi mari, iar de aici la 
plante prin rigole sau brazde.

Unde nu există condițiile de e- 
xecutarea barajelor, apa poate fi 
scoasă din rîu sau bazine și îm
pinsă pe canale cu ajutorul unor 
pompe, iar în lipsa acestora chiar 
cu mijloace mai simple cum sînt 
roțile cu cupe. Amenajările de iri
gații de interes local prezintă și 
avantajul că pot fi realizate într-un 
timp foarte scurt.

Lucrările de irigații și în gene
ral lucrările de îmbunătățiri fun
ciare necesită un volum mare de 
muncă pentru terasare, săparea 
canalelor și într-o măsură mai mi
că construcții hidrotehnice și insta
lații speciale care cer materiale 
dirijate și forță de muncă cu ca
lificare ridicată. Pentru aceste 
lucrări se pot folosi cu succes 
materiale locale ca: piatră, ba
last, pari, nuiele, economism- 
du-se astfel materiale dirijate ca : 
fier-beton, cherestea, ciment etc. 
Lucrările pe aceste șantiere locale 
pot fi făcute, sub îndrumarea spe 
cialiștilor, de către colectiviști, 
cooperatori, întovărășiți, de toți 
țăranii muncitori. Acolo unde 
există posibilitatea executării unor 
amenajări mai mari de baraje, ba
zine colectoare, canale principale 
adînci și cu o mare lungime uni 
tățile agricole socialiste vecine se 
pot asocia, astfel încât să se poată 
executa toate lucrările princi
pale.

Toate aceste lucrări pot fi exe
cutate cu posibilități locale,, fără

investiții primite din partea statu
lui. Pentru aceasta însă este ne
voie de o largă participare a țăra
nilor muncitori și în special a ti
neretului care întotdeauna pe 
șantierele naționale și pe multe 
șantiere locale, a dovedit un 
interes deosebit față de în
făptuirea unor importante o- 
biectiv6 economice de interes 
obștesc. Aș propune organizațiilor 
U.T.M., care au luat atîtea iniția
tive lăudabile, care au multă ex
periență în mobilizarea tineretului 
la acțiuni deosebite, să desfășoare 
o susținută muncă politică pentru 
popularizarea largă a uriașei în
semnătăți economice a irigațiilor. 
Pentru a-i înarma pe tineri cu cu
noștințele necesare, pentru a-i con
vinge de avantajele mari pe care 

. le aduc irigațiile, organizațiile
U.T.M. din agricultură au la în- 
demînă o serie întreagă de mij
loace. în primul rînd organizarea 
de adunări generale deschise la 
care să fie invitați ingineri și spe
cialiști de îmbunătățiri funciare 
care să le demonstreze tinerilor 
importanța economică a irigațiilor 
și posibilitățile pe care le au ei 
de a executa aceste lucrări. Pentru 
ca tinerii să se convingă și să cu
noască practic cum trebuie efec
tuate lucrările se pot organiza vi
zite la unitățile agricole socialiste 
care au culturi irigate și posedă 
de acum o vastă experiență în a- 
cest domeniu. Cu această ocazie 
tinerii au posibilitatea să discute 
cu inginerii și muncitorii din aceste 
unități, de la care pot învăța 
foarte mult. Trezind astfel intere
sul tineretului pentru nou, orga
nizațiile U.T.M. vor putea crea o 
entuziastă mișcare de masă a ti
nerilor în sprijinul efectuării lu-

crărilor de irigații pe suprafețe 
cît mai mari. Vor putea astfel di
rija entuziasmul, energia, elanul 
tineresc spre înfăptuirea a încă 
unui obiectiv economic deosebit de 
important pentru agricultură.

tn acțiunea patriotică a tinerilor 
de pe ogoare, dusă pentru întări
rea economică a unităților socia
liste, care se desfășoară acum în 
întreaga țară, lucrările de ame
najări pentru irigații pot și trebuie 
să constituie unul din obiectivele 
principale. Recomand tuturor or
ganizațiilor de bază U.T.M. din 
sectorul socialist al agriculturii să 
includă și acest obiectiv — iri
gațiile — în angajamentele pe 
care și le-au luat de a contribui 
la întărirea gospodăriilor de stat, 
gospodăriilor colective, cooperati
velor agricole de producție cu 
rentă, întovărășirilor. Utemiștii și 
toți tinerii să-și asume răspunde
rea efectuării tuturor lucrărilor ne
cesare în acest domeniu și prin 
intermediul, conducerilor unităților 
din care fac parte să ceară spri
jinul inginerilor și specialiștilor 
de la direcțiile zonale de îmbună
tățiri funciare și Serviciilor Regio
nale de îmbunătățiri funciare ca
re sînt obligați să asigure asistență 
tehnică, să facă măsurătorile, 
proiectele și să dea îndrumările 
necesare pentru irigații.

Militînd pentru deschiderea cît 
mai multor șantier,» locale pentru 
amenajări de irigații încă din anul 
acesta în fiecare unitate agricolă 
unde există posibilități, străduin- 
du-se să efectueze toate lucrările 
la termenele stabilite, organizațiile 
U.T.M. vor aduce încă o contri
buție importantă la înfăptuirea 
sarcinilor trasate de partid pentru 
dezvoltarea agriculturii.
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Conferința experților 
și-a început lucrările

GENEVA 1 (Agerpres). ■— 
TASS transmite: La 1 iulie în 
Palatul Națiunilor din Geneva 
și-a început lucrările conferința 
experților pentru studierea meto
delor de detectare a exploziilor 
nucleare. La conferință participă 
reprezentanții S.U.A., U.R.S.S., 
Angliei, Franței, Cehoslovaciei, 
Poloniei, Rominiei și Canadei.

In numele secretarului general 
al O.N.U., particiipanții la confe
rință au fost salutați de Spinelli, 
directorul secției O.N.U. pentru 
Europa care a arătat că confe
rința are o mare importanță de
oarece ea este legată de rezolva
rea problemei dezarmării.

Apoi a luat cuvînml James B. 
Fisk, șeful delegației americane.

In numele delegației sovietice 
cuvîntul introductiv a fost rostit 
de E. K. Fedorov, membru co
respondent al Academiei de 
Științe a U.R.S.S., conducătorul 
delegației.

-----•-----
ComsomolîșH distinși 

cu titlul
al Uniunii

de Erou 
Sovietice
(Agerpres). — 
La 1 iulie, Pre- 

Suprem

MOSCOVA 1 
TASS transmite : 
zidiul Sovietului Suprem al 
U.RSJS. a conferit titlul de Erou 
al Uniunii Sovietice unui număr 
de opt organizatori, conducători 
și membri ai organizațiilor corn- 
somoliste ilegale care în anii Ma
relui Război pentru Apărarea Pa
triei au acționat împotriva cotro
pitorilor fasciști la Kaunas (Li
tuania ), în regiunea Nikolaev 
(Ucraina) și în regiunea Vitebsk 
(Bielorusia ).

Unui număr de 79 membri ai a- 
cestor organizații li s-au conferit 
diferite ordine.

Mai mulți dintre ei au fost 
tinși post-mortem cu titlul 
Erou al Uniunii Sovietice și 
ordine.

dis- 
de 
cu

Tînăra țărancă chineză Chin Luan (dreapta) are de ce să fie feri cită. Anul acesta țăranii chinezi 
au obținut o recoltă-record de griu. lat-o în fotografia noastră strîngînd spice de grîu pentru 

sămînță.

Declarația comună 
albano-cehoslovacă

TIRANA 1 (Agerpres). — A 
fost dată publicității declarația 
comună albano-cehoslovacă cu 
privire la rezultatele tratativelor 
dintre delegațiile guvernamenta
le ale Republicii Populare Alba
nia și Republicii Cehoslovace.

In declarație se spune printre 
altele:

Cele două guverne constată că 
au depus toate eforturile pentru 
normalizarea și dezvoltarea re
lațiilor de stat cu Iugoslavia. 
Conducătorii Iugoslaviei nu au 
manifestat însă aceeași hotărire. 
Conducătorii Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia s-au situat cu 
persistență și continuă să se si
tueze pe pozițiile lor revizionis
te. Ei luptă împotriva țărilor so
cialiste și a unității lor. împo

„Poporului îi poate fi 
credincios numai acela 
care nu face concesii 

dușmanului1'

triva politicii partidelor comunis
te și muncitorești.

Ce'.e două guverne se vor stră
dui să întrețină cu Iugoslavia 
relații de stat corespunzătoare 
intereselor lor reciproce, interese
lor întregului lagăr socialist.

Cele două guverne condamnă 
cu hotărire toate încercările de 
revizuire a învățăturii marxism- 
leninismului, îndeosebi cele care 
s-au manifestat în prezent în Iu
goslavia. Ele declară că mersul 
evenimentelor confirmă pe deplin 
concluziile declarației de la Mos
cova a Consfătuirii reprezentan
ților partidelor comuniste și 
muncitorești din țările socialiste 
că în etapa actuală pericolul 
principal îl constituie revizionis
mul care amenință interesele la
gărului socialist, ale mișcării 
muncitorești revoluționare, ale 
păcii în întreaga lume.

Cele două delegații au discutat 
și alte probleme privind dezvol
tarea relațiilor economice, cola
borarea tehnico-știintifică și cul
turală dintre cele două țări.

PEKIN 1 (Agerpres). — China 
Nouă transmite : După cum a co
municat Ministerul Agriculturii al 
R.P. Chineze, potrivit datelor pre
liminare, anul acesta în China s~a 
obținut o recoltă-record de grîu 
de toamnă — 32 milioane de tone. 
Așadar, ÎN CEEA CE PRIVEȘTE 
PRODUCȚIA DE GRIU CHINA 
A DEPĂȘIT STATELE UNITE 
Șl OCUPA LOCUL AL DOILEA 
—DUPĂ UNIUNEA SOVIETICA.

Recolta de grîu de toamnă din 
acest an a depășit pe cea de anul 
trecut cu peste 11 milioane tone. 
Această creștere este aproape ega
lă cu recolta medie anuală de 
grîu a Canadei.

Recolta de rapiță, păstăioase, 
orz și de alte culturi este cu 6,5 
milioane tone mai mare decid cea 
obținută în 1957. Aceasta înseam
nă că recolta medie 
culturilor cerealiere și 
este de 47,5 milioane 
cu 17,5 milioane tone 
decît anul trecut.

de vară a 
oleaginoase 
tone, adică 
mai mare

Cuvînfarea tovarășului 
Janos Kadar

Budapesta
La 1 iulie, ziarele ungare au pu
blicat cuvintarea rostită pe aero
portul din Budapesta la întoarce
rea în patrie de către Janos 
Kadar, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U., conducătorul delegației 
de partid și guvernamentale a 
R.P. Ungare care a vizitat R.P. 
Bulgaria. Janos Kadar a subliniat 
primirea caldă, prietenească pe 
eare poporul bulgar a făcut-o 
delegației de partid și guverna
mentale a R-P- Ungare.

Vorbind despre situația inter
nă a Bulgariei și despre dezvol
tarea economiei ej naționale, 
Janos Kadar a arătat că atît la 
orașe cit și la sate s-a creat 
baza socialismului și că în acea
stă privință Ungaria are ce să 
învețe de la prietenii bulgari. To
varășii bulgari aplică just marx- 
ism-lenînismul in condițiile lor 
și aceasta constituie una din sur
sele forței lor.

Referindu-se la sentința în 
procesul lui Imre Nagy și al 
complicilor săi, Janos Kadar a 
spus :

Imre Nagy și grupul său au 
fost trași la răspundere nu pen
tru vederile lor sau pentru gre
șeli, ci pentru acțiuni pe care 
nimeni nu are dreptul să le să
vârșească. Ascuzîndu-și intențiile 
de a reconstitui partidele de coa
liție și de a se retrage din Tra
tatul de la Varșovia, Imre Nagy 
a ajuns la putere cu ajutorul 
unor forțe dușmănoase și prin 
înșelăciune. Există și o altă la
tură a chestiunii. După cum se 
știe, după 4 noiembrie o serie de 
contrarevoluționari au fost trașj 
la răspundere. Unde ar fi însă 
dreptatea dacă cel care a fost 
doar o verigă în lanțul crimelor 
va fi pedepsit, iar cel care a or
ganizat contrarevoluția și a con
dus-o va rămîne nepedepsit ? Ju
stiția noastră este o justiție 
dreaptă și tot ce s-a întîmplat s-a 
făcut în conformitate cu legile 
noastre. .

Rămînînd credincioși poporu.ui 
nostru, a spus în încheiere Janos 
Kadar, vom fi credincioși și ho- 
tărîrii noastre : să nu facem nici
odată concesii dușmanului de 
clasă — imperialismul mondial. 
Poporului său îi poate fi credin
cios numai acela care nu face 
concesii dușmanului.

1 (Agerpres). —

Bienala din Veneția consti
tuie fără îndoială cea mai im
portantă manifestare de artă fi
gurativă italiană ; ea are de 
asemenea o mare importanță 
internațională.

De aproape jumătate de se
col, la fiecare doi ani, cei mai 
cunoscuți pictori și sculptori 
italieni, precum și tinerii care 
s-au afirmat prin diferite lu
crări își prezintă operele lor 
cele mai bune la Bienala din 
Veneția. Alături de pavilionul 
italian se organizează de ase
menea expoziții cu operele ma
rilor artiști străini printre care 
se numără renumiți pictori din 
țările socialiste. Din Mexic și 
Franța, 
S.UĂ., 
școlile de pictură din di
ferite țări trimit la Veneția 
producțiile lor artistice cele 
mai bune. Toți își amintesc de 
succesul repurtat în anii tre- 
cuți de marii pictori mexicani 
ca Diego Valera și Oroczo, sau 
de retrospectiva lui Courbet și 
C oulouse-Lautrec.

Bienala a fost, în anii de 
după război, locul de confrun
tare al marilor curente artistice 
care se îndreaptă spre realism. 
In acest sens exemplul lui Re
nato Guttuso, de la primele de
sene apărute după război evo- 
cînd lupta partizanilor, și pînă 
la „Bătălia rde la Ponte Am- 
miraglio**, cu cămășile roșii ale 
voluntarilor lui Garibaldi, este 
semnificativ.

Astăzi insă situația s-a schim
bat. In jurul Bienalei are loc 
o polemică din care se poate 
ușor desprinde decadența ni
velului artistic al expoziției. 
Dificultățile care au arnenințat 
tradiționala manifestare artisti
că au fost de două feluri : 
politică-administrutivă și 
artistică-co mercială.

Prima dificultate are o 
gine îndepărtată. Sînt aproape 
6 ani de cînd, in 1952, in ur
ma unei puternice campanii, 
ministrul Instrucțiunii Publice 
a acceptat inițierea unor întâl
niri între reprezentanții aso
ciațiilor sindicale ale artiștilor 
și ai ministerelor interesate în 
vederea reorganizării 
din Veneția. Au avut 
niuni, s-au constituit 
s-au făcut studii, au 
discuții în parlament. Au tre
cut ani- și totuși reorganizarea

din Cehoslovacia și 
Romînia și Anglia,

una 
alta

ori-

Bienalei 
loc reu- 
comisii, 

avut loc
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S.U.A. urmăresc agravarea
încordării în regiunea Taivanului

Declarația guvernului chinez cu privire la tratativele chino-americane

Conferința 
săptămânală de presă 

a lui Dulles

PEKIN 1 (Agerpres). — China 
Nouă transmite: La 30 iunie gu
vernul Republicii Populare Chine
ze a făcut o declarație cu privire 
la tratativele chino-americane la 
nivelul ambasadorilor.

în declarație se spune că din 
momentul în care guvernul S.U.A. 
a întrerupt tratativele 
ricane a trecut peste o jumătate 
de an. Guvernul R. " ‘
consideră că această 
mai poate să continue.

în declarație se subliniază în 
continuare că în pofida înțelegerii 
dintre R. P. Chineză și S.U.A. cu 
privire la desfășurarea tratativelor 
la nivelul ambasadorilor, S.U.A. au 
refuzat cu șase luni în urmă să 
trimită la tratative un reprezen
tant al lor cu rang de ambasador. 
Guvernul R. P. Chineze arată în 
continuare că partea americană a 
refuzat toate propunerile construc
tive ale părții chineze făcute în 
scopul slăbirii încordării în regi
unea Taivanului, ocupat în mod 
ilegal de Statele Unite ale Ame
rica.

Acțiunile S.U.A. se subliniază în 
declarație, demonstrează în mod 
clar că scopul lor nu constă nici-

chino-ame-

P. Chineze 
situație nu

decum în micșorarea încordării în 
regiunea Taivanului, ci în a obți
ne de la China recunoașterea cc- 
tualei ocupări a Taivanului de că
tre Statele Unite și a menține și 
a agrava încordarea în această re
giune.

China, se spune în declarație, a 
acceptat organizarea acestor trata
tive în străduința sa ca pe cale 
pașnică să lichideze agresiunea ar
mată a S.U.A. față de teritoriul 
chinez al Taivanului. Totuși, PO
PORUL CHINEZ NU SE TEME 
NICIDECUM DE O AGRESIUNE 
AMERICANĂ. Poporul chinez care 
construiește într-un ritm rapid so
cialismul este suficient de puternic

pentru a elibera teritoriul său — 
Taivanul.

în încheiere guvernul R. P. 
Chineze subliniază că nu poate să 
fie de acord nici cu schimbarea 
în mod unilateral de către Statele 
Unite a rangului reprezentanților 
la aceste tratative, nici cu conti
nuarea întreruperii tratativelor.

Guvernul chinez cere ca guver
nul S.U.A. să desemneze reprezen
tantul său l'a rang de ambasador 
și să reia tratativele în termen de 
15 zile. în caz contrar guvernul 
chinez nu poate să nu considere 
că S.U-.A. au și hotărît să zădărni
cească tratativele chino-americane.

Conferința „Organizației 
pentru colaborarea țărilor socialiste în domeniul 

telecomunicațiilor44
PRAGA

■ția Ceteka
nie s-a deschis la Praga prima 
conferință a membrilor „Organi
zației pentru colaborarea țărilor 
socialiste în domeniul telecomu
nicațiilor", constituită la Consfă-

1 (Agerpres).—Agen- 
anunță că la 30 iu

Situația din Liban
se menține încordată
Luptele forțelor populare se extind 

și în alte regiuni
BEIRUT 1 (Agerpres). — Tn 

comunicatul Ministerului Apără
rii Naționale al Libanului se a- 
rată că în ultimele două zile în 
multe regiuni ale țării au avut 
loc lupte între răsculați și tru
pele guvernamentale. Lupte deo
sebit de înverșunate au avut loc 
la 30 iunie în localitățile Șem- 
lan, Ain Nab și Kabr Șmul în 
apropiere de Beirut.

Avioanele trupelor guverna-

Duiles

au bombardat detașa-

tuirea miniștrilor telecomunicații
lor din țările socialiste,- care a 
.avut loc la sfîrșitul anului trecut 
la Moscova.

La lucrările conferinței partici
pă delegații din 12 țări. Repre
zentanții Iugoslaviei participă în 
calitate de observatori. Lucrările 
conferinței vor dura pînă la 9 
iulie.

La Sofia

Expoziția „Pictura 
contemporană romînească11

WASHINGTON 1 (Agerpres). 
La 1 iulie a avut loc conferința 
săptămînală de presă a secreta
rului de staț Foster Dulles.

Fiind solicitat să comenteze si
tuația din Liban, Dulles și-a ex
primat satisfacția în legătură cu 
activitatea O.N.U. în această 
•problemă. El a lăsat însă să se 
înțeleagă că consideră insuficien
te acțiunile O.N.U. Mai mult, 
DULLES A DECLARAT DIN 
NOU PE UN TON AMENIN
ȚĂTOR CA S.U.A. SÎNT GATA 
SĂ TRIMITĂ ÎN LIBAN FORȚE 
ARMATE DACĂ ACȚIUNILE 
O.N.U. NU VOR DA REZULTA
TE. El a arătat că deși calea 
„normală" de rezolvare a actua
lului conflict din Liban este ca
lea aleasă de O.N.U., S.U.A. nui 
au considerat niciodată că acea
sta este unica metodă de rezol
vare a conflictului.

Referindu-se la discuțiile pe 
care le va avea la Paris unde 
va pleca la 3 iulie, Dulles a spus 
că va discuta cu premierul De 
Gaulle planul american privitor 
la împărtășirea secretelor atomi
ce militare aliaților S.U.A.. plan 
menit să atragă aceste țări în 
cursa armei atomice.

Ocupîndu-se de negocierile 
care au avut loc în ultimele luni 
între S.U.A. și țările occidentale 
în legătură cu embargoul asupra 
comerțului cu Răsăritul și în 
cursul cărora aceste țări au fă
cut presiuni asupra S.U.A, pen
tru slăbirea restricțiilor comer
ciale impuse de americani, Dul
les a anunțat că în urma acestor 
negocieri „lista produselor inter
zise exportului în țările comu
niste va fi redusă într-o mare 
măsură".

Referindu-se la tratativele de 
la Geneva în legătură cu măsu
rile de control asupra experiențe
lor termonucleare, Dulles a sub
liniat că Statele Unite continuă 
să considere tratativele de Ia Ge
neva ca tratative „pur tehnice" 
ale specialiștilor și că este de pă
rere că acestea nu trebuie să se 
refere la vreo hotărîre politică.

In cursul conferinței de presă 
secretarul de stat al S.U.A. s-a 
dedat la atacuri împotriva Uniu
nii Sovietice. El a pretins că 
U.R.S.S. ar împiedica schimbul 
reciproc de informații dintre cele 
două țări.

Răspunzînd la una din între
bări, Dulles a declarat că S.U.A. 
sînt gata să continue tratativele 
cu R.P. Chineză și că probabil 
guvernul S.U.A. va numi ca re
prezentant la tratative pe amba
sadorul american la Varșovia.

din partea grupului laburist, lor
dul Home, ministru pentru aface
rile Commonwealthului, a lăsat 
să se înțeleagă că GUVERNUL 
ENGLEZ PREFERĂ O INTER
VENȚIE SUB 
ORGÂNIZAȚ1EI 
UNITE. El a refuzat să dea alte 
amănunte asupra planurilor gu
vernului britanic cerînd membri
lor Camerei Lorzilor să „se de
clare mulțumiți cu răspunsul său’*.

★

BEIRUT I (Agerpres). — Po
trivit datelor presei libaneze, nu
mărul observatorilor O.N.U. 
Liban se ridică la 107 oameni,

★

BEIRUT 1 (Agerpres).—După 
cum anunță presa libaneză, gu
vernul Libanului a hotărit să a- 
dreseze o telegramă ministrului 
Afacerilor Externe al Libanului, 
Charles Malik, care se află la 
New York, pentru ca să ceară 
convocarea unei ședințe a Consi
liului de Securitate in care să 
se discute problema libaneză în 
lumina rapoartelor grupului ob
servatorilor O.N.U.

SOF1A 1 (Agerpres). — La 
30 iunie a avut loc la Sofia 
în salonul Comitetului de rela
ții culturale cu străinătatea 
vernisajul expoziției „PICTU
RA CONTEMPORANĂ ROMÎ- 
NEASCĂ**, organizată de Co
mitetul de prietenie și relații 
culturale cu străinătatea și U- 
niunea pictorilor din R.P. Bul
garia.

După cuvîntul de deschidere 
rostit de Ciudomir Petrov, vice
președinte al Comitetului de 
relații culturale cu străinătatea 
bulgar, prof. Decico Uzunov, 
artist emerit, membru al Pre
zidiului Uniunii pictorilor din 
R.P. Bulgaria și director al 
Galeriei Naționale din Sofia, a 
vorbit despre pictura romî
nească contemporană.

Au asistat Ivan Basov, ad
junct al ministrului învățămin- 
tului și Culturii din R.P. Bul
garia, Stefan Stancev, vicepre
ședinte al Comitetului de re
lații culturale cu străinătatea, 
Ilia Petrov, secretar general al 
Uniunii Pictorilor din R. P. 
Bulgaria, Stoian Todorov, se
cretar al Uniunii pictorilor din 
R.P, Bulgaria, pictorul Vladi
mir Dimitrov, artist al poporu
lui, reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe și ai in
stituțiilor culturale bulgare, 
precum și un numeros public.

Au fost de față ambasadorul 
R.P. Romîne la Sofia, Mihail 
Roșianu, membri ai ambasadei 
R. P. Romîne, precum și repre
zentanți ai unor misiuni diplo
matice acreditați la Sofia.

mentale
mentele de răsculați din aceste 
regiuni.
și răniți. Legătura dintre Beirut 
și Șaida este întreruptă. Au loc 
de asemenea lupte în apropierea 
orașelor Alei și Bhamdun, pre
cum și în apropierea localităților 
Han Abu Duhhan. Sukel-Garb și 
altora. La Beirut au explodat la 
30 iunie cîteva bombe. In unele 
cartiere ale capitalei s-au . dat 
lupte de stradă.

guvernul libanez

S-au înregistrat morți

a asigurat
de sprijinul S.U.A

1 (Agerpres). 
agențiilor occi-

WASHINGTON 
Potrivit relatărilor 
dentale de presă, după întrevede
rea care a avut loc luni între se
cretarul Departamentului de Stat 
Dulles și ministrul libanez al Afa
cerilor Externe Malik, un purtă
tor de cuvînt al Departamentului 
de Stat a . confirmat că DULLES
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L-A ASIGURAT PE MINISTRUL 
LIBANEZ DE „TOT SPRIJINUL 
DIN PARTEA GUVERNULUI 
S.U.A.**.

La Londra, Camera Lorzilor a 
luat în discuție poziția guvernului 
Marii Britanii față de o eventuală 
intervenție militară în Liban.

Răspunzînd unei interpelări

De ce susfin miliardarii 
arta abstractă

De la corespondentul ziarului „Scînteia tineretului” la Roma
Bienalei, bazată pe vechile nor
me din perioada fascistă și în 
mod vădit antidemocratică, atît 
în ceea ce privește alegerea ar
tiștilor ce sînt invitați, cît și în 
alte privințe, a așeptat mult 
pentru a fi modificată.

în spatele acestei întârzieri 
birocratice s~a ascuns o mane
vră cu caracter politic : aceea 
de a ține instituția sub con
trolul direct al unui comisar 
guvernamental și al partidului 
democrat-creștin. Și trebuie 
spus că cel ce controlează și 
stabilește soarta bienalei de la 
Veneția nu este un exponent 
al lumii culturale ci un depu
tat democrat-creștin, dl. Ponti. 
De aci se nasc o serie de in
tervenții și de presiuni pentru 
a da funcții unuia sau altuia 
dintre exponenții Acțiunii Ca
tolice, pentru a favoriza un pic
tor simpatizat de biserică, pen
tru a împiedica succesul artiș
tilor progresiști a căror „vină** 
este aceea de a fi pictat mun
citori și țarani, partizani și fe
mei din popor, cartiere sărace 
din Roma sau episoade din is
toria Renașterii.

Este ușor de imaginat ce pre
judiciu profund aduce o astfel 
de organizare a creației artis
tice. S~a ajuns pînă acolo încît 
sculptorul Leoncillo, care a 
executat o ceramică colorată 
reproducînd o partizană rănită 
a fost obligat să schimbe cw 
loarea roșie pe care o dăduse 
baticului eroinei, întrucît ace
sta ar fi putut „să facă să 
crească simpatia pentru comu- 
niști“.

A doua dificultate în fața că
reia se află Bienala din Vene
ția s-a manifestat cu foarte 
mare acuitate, în urmă cu cît- 
va timp, în momentul întoc
mirii listei invitaților la cea 
de-a XXIX-a Bienală. Prin
tre sutele de sculptori și 
pictori invitați, 60 la sută îl 
constituie „abstractiștii**, 30 la 
sută „genericii**, care se găsesc

la limita abstractismului, și a- 
bia 10 la sută din cei de altă 
tendință. Valoroși artiști rea
liști cu excepția lui Mafai, 
Francese și Migneco, au fost cu 
totul ignorați. De asemenea lip
sesc tinerii care s-au afirmat la 
numeroasele expoziții interna
ționale din America pînă la 
Moscova ca de pildă Vespig-

--- WW» ---  
însemnări

pe marginea 
Bienalei de la 

Veneția din 1958

nani, Muccini, Freccani și mulți 
alții.

Dictatura artei abstracte care 
domină în expozițiile oficiale 
occidentale a reușit astăzi să se 
impună și la Bienală în așa fel 
încît aceasta nu mai este in 
stare să reprezinte o panoramă 
veridică a picturii contempo
rane din Italia.

Scandalul în ceea ce privește 
invitații a fost atât de mare, 
încît criticul de artă italian, 
prof. Roberto Longhi, în semn 
de protest împotriva criteriilor 
urmate de comisia însărcinată 

cu alegerea invitaților și-a dat 
demisia.

Ce se poate vedea la Bie
nala de la Veneția ?

Să luăm de pildă „pictura'* 
intitulată pretențios „Spre alb“ 
a abstracționistului american 
Mark Tobey, care a primit pre
miul Comunei din Veneția în 
valoare de 1.000.000 de lire. 
Este vorba de o viermuiala 
haotică de culoare albă, în ge
nul unei colonii de microbi. Nici 
vorbă de artă. Dar cîte tablouri 
aiurite — pătrate și dreptun
ghiuri învălmășite peste tot 
soiul de linii frînte — nu sînt

prezentate a fi „opere** de va
loare I Orice raționament este 
suspendat. In schimb există tot 
felul de „inventatori** de aria. 
Așa de pildă Lucio Fontana 
prezintă „operele** sale — niște 
cartonașe perforate de gloanțe 
de revolver. Rafinații din ju
riu au descoperit un lucru „ex
traordinar** : o gaură e făcută 
de o împușcătură din față, alta 
din spate. Culmea este că ju
riul a dezbătut aprins premie
rea lui Fontana care ar fi fost 
decretat „inventatorul găurii în 
artă** (!).

Vreau să menționez că prin
tre puținele picturi realiste pre
zentate la Bienală în primele 
rinduri se află cele trimise de 
țări socialiste printre care 
U.R.S.S., R. Cehoslovacă, R. P. 
Ungară și R. P. Romînă.

Dictatura artei abstracte a 
fost impusă de negustorii de 
artă. Acestor negustori de artă 
li s-au alăturat clerul și parti
dul democrat creștin care nu 
se împacă cu arta realistă nici 
în pictură și nici în cinemato- 
graf.

Dar motivele profunde pen
tru care miliardarii susțin arta 
abstractistă au un vădit scop 
de clasă, mărturisit. Prin cum
părarea de tablouri suprarea
liste, prin susținerea materială 
a tot felul de curente evazioni
ste, nerealiste se încearcă înlă
turarea adevăratei arte, cea rea
listă, care-și propune să dema
ște fărădelegile comise de un 
sistem social condamnat 
istorie. După cum se știe 
există domeniu în care să 
se manifeste acțiunile de clasă 
ale burgheziei care luptă îm
potriva maselor populare prin 
toate armele.

Trebuie remarcat că valul de 
abstracționism tinde să inunde 
și alte instituții de artă. La 
Galeria Națională de Artă Mo
dernă din Roma se organizea
ză numai expoziții ale artiști
lor abstracți; astfel expoziția

ACOPERIRE V 
NAȚIUNILOR

în

♦
* A doua vizită 

a lui De GauHe 
în Algeria

ALGER 1 (Agerpres). — După 
cum anunță France Presse, ge
neralul De Gaulle a sosit marți 
după u amiază în Algeria. Avio
nul său a aterizat pe aerodromul 
Telergma, la 25 km. de Constan
tine. Șeful guvernului francez 
este însoțit de Guy Mollet, mi
nistru fără portofoliu, Edmond 
Michelet, ministru pentru Pro
blemele foștilor combatanți, 
Pierre Guillaumat, ministru de 
Război, generalul Ely, șeful sta
tului major general al armatei 
franceze și de alte persoane.

După cum s-a anunțat, De 
Gaulle intenționează să rămînă 
în Algeria trei zile și să viziteze 
în acest timp o serie de subuni
tăți militare franceze din dife
rite regiuni ale Algeriei.

MOSCOVA. — După cum anun- 
’ iulie A. A. Gro- 

Afacerilor Exter-

și muncito-

jugul capitalului. împotriva studenților panamezi carema-
1 *

mondial pentru de- 
colabonare internațio- 
avea loc tn iulie la

„Guggenheim** este urmată de 
aceea a abstractistului ameri
can Pollock. Nici o instituție o. 
ficială nu se gindește în schimb 
să organizeze o retrospectivă a 
sculptorului italian Arturo 
Martini, unul din cei mai 
mari sculptori pe care i~a avut 
Europa in secolul nostru, și 
care astăzi este aproape 
uitării. în același fel a 
trecută sub tăcere moartea 
relui pictor Diego Rivera, 
cărui tablouri, publicul 
lian, ar vrea să le vadă reunite 
într-o expoziție.

Toate acestea trebuie înțe
lese ca o tendință puternică a 
cercurilor capitaliste de a înă
buși arta realistă, de a înăbuși 
astfel orice manifestare a artei 
progresiste care duce la lămu
rirea maselor, la explicarea țe
lurilor pentru care luptă par
tidele comuniste 
rești față de care aceștia au o 
adevărată oroare. Și au și de 
ce să se teamă.

LUIGI PINTOR

ță TASS, la 1 
mîko, ministrul _______  _____
ne al U.R.S.S., a făcut o declara
ție. în numele guvernului sovie
tic, ambasadorului S.U.A. în 
U.R.S.S., L. Thompson. A. A. 
Gromîko a calificat ca absurde 
și calomnioase declarațiile la a- 
dresa U.R.S.S. și a politicii sale 
externe cuprinse în discursul pu. 
blic rostit la 21 iunie la Chicago

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA s București. Plata „SctnteU*. Tel. 7.60.10. Tiparul: Combinatul Poligrafta Casa Sctntell „I. V. Staling

de W. Rogers, ministrul Justiției 
el S.U.A.

MOSCOVA. — La 1 Iulie s-a 
deschis în sala Octombrie a Casei 
Sindicatelor din Moscova plenara 
lărgită a Comitetului Sovietic 
pentru Apărarea Păcii consacrată 
Congresului 
zarmare și 
nală ce va 
Stockholm.

Așa arata libertatea în țările afl ate sub j o ,.„â aumC
nifestează pentru pîine și pace se trimit soldați înarmați din cap pTnFîiTpicfo^^

STAS 3452 - M


