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Stringcrca recoltei la timp 
șifără pierderi
o îndatorire
a tinerilor
fit pe odoare

Ud angajament 
din raionul Galați

GALAȚI (de la cores
pondentul nostru). — In 
raionul Galați recoltarea 
păioaselor și amenajarea 
ariilor se execută cu o 
încetineală condamnabi
lă. Pînă la data de 2 
iulie, abia se recoltaseră 
300 de hectare orz, deși 
această cultură este a- 
jpniă la maturitate de
plină și in multe locuri, 
dacă nu se vor lua mă- 
suri pentru grăbi'ea se
cerișului, se 
stra serioase 
boabe. Toate 
pare că nu 
motive de _ . 
pentru organele tehnice 
agricole din acest raion 
și mai ales pentru to. 
varășul lacob Coloniei, 
inginer șef al secției a- 
g'icole a sfatului popu
lar raional. Aceștia nu 
cunosc nici cel puțin 
faptul că. din cele 42 de 
arii care trebuiau ame
najate în raion, numai 9 
corespund cerințelor.

Combinele

vor înregi- 
pierdui de 
acestea se 
constituie 

tngrij'jra'e

Proletari din toate țările, uniți-vă!

t’v *•
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pe care tinerii 
du și-l îDdeplinesc

Singura măsură care 
a fost luată de comite
tul raional U.T.M. este 
aceea ca, pe întreg ra. 
ionul, să se amenajeze 
cinci arii ale tineretului. 
Din păcate insă, 
viștii Comitetului 
nai U.T.M. Galați 
uitat că există 
rnenea obiectiv 
nul de munca al corni- rlșUț griului pe cele 100 ha. In fotografie: Brigada 111-a de tracto are de la S.M.T. 
tetului raional U.T.M. Stilou, inducă Ac Ghonroh. j ™t.. „„ r. * r-
Singura arte a 
lui care a fost amena
jată pînă acum este aceea de la 
G.A.C. „11 Iunie 1948" din comu
na Pechea.

Acum, mai mult ca orietnd, se
cere din partea comitetului raio
nal U.T.M. să-și înscrie In planul
de activitate ca prim obiectiv mo
bilizarea tuturor tinerilor de pe
ogoarele raionului în campania 
de recoltat și treieriș. Activiștii 
trebuie să tndrume și să ajute or. 
ganizațiile de bază U.T.M. să an
treneze toate forțele tineretului tn 
bătălia strtngerii recoltei.

— batoze mobile

un 
în

acti-
raio-

au
ase-
pla- La G.A.C. „Flacăra Roșie" din comuna Costești regiunea Ploești, a început sece-

tineretul stî,Pu> condusă de Gheorghe Pi oară secerîn<j griu pe tarlalele G.A.C. 
Foto: AGERPRES

deIAȘI (de la corespondentul nostru). — Gospodăria agricolă 
stat Dagîța din raionul Negrești, are 1.880 ha. teren agricol. Orzul 
ocupă o suprafață de 100 ha. și grîul 450 ha. Organizația de bază 
U.T.M., sub îndrumarea organizației de partid și cu sprijinul conducerii 
gospodăriei a luat din timp măsurile organizatorice necesare pentru a 
contribui efectiv ca recoltarea să se desfășoare în cel mai scurt timp 
și în cele mai bune condițiuni. Tarlaua de orz este la secția Cuci. 
N-a existat zi în care tînărul ing. Ion Racoviță, șef de secție îm
preună cu combinerii Petre Anghicel și Aurel Baba să nu tragă o 
fugă pînă la orz, să intre în adine în lan, să-i cerceteze stadiul coa
cerii.

Și acum cîteva zile, pe seară, s-a luat hotărîrea așteptată cu ne
răbdare :

— De miine, pornim atacul 1
Termenul e cît se ] 

trebuie dat la strînsul 
Ploile încearcă mai în fiecare zi. Înspre Vaslui și Roman a bătut 
chiar piatra. Așa că, odată inceput, orzul trebuie in citeva zile re
coltat, treierat, pus în magazie. Petre Anghicel a intrat în lan cu 
combina sa, chiar de dimineață, urmat de Aurel Baba. Pînă seara, 
băieții au recoltat cîte 3 ha. și jumătate de fiecare. Lucrul a mers insă 
greoi in ziua aceea. Din cauza secetei orzul a crescut rar. Seara s-a 
ținut sfat. Combinele merg greu și nu au spor la secerat. Gospodă
ria însă are cosași zilieri. Erau chiar acolo, la Cuci. Din ziua urmă
toare au intrat în acțiune coasele. Combinele vor lucra ca batoze 
mobile, treierînd orzul din clăi.

Pe loc a pornit o întrecere entuziastă între tinerii cosași și corn- 
bineri. Evident, cositul este mai spornic, fiindcă sînt mulți cosași. 
In scurt timp, cosașii culcaseră pe brazdă 80 ha. de orz. Combinerii 
treieraseră numai 20 ha. Raportînd însă forța de muncă la cantita
tea și calitatea lucrărilor efectuate, tovarășul Vasile Marinică, direc
torul gospodăriei, împreună cu Victor Manganu, secretarul organiza
ției U.T.M. și cu Mafiei Mihai, responsabilul postului utemist de 
control, au apreciat că la sfirșitul primei săptămîni de lucru, com
binerii s-au situat în frunte. Ca atare, articolul publicat la gazeta 
postului utemist de control poartă titlul : „Fruntașii noștri — Petre 
Anghicel și Aurel Baba**.

întrecere însuflețită 
între tinerii

poate de propriu situației. Adevăratul atac 
il recoltei. Timpul e capricios în vara asta.

& început construcția unei noi linii
DE ÎNALTĂ

Colectivul întreprinderii de 
construcții și montaje energetice 
nr. 1 a început de curînd lucrările 
de construcție a unei noi linii de 
înaltă tensiune dosebit de impor
tantă pentru economia națională 
— linia de 110 kilovați Focșani — 
Buzău-Ploești. Prin intermediul
acestei linii, în lungime de peste 
140 de kilometri, se va realiza le
gătura sistemului energetic al Mol
dovei cu cel al Munteniei și Tran
silvaniei. Unirea acestora va con
stitui un nou pas pe calea înfăp-
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din Capitala
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tuirii sistemului energetic națio
nal.

Prin noua linie se va realiza 
interconectarea termocentralelor 
Comănești, Borzești, iar în viitor 
și a marii hidrocentrale „V. I. Le
nin" de la Bicaz cu celelalte mari 
unități energetice construite în 
prima etapă a planului de electri
ficare a țării.

Raid 
pe unele 

șantiere de
1

a AVUTULUI OBȘTESC
In ultimii ani, volumul con

strucțiilor din țara noastră a cres
cut foarte mult. Alături de con
strucțiile pentru industrie și agri
cultură, a sporit considerabil și 
construcția de locuințe. Apreciind 
succesele dobîndite în acest do
meniu, partidul și guvernul cer 
totodată să se combată cu hotă- 
rîre deficiențele însemnate ce mai 
există pe șantiere.

In acest sens, plenarele comi
tetelor regionale de partid, care 
au avut loc, au arătat marile re
zerve existente și măsurile care 
trebuie luate pentru lichidarea 
lipsurilor, subliniind și însemna
tele sarcini care revin în această 
direcție organizațiilor U.T.M.

Pentru a vedea cum se înde
plinesc - sarcinile privind reduce
rea prețului de cost și ce contri
buție aduce la aceasta tineretul, 
am organizat un raid pe mai 
multe șantiere din Capitală.

Activitatea în construcții ne a- 
rată că lupta împotriva risipei 
poate fi dusă numai pe baza creă
rii unei puternice opinii publice 
muncitorești, intransigentă față de 
orice manifestări de risipă și față 
de orice încercări de furt din 
avutul statului. Această opinie pu
blică trebuie, firește, susținută prin 
luarea unor măsuri tehnico orga
nizatorice eficace.

în legătură cu aceasta trebuie să 
remarcăm faptul că preocuparea 
pentru economii este stînjenită 
mod serios de actualul sistem 
ținere a evidenței materialelor 
șantiere.

Materialele preluate de către 
gestionari, sînt distribuite de ace
știa echipelor de lucru, fără nici o 
limită, pe baza bonurilor eliberate 
de către maiștri. Contabilitatea, la

in 
de 
pe

rîndul ei lucrează numai pe baza 
bonurilor eliberate de maiștri și 
nu compară consumurile cu volu
mul construcției realizate. Astfel, 
tocmai la locul de muncă, în faza 
cea mai importantă, nu poartă ni
meni răspunderea pentru felul în 
care sînt gospodărite materialele, 
nimeni nu face o verificare a lu
crărilor executate cu materialele e- 
liberate de gestionari.

Faptul că nu există răspundere 
precisă pentru modul în care sînt 
manevrate și folosite materialele, 
frîriează luptta muncitorilor Pen
tru economii. în plus li se creează 
elementelor necinstite posibilita
tea să sustragă diverse materiale.

E necesară extinderea rapidă a 
măsurii, luată deocamdată doar ti
mid, pe un singur șantier, de către 
Trustul de Construcții și Montaje 
București, ca evidența contabilă să 
se țină nu pe bonuri de mină fără 
limită ci numai pe baza buletine
lor de lucru zilnice ale maiștrilor, 
în care cantitățile de materiale si 
fie justificate de volumul lucrării 
executate.

Chiar în locurile unde azi se 
fac economii, din cauza pierderilor 
nejustificate de materiale în alte 
locuri de muncă, acestea sînt di
minuate, ba uneori anulate.

Situația de pe șantierul con
strucțiilor de locuințe de pe șo
seaua Mihai Bravu este edificatoa
re.

Recent au fost aduse aici cantități 
mari de var, ciment, mozaic, și 
mai ales cărămidă. Aceasta a fost 
depozitată în stive masive, în a- 
propierea imediată a locurilor de 
muncă. Oricine ar fi întrebat, nu 
poate spune cîte cărămizi există 
în fiecare stivă și care sînt canti
tățile intrate zilnic în lucru. Exi
stă deci deschisă cale liberă risipei 
și chiar furtului.

Pe partea carosabilă a unui 
drum din sectorul inginerului Lu-

cian Cerchez era „depozitat" acum 
cîteva zile niște mozaic. Alături, 
un muncitor „pregătea" chiar în 
mijlocul drumului, niște beton de 
egalizare.

Organizația de partid a reco
mandat în dese rînduri să se facă 
depozitarea cărămizilor în pachete, 
în acest fel, s-*ar putea urmări 
zilnic cantitățile existente pe șan
tier. De asemenea, s-au recoman
dat și alte măsuri. Dar conducerea 
șantierului n-a ținut seama de sfa
turile comuniștilor.

Pe de altă parte, pe șantier, mai 
ales în rîndul tineretului, nu exi
stă o opinie de masă împotriva ri
sipei. Vinovat de această situație 
se face Comitetul raional U.T.M. 
„Tudor 
martie 
că aici 
U.T.M.
ales lipsei de cunoaștere a celor ce 
se petrec pe teritoriul raionului,

T'ladimirescu", care din 
și pistă în iunie n-a știut 
nu mai există organizație 

Datorită comodității și mai

Primul contact al studenților practicanți <Je la Institutul Poli
tehnic București cu uriașa mașină M.A.A.G. din atelierul de roți 

dințate al Uzinelor „23 August".

tineretului muncitor
Brigada a Il-a de la ringuri, 
condusă de utemista..Ana Enescu 

' și-a depășit angajamentul cu
582 kg. iar brigada IV-a condusă 
de Maria Buga și-a depășit an
gajamentul cu 468 kg. fire. Indi
vidual, utemistele Ana Oprea a 
dat peste plan 139 kg. fire, Olim
pia Ciuchi 138 kg. fire, Marga
reta Orza 124 kg. și Eugenia 
Ciulei 111 kg. fire. Socotite la 
un loc realizările obținute de ti
nerele țesătoare de la ..Țesătura1* 
sînt egale cu producția pe un 
schimb a fabricii.

De asemenea, tinerii construc
tori de pe șantierul de locuințe 
Păcurari și-au realizat angaja
mentele. Pînă aseară, multe dintre

IAȘI (de la corespondentul 
nostru). — Lunea trecută la lași 
s-a ținut un miting în cinstea 
primei Conferințe Sindicale Mon
diale a tineretului muncitor ce 
se va ține la Praga. Cu acest 
prilej tineretul întreprinderilor 
ieșene și-a luat numeroase an
gajamente în cinstea importan
tului eveniment. Însuflețiți de țe
lul nobil al Conferinței,_ tinerii 
din Iași traduc zi de zi în fapte 
angajamentele luate.

Din luna iunie tinerii din cadrul 
complexului C.F.R. au depășit 
planul global de producție cu 
1,87 la sută. Pe același interval 
de timp ei au redus pre
țul de cost la producția marfă cu ______ ___ ________________ _
5 la sută și au depășit planul ețe e’rau de acum îndeplinite. Așa 
valoric la piese de schimb cu 2 a fost terminat și se fac pregă

tiri penîrît a fi dat în folosință un 
bloc cu 10 apartamente. Totodată 
au fost economisite însemnate 
cantități de ciment, var. nisip, 
cărămizi și alte materiale. Locui 
de fruntaș în întrecere îl dețin 
pînă acum utemiștii Mihai Rusu, 
Mihai Anghelea, Albert Santa și

Deschiderea festivă 
a concursului cultural-artistic pe 
țară al pionierilor și școlarilorcolectiviști

la cîmp. îatr-adevăr, ziua aceea 
era deosebit de importantă. Cu 
toate că era prima zi de lucru, 
munca începuse încă din primele 
ore cu mult spor. O deosebită 
dispută se dădea între tinerii Gh. 
Dobre din brigada a patra, Adi 
Idzedin din brigada a treia și Că
lin Costea din brigada întiia, 
care lucrează pe secerători și care 
cu toții rîvneau ca miine pe sece- 
rătoarea lor să fluture drapelul 
roșu de fruntaș

Ne-am oprit puțin și la batoze 
unde se treiera orzul. Am remar
cat aici însuflețirea cu care mun
ceau tinerii și în special coșarul 
Florea Fretea, deslegătoarea de 
snopi Maria Drăgan și Ibraim Me- 
rinic. Ei l-au asigurat pe preșe
dintele gospodăriei că pînă seara 
vor fi treierate neapărat trei va
goane cu orz. Tinerii ne-au mărtu
risit cu bucurie că recolta de anul 
acesta întrece așteptările.

Am discutat apoi cu secretarul 
organizației de bază U.T.M., Ivă- 
nescu Mibai, care mi-a spus că 
utemiștii au hotărit într o aduna
re generală să participe cu toții 
zi de zi la lucrările din campania 
de recoltare, să lupte pentru a nu 
se pierde nici un bob din recoltă. 
In acest scop, organizația de bază 
U.T.M. a stabilit un plan amănun
țit de măsuri cu sarcini precise 
pentru fiecare tînăr.

Stadionul „Dinamo" a îm
brăcat ieri haine de sărbătoa
re. Peste 20.000 de pionieri și 
școlari au asistat la deschide
rea festivă a primului concurs 
cultural-artistic pe țară al 
pionierilor și școlarilor.

Defilarea a început în 
tul marșului pionieresc, 
stema țării încadrată cu 
lande de brad, pionieri îmbră- 
cați în minunate costume na
ționale deschid defilarea. O 
mare de steaguri și batiste 
multicolore inundă stadionul. 
Rînd pe rînd trec prin fața 
tribunelor pionierii și școlarii 
cei mai destoinici ai patriei 
noastre. '~l~ 1 — —:
buni la 
simbolic 
de 9 și 10 — rezultatele mun
cii depuse într-un an întreg, 
garanție a activității lor vii
toare. Sînt printre ei pionieri 
din multe orașe ale țării'. 
Rînd pe rînd, trec nesfîrșite 
coloane, cu spice de grîu, ier
bare, unelte de grădină în 
mîini, trec reprezentanții mi
cilor naturaliști; activitatea 
sportivă este simbolizată prin 
imensa hartă turistică a țării 
și insigna micilor turiști. Ac
tivitatea artistică reprezentată 
de pionieri cu ghitare, tobe, 
echipe de fluierași — în mi
nunate costume moldovenești, ; 
bănățene, ardelene, ■— totul

într-o revărsare a entuzias
mului tineresc, aduce salutul 
tuturor pionierilor și școlari
lor țării.

Fiecare coloană reprezintă 
activitatea bogată1 și rezulta
tele bune la învățătură a su
telor de mii de pionieri și șco- 

. lari din patria noastră. In 
cadrul concursului, în fazele 
pe comune, raioane și regiuni 
s-au întrecut peste 700.000 de 
pionieri și școlari. Cei mai 
buni dintre, ei, din toate col
țurile țării, 
cum pentru 
rea finală.

Coloanele se grupează în 
centrul stadionului. In sune
tul goarnei, delegații loturilor 
regionale raportează* Comite
tului Central al Uniunii Tine
retului Muncitor că partici- 
panții la concursul pe țară 
sînt gata pentru faza, finală.

Au fost de față acad. Ata- 
nase Joja, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, mini
strul Invățămîntului și . Cul
turii. Virgil Trofin, prim-se-

pETRE ANDREI

cei mai 
purtînd

sune- 
Cu 

ghir-

sînt prezenți a- 
a începe întrece-

Iată-i pe 
învățătură 
în brațe uriașe note

Mindri, pășesc p« stadion pionieri ți școlari fruntași

CONSTANȚA (de la coreapon. 
clentul nostru). — Abia se lumi
nase de ziuă cînd am ajuns la 
G.A.C. Cobadin. Emurla Sabri, 
președintele gospodăriei, era însă 
de mult venit la sediu. Tocmai se 
sfătuia cu brigadierii. Am asistat 
și eu la consfătuirea aceasta ope
rativă De fapt consfătuirea lor nu 
era ca toate celelalte, ci mai mult 
o revizuire a sarcinilor pe care și 
le stabiliseră mai înainte. Ziua 
aceea prezenta pentru ei o impor
tanță deosebită. începeau recolta
tul griului. Pînă au terminat dis
cuția, oamenii se și adunaseră în 
curte. Să tot fi fost ora 6 diminea
ța cînd un șir format din 27 de 
secerători simple cu tracțiune ani
mală și 12 secerători-legători pur
tate de tractoarele celor 3 brigăzi 
care le deservesc gospodăria se 
îndreptau spre cîmp. înainte de a 
pleca pe cîmp, l-am rugat pe pre
ședintele gospodăriei să-mi vor
bească pe scurt despre munca de 
pînă acum din actuala campanie. 
Am aflat astfel cu acest prilej că 
încă acum zece zile colectiviștii din 
Cobadin au ieșit la seceratul or
zului de toamnă. într-o singură zi 
au:secerat 104 hectare orz, lucrare 
pe care stabiliseră să o facă în 
două zile.

Luni dimineață ei au început se
cerișul secarei pe care l-au și ter
minat.

L-am însoțit apoi pe președinte

Cam așa ar trebui să circule 
mașinile în sectorul ing. Cerchez. 
activiștii comitetului raional U.T.M. 
au lăsat utemiștii de pe un impor
tant șantier fără ajutor.

Organizația U.T.M. de aici, care 
fost cu multă întirziere reconsti-a

1. ȘINCA

valoric la piese de schimb cu 2 
la sută.

Brigada de tineret de la strun- 
gărie, condusă de Ion Caraiman 
și-a' realizat planul cu 5 zile îna
inte de termen realizînd econo
mii în valoare de 25.000 lei.

Tineretul de la fabrica „Țesă
tura" nu s-a lăsat mai prejos. Ion Stoica.

Răspunderea UTEMISTULUI

Foto! N. STELORIAN

In sala căminului cultural al 
unui sat din apropierea Mediașu
lui petrecerea era pe sfîrșite. O 
horă îndrăcită, stropită ici colo cu 
cile o sticlă de bere, obosise chi
purile. Lăutarii posomoriți căutau 
nerăbdători fețele celor care-i adu
seseră aici.

— Trent banii înainte, altfel nu 
clntăm, spuseseră la început lăuta
rii.

Din mijlocul tinerilor, grav, 
autoritar, Vasile Birlea, muncitor 
strungar la Atelierele centrale de 
gaz metan din Mediaș, s-a îndrep
tat spre lăutari punînd cu demni
tate degetul pe obraz :

— Mă... se poate? Uitați-vă aici, 
eu răspund. - '

Acesta era motivul pentru care 
lăutarii căutau acum' nerăltrlători 
prin pîcla de fum, printre oameni, 
in primul......................... ’
L-au găsit 
are rostul 
amănunte 
resc, voiau banii pentru ce au cîn- 
tal, iar băieții, cum nu era țiresc, 
nu aveau de unde să-i dea. Noi, în 
articol, putem trece peste cuvinte 
le tari schimbate intre ei și să ne tru el nimic ! El a socotit că este 
oprim remarcind doar gestul lui 
Birlea. Calm și nepăsător, scoase 
portofelul din buzunar :

— Uite mă, na, ține astea, se 
adresă el lăutarilor, intinzîndirle 
fără pic de ezitare carnetul U T.M. 
și buletinul de populație. Pînă 
miine seară vă caut eu și vă dau 
baniL

rînd chipul lui Birlea 
și ce a urmat nu-și mai 
să descrim cu multe 
Lăutarii, cum era și fi

Este drept că pe lăutari, cel 
puțin atunci, în momentele acelea, 
soluția nu i-a prea satisfăcut, 
voiau bani. Dar, și-au spus 
decît nimic, mai bine carnetele as
tea, pe care unul dintre ei le-a a- 
runcat la întîmplare, într-un buzu
nar.

Fapta aceasta a lui Bîrlea de a 
înstrăina cu atîta ușurință carne
tul U.T.M., de a-l arunca în mîi- 
nile unor oameni străini — care 
tot atit de bine puteau fi și duș- , net și (fiindcă nu se poate altfel, 
mani — nu poate să nu revol
te profund pe orice utemist
conștient și matur din punct
de vedere politic, pătruns de simț 
de răspundere față de calitatea sa 
de membru al unei organizații re
voluționare Gestul acesta repre
zintă o gravă abatere de la prin
cipiile organizației noastre, oglin
dește o totală lipsă, de conștiință 
politică ; este o dovadă că Birlea 
nu se simte legat de organizația 
noastră. Carnetul roșu — simbol al 
luptei revoluționare a organizației 
noastre, cel mai scump document, 
păstrat ca lumina ochilor de fie
care utemist — nu reprezintă pen-

Ei 
ei,

rilor organizației noastre, că el nu 
mai prezintă nici o garanție mo
rală fi politică pentru a purta 
titlul de membru al Uniunii Tine
retului Muncitor.

Era firesc fi normal, deci, să 
gindească in felul acesta fi ute
miștii de la Atelierele de gaz me
tan din Mediaș. Dar lucrurile s-au 
petrecut tocmai invers. Impresio
nați de „sinceritatea" lui Birlea, 
ei au hotărit să-i dea un nou car-

mai convenabil să plătească o a- 
mendă de 20 lei la Miliție pentru 
„Biroul populației" pierdut și să 
informeze utemiștii din organizația 
sa de bază că a pierdut carnetul, 
decît să plătească lăutarilor. Esle 
clar că un astfel de tînăr, prin 
purtarea ți modul său de a jude
ca, t« pune singur în afara rîndu-

ji-au spus ei) un vot de blam. 
Mai grav este că la adunarea a- 
ceasta a luat parte fi șeful secto
rului de evidență al comitetului 
orășenesc U.T.M., Iov. Gllidiu Ovi- 
diu, care nu i-a ajutat pe utemiști 
să vadă toată gravitatea politică a 
acestui fapt, să-și ascută vigilența 
revoluționară și să ia o atitudine 
corespunzătoare față de un astfel 
de caz. Dur și mai uluitoare este 
însă miopia politică a tovarășilor 
din biroul Comitetului orășenesc 
U.T.M Mediaș. Aceștia, în loc să 
vadă, să-și dea seama imediat de 
urmarea politică proastă pe care 
o poate avea o astfel de hotărîre 
asupra celorlalți utemiști, în loc să 
ajute cu promptitudine organiza
ția de bază U.T.M. să se orienteze 
politic just intr-un astfel de caz, 
au amînat de două ori pînă acum 
luarea unor măsuri corespunză
toare pe motiv că „nu sînt sufi
ciente probe" (?) Ne trebuie — 
spune tov, Ghidiu Ovidiu — de
clarații de la martori care să do-

vedească că într-adevăr el a dat 
carnetul amanet (deși există de
clarația lui Birlea).

Vedeți dumneavoastră, fără o 
astfel de hîrtie nu se poate vedea 
sensul politic al acestui fapt

Tovarășii din biroul comitetului 
orășenesc U.T.M. trebuie să se gîn- 
dească, să-și reamintească un lu
cru cunoscut de toată lumea : or
ganizația revoluționară a tineretu
lui din patria noastră nu este iu
bită de dușmanii poporului și re
gimului nostru democrat-popular. 
De aici și încercările lor disperate 
de a influența tineretul cu princi
piile moralei lor deșănțate, cu 
ideile lor dușmănoase. Munca des
fășurată de organizația noastră, 
sub conducerea partidului, pentru 
educarea comunistă a tineretului, 
face ca numărul tinerilor cu mani
festări ale moralei burgheze să fie 
din ce în ce mai mic. înțelegi nd 
acest lucru, unele elemente bur
gheze, străine regimului, partidului 
și organizației noastre, încearcă 
prin diferite căi să pătrundă în 
rîndul organizației, ca din interior 
să influențeze tineretul, să l abată 
de la drumul just indicat de par
tid și organizația U.T M.

z4si 
este .

tfel de elemente știu însă că 
mult mai greu să pătrundă in

I. PETRE



Să organizăm ucenicilor 
o vacantă plăcută 

și educativă
Anul școlar a luat sfîrșit. Zeci de mii de ucenici 

intră în vacanță. în cele mai frumoase locuri ale 
patriei, la poalele munților, pe litoralul mării, mi
nisterele tutelare cu sprijinul întreprinderilor au or
ganizat, în acest an, 31 de tabere. Peste 8.000 deganizat, în acest an, 31 de tabere. Peste 8.000 
ucenici, fruntași la învățătură și în activitatea ob
ștească, își vor petrece o parte a vacanței în aceste 
tabere.

Este demn de relevat faptul că, spre deosebire de 
anii trecuți, în acest an școlar ministerele s-au ocu
pat cu mai mult simț de răspundere de organizarea 
vacanței ucenicilor. Unele ministere, cum este cel 
ăl Industriei Bunurilor de Consum, au început pre
gătirile încă din luna februarie. Ca urmare, în 
multe tabere s-a asigurat tot ce e necesar pentru 
primirea ucenicilor așa cum se cuvine. La Codlea, 
Constanța, Tușnad etc. taberele își așteaptă cu drag 
oaspeții. Am vizitat de curînd tabăra de la Ovi- 
diu. Totul strălucește de curățenie, cazarmamentul 
ieste nou.

Cu toate că s-a făcut un serios pas înainte în or
ganizarea vacanței ucenicilor, sînt și ministere sau 
(departamente ale căror organe au luat măsuri cu în- 
tîrziere. De exemplu, organele Ministerului Indus
triei Petrolului și Chimiei, Departamentului Căilor 
Ferate, Direcției generale S.M.T. etc.

Și iată consecințele :
La Năvodari există o clădire, proprietatea Școlii 

profesionale din. Tîrnăveni. Administrarea ei o face 
însă Școala profesională din... Brăila. De la 1 sep
tembrie 1957 și pînă la 16 iunie 1958 nimeni nu a 
trecut pe aici, deși. peste puțin timp vor trebui să 
Sosească ucenicii la odihnă.

Direcția generală S.M.T. din Ministerul Agricul
turii și Silviculturii a .stabilit organizarea unei tabere 
la S.M.T. „23 August", regiunea Constanța. Intere
sant este faptul că pînă la data de 17 iunie directo
rul S.M.T.-ului nu cunoștea această hotărîre. Cele 
două dormitoare în care urmează să fie cazați uce
nicii nu au un aspect corespunzător, nu s-au luat 
măsuri privind aprovizionarea, asigurarea persona
lului de - deservire etc.

Deși organele Departamentului Căilor Ferate și-au 
făcut în alți ani, de obicei, conștiincios datoria în 
această privință, în anul acesta nu au dus pregăti
rile pînă la capăt. Așa se face că la tabăra de la 
Tumu-Roșu pînă la 17 iunie n-a fost transportat nici 
măcar cazarmamentul, iar la tabăra de la Palas-Con- 
stanța transportul ucenicilor de la tabără la plajă 
nu este asigurat. Nici la tabăra din orașul Con
stanța, pe care o organizează Ministerul învățămîn- 
tului și Culturii, lucrurile nu stau satisfăcător. Lo
calul nu este corespunzător, dat fiind că depărtarea 
de plajă și de sala de mese pune pe ucenici în si
tuația să meargă mai mult decît să se odihnească.

Dacă în legătură cu unele din aceste deficiente, 
sezisate la timp, ministerele, departamentele, au 
luat măsuri, altele așteaptă o rezolvare urgentă.

Vacanța necesită organizarea distractiv-educativă 
a vieții ucenicilor, în tabere s-au creat condiții pen
tru folosirea timpului în mod judicios. Ucenicii vor 
face sport, se vor întrece la șah, volei, vor merge 
să cunoască cele mai frumoase locuri ale regiunii, 
Vor lega prietenii care vor dăinui ani și ani. In 
tabere vor fi organizate cercuri de literatură, de 
muzică, sport, conduse de cadre de specialitate, 
șeri-ghicitoare, audiții muzicale, reuniuni cu temă 
și alte activități care să distreze pe ucenici și tot
odată să le îmbogățească cunoștințele, să-i educe 
în spirit comunist.

Firește, activitatea din . tabere trebuie să conțină 
mijloace variate de informare politică a ucenicilor 
asupra evenimentelor interne și internaționale, expu
neri asupra celor mai importante evenimente poli
tice actuale, care să înarmeze pe tineri din punct 
de vedere politic.

Taberele organizate de Ministerul Construcțiilor 
și Materialelor de Construcții la Constanța sînt un 
exemplu grăitor de grijă pentru organizarea judicioa
să a activității educative. Aici s-a asigurat echipa
mentul sportiv, o sală de gimnastică înzestrată cu 
toate aparatele necesare, un club și o sală de spec
tacole. Asemenea condiții există în multe tabere.

Asigurarea unor cadre cu o conduită moral-poli- 
tică comunistă, care să se ocupe de educația uceni
cilor, constituie problema centrală în organizarea va
canței. Ca să răspundă de tabere au fost aleși în 
special directori cu experiență în muncă cum sînt 
tov. Constantin Beldiman și Elisabeta Mihăilescu, 
directorii taberelor de la Sighișoara și Cisnădie.

Existența — pentru prima oară — a organizatori
lor U.T.M. în tabere, ca principale ajutoare ale di
rectorilor, este deosebit de importantă. Aceasta va 
ajuta la întocmirea unui program mai bogat în con
ținut, va sprijini îndeplinirea lui. In tabără trebuie 
asigurată disciplina ucenicilor. Organizatorii U.T.M.. 
sprijinindu-se pe cadrele U.T.M. venite din 
școli, trebuie să formeze opinia colectivului în 
cazurile de indisciplină. Cu ajutorul gazetelor de 
tabără, a caricaturilor, ucenicii să fie ajutați să se 
comporte civilizat între ei, față de superiori, față 
de toate persoanele cu care vin în contact.

Pentru că vorbim despre educația care trebuie 
continuată în vacanță, în tabere, trebuie spus că 
numărul de educatori încadrați pentru vacanță de 
organele Departamentului Căilor Ferate e cu totul 
insuficient.

Vacanța ucenicilor nu este o problemă exclusivă 
a conducerilor taberelor. Comitetele orășenești, raio
nale, regionale U.T.M. în raza cărora sînt organi
zate tabere, trebuie să-și aducă aportul cuvenit. Uce
nicii, schimbul de mîine al clasei noastre muncitoare, 
au condiții bune, create de partid și guvern, spre 
a petrece o vacanță plină de bucurie și folositoare 
educației lor. Avem datoria să asigurăm valorificarea 
acestor condiții.

Biblioteca clubului minier din Petrila se bucură de o mare afluență de cititori. 
Tineri și vîrstnici își petrec aici multe ceasuri libere.

(CBSBEMATOfeHAFE)

Femeia zilei — PA. 
TRIA, I. C. FRIMU 
(sală și grădină), AL. 
POPOV, OLGA BAN- 
CIC (sală și grădină) ; 
Călătorie _peste trei mări■ _ . (c[ne_ 

DOJA
Facerea

- REPUBLICA 
mascop), GH. 
(cinemascop) ; 
lumii, complectare „Ro
dos — insula trandafiri, 
lor" - MAGHERU, LU
MINA ; Cazul Dr. Lau
rent — V. ALECSAN- 
DRI, ELENA PAVEL ; 
Un minut de adevăr — 
BUCUREȘTI GRADINA 
PROGRESUL, INFRA. 
ȚIREA ÎNTRE POPOA
RE, 1 MAI ; Chemarea 
văzduhului — VOLGA, 
N. BALCESCU ; Spio
naj contra spionaj — 
CENTRAL: Flacăra stin
să — VICTORIA; Micul 
acrobat — DOINA; Min- 
ciuna — MAXIM GORKI, 
VASILE ROAITĂ (sală 
și grădină). DRUMUL 
SERII; Valea lalomiței, 
Bimbo, Cineperlou, Fîn- 
tîna fermecată, Vacanța 
cu tine. Critica de jos
- TINERETULUI, ILIE
PINTILIE (sală și gră
dină); Locul acțiunii : 
Berlin - 8 MARTIE
(sală și grădină): Rîn- 
dunica - CULTURAL, 
AUREL VLAICU; Ver- 
stele de foc — 8 MAI.
GH. COȘBUC (grădi
nă); Moulin Rouge — 
UNIREA (sală și gră-

dină) ; Mîndrie — C. 
DAVID ; Simfonia dra
gostei — AL, SAHIA 
(sală și grădină); Lissy 
— ARTA (sală și gră
dină); Surprize pe stra
dă - MUNCA ; Gloria 
Balticii — MIORIȚA, 
MOȘILOR (grădină) ; 
Bunicul automobil -- 23 
AUGUST (sală și gră
dină) ; Luna de miere -- 
DONCA SIMO (sală și 
grădină); Romeo și .Ju
lietta - POPULAR; 
Dani — M. EMINESCU; 
Intîlnire la bal 
DECEMBRIE; Duelul - 
16 FEBRUARIE.

Timpul probabil
PENTRU URMĂTOA

RELE TREI ZILE IN 
ȚARĂ : Vreme relativ 
călduroasă în prima 
parte a intervalului iapoi 
în curs de răcire ușoa
ră. Cerul va fi variabil 
mai mult noros cu deo
sebire în vest și no-rd- 
vestul țării. Ploi tempo
rare și sub formă de 
averse vor continua să 
cadă mai ales în Tran
silvania, Banat și Olte
nia. Vînt potrivit din 
vest și sud-vest. Tem
peratura în creștere la 
început apoi în scăde
re va fi cuprinsă noap
tea între 10—20 
iar ziua între 
grade.

La redacție a sosit un plic 
voluminos. Expeditor: Colecti
vul de corespondenți volun
tari ai ziarului „Scînteia tine
retului" de la uzinele „Stea
gul Roșu" Orașul Stalin. Să 
citim împreună însemnările 
făcute într-o singură zi de 
cest colectiv.

a-

30

grade
22—34

MARIN PASCU

Teatrul Național „l. L. Cara- 
giale“ din București și Teatrul 
Național din Cluj au prezentat 
concomitent în premieră piesa 
Luciei Demetrius „Arborele genea
logic". Interesante ca viziune re
gizorală, susținute scenic de inter- 
preți valoroși, cele două specta
cole vor constitui în principal o- 
biectul cronicii noastre.

Cu „Arborele genealogic", Lu
cia Demetrius readuce în discuție 
tarele moșierimii romîne. Prin 
portrete desăvîrșit conturate, așa 
cum e de pildă cel al Suzanei 
Manea Voinești ori prin schițe a- 
bil construite, cum sînt cele ale 
lui Alecu Băleanu ori Mariana și 
Rene Vardari, 
luie ipocrizia și cinismul, 
chinăria 
clase 
Lucia 
struit 
nu ar 
bre și 
poate în permanență interesul viu 
al spectatorului. Așa însă, perso
najele se dezvăluie gradat ; fie
care nouă trăsătură de caracter ce 
se relevează în desfășurarea acțiu
nii, vine să dea complexitate, di
versitate personajelor.

Suzana Manea Voinești ne apa
re în primul moment ca o destoi
nică conducătoare a familiei, e- 
nergică, hotărîtă, dar în același 
timp blîndă, caldă, iubitoare. 
Concepțiile democratice, înțelege
rea noilor relații sociale pe care 
o afișează, atitudinea francă, prie- 
țenească cu cei din jur, dă iluzia

scriitoarea dezvă- 
, znes- 
acestei 

Dacă
fi con-

și grosolănia 
în descompunere. 
Demetrius și-ar 
personajele linear piesa 

fi avut bogatul joc de um- 
lumini, nu ar fi solicitat

că Suzana Manea Voinești 
un om superior, de o mare fru
musețe morală. Treptat însă, unul 
după altul vălurile cu care-și as
cunde abil defectele, cad. înțele
gerea relațiilor sociale nu e decît 
un oportunism, dibaci strecurat, 
prin intermediul căruia încearcă 
să-și mascheze trufașele porniri 
boierești. Firea prietenească, des
chisă, blîndețea reprezintă de a- 
semenea un mijloc de a-și asigura 
influența morală asupra familiei, 
prietenilor și chiar a slugilor. Pu
ritatea morală nu e decît o iscu
sită manevră de a acoperi rela
țiile amoroase cu nelipsitul prie
ten al familiei Alecu Băleanu. 
Suzana Manea Voinești capătă în 
final exact valoarea pe care o 
are.

Cam în aceeași manieră sînt 
conturați și ceilalți reprezentanți 
ai moșierimii. 
nu este decît 
seur, cinic și 
vîrful unghiilor 
bitorii copii,

o competiție 
înflăcărată

...La
canului
strîns roată în jurul lui. 
colț se afla și Ion lacob, 
absolvent al școlii profesionale. 
Privirea lui măsura speriată colo
sul de oțel și palmele sale : „Vor 
reuși mîinile astea să stăpînească 
ditai mașina ?"

Nu termină bine firul gîndurilor 
și simți că cineva îl bate priete
nește pe umăr.

-^'Ce '...................
tare, tu

„Cum 
păsurile 
dumerit

— Nu știu...
Nu te prezinți prea i 

Mașina într-adevăr e uriașă, 
ce contează ! Fără mintea, 
brațul omului e fier mort, atât ! 
Cît privește învățătura, n-avea tea
mă. Noi sîniem lîngă tine.

Și a doua zi Ion lacob a intro
dus prima bară de metal pe ma
trița ciocanului. Lovitura 
nică a pumnului de oțel

' zînd materialul în poziție greșită

terminarea montării 
de două tone, forjorii

cio- 
s-au 

într-un 
tânăr

zici feciorule, care-i mai 
sau mașina ?
ghicește nea Haralambie 
omului ?" se întrebă ne- 

lacob și încurcat, îngăimă:

bine ! 
, dar 

fără

năpraz- 
surprin-

WK

Vedere de pe lacul Bohm

Băleanu, 
fa

in 
iu
ti

Alecu 
un banal 
blazat pînă 
; supușii, 

bitorii copii, soții Mariana 
Rene Vardari un cuplu de perfizi, 
intriganți și vulgari.

Importantă mi se pare a fi 
întrebarea dacă autoarea a izbutit 
sau nu să creioneze chipuri veri
dice, dacă personalitatea ei artis
tică vibrează sau nu în această 
piesă. Și noi socotim că Lucia De
metrius a reușit să valorifice cu 
succes ideile pe care și le-a pro
pus să le trateze în lucrarea sa. 
Neîncetat regăsești la lectură, sub
tila, șlefuita replică a Luciei. De
metrius care nu poate fi confun

Declarațiile profesorului indian
C. V. Raman care ne vizitează țara

Profesorul Chandrasekhar Ven- 
kat Raman, președintele Acade
miei Indiene de Științe din Ban
galore, laureat al Premiului 
Lenin „Pentru întărirea păcii în
tre popoare" și al Premiului No
bel pentru fizică, cu prilejul vizi
tei pe c.are o face în țara noastră 
la invitația Academiei R.P.R. și 
I.R.R.C.S. a făcut vineri dimi
neața declarații unui redactor ai 
Agenției Agerpres.

In legătură cu contribuția oa
menilor de știință la întărirea 
păcii și colaborării internaționale, 
profesorul C, V. Raman a spus:

Cercetările științifice, prin în
săși natura lor, sînt menite a 
realiza o apropiere și colaborare 
internațională, dat fiind că aceste 
cercetări în general nu se pot li
mita la cadrul național. Oamenii 
de știință trebuie să coopereze 
pe un plan internațional cît mai 
larg ' pentru soluționarea proble
melor pe care le au în studiu. De 
aceea se convoacă alîtea reuniuni 
științifice cu caracter internațio
nal în diferite părți ale lumii. 
Aceste reuniuni adună laolaltă

oamenii de știință din foarte 
multe țări. Din toate acestea re
zultă că oamenii de știință pot 
juca un rol considerabil în pro
movarea înțelegerii și colaborării 
internaționale.

Rugat să-și împărtășească im
presiile în legătură cu vizita sa 
în R.P. Roniînă, cu posibilitățile 
de dezvoltare a colaborării pe tă- 
rîmul științei și culturii 
le două țări, savantul 
spus intre altele :

Am dorit mult să vin
pentru

între ce- 
indian a

la Bucii - 
i a luarești, în special

contact personal cu oamenii de 
știință romîni, pentru a cunoaște 
cit mai bine activitatea lor și a 
discuta probleme de interes co
mun științific. Acest obiectiv pot 
spune că mi l-am îndeplinit în 
modul cel mai satisfăcător. Am 
vizitat Institutul de fizică ato
mică al Academiei R. P. Romîne 
și am fost extrem de impresionat 
de utilajul și instalațiile foarte 
perfecționate de care atomișiii 
romînj dispun pentru cercetările 
lor. Sînt convins că centrul de 
cercetări nucleare de la București.

dată cu a niciunui alt dramaturg, 
descoperi felul în care-și contu
rează și conduce personajele spre 
desnodămînt într-o manieră care-i 
aparține numai autoarei.

Putem să-i reproșăm însă Luciei

toi, la Cluj s-au străduit meritoriu 
să suplinească unele lipsuri 
piesei prin 
fel înfruntarea
Manea Voinești și Laura Cio
banu, diferit

ale
interpretare. Ast- 

dintre Suzana

concepute see-

l-a strivit anapoda. Ion lacob reca- 
pitulă mișcările, potrivi metalul 
așa cum îi arătase comunistul Ro
man Haralambie, și apăsă pe de
clanșator. Din nou piesa ieși 
strîmbă.

Rebuturile îl întristau. Nimeni 
nu-l certa, nimeni nu rîdea de el. 
Totuși nu îndrăznea nici să-și pri
vească în ochi tovarășii de muncă 
Din acea zi, timp de aproape o 
lună, se cufundă într-o muțenie 
crîncenă. Nu glumea, nu zimbea. 
Ziua muncea înverșunat, seara ci
tea cu patimă, noaptea dormea ca 
pe ghimpi. într-o după amiază

automobile. Pentru aceasta s-au 
pregătit intens. Au învățat cu te
mei algebră, geometrie, fizică, de
sen. Iar acum, cu diploma de ma
turitate în buzunar așteptau nerăb
dători o scrisoare. Și iată, vestea 
mult dorită a sosit. Comitetul oră
șenesc U.T.M. Stalin le comunica: 
„Dînd curs dorinței de a vă cali
fica într-o meserie, la intervenția 
noastră conducerea uzinei „Steagul 
Roșu" a aprobat încadrarea voa
stră într-o secție a uzinei...".

De atunci a trecut un an Cu
noștințele teoretice acumulate de 
Ion Bunescu și Nicolae Stăncescu

CRONICÂ
de UZINA

apăru zîmbitor la club. Motivul 
voioșiei sale s-a aflat a doua zi : 
își îndeplinise norma.

Mai târziu, organizația de bază 
U.T.M. i-a încredințat o sarcină de 
răspundere : să învețe pe alți doi 
tineri mînuirea ciocanului.

Peste o lună utemiștii Ion Chi- 
rilă și Ion Cățeanu l-au ajuns din 
urmă pe lacob. Și culmea, „uceni
cii" l-au provocat pe „profesor" 
la întrecere.

De la zi la zi, de la schimb la 
schimb, depășirea normei înre
gistra procente mai ridicate. Ion 
Chirilă și Ion Cățeanu își organi
zau bine locul de muncă. Ion Ia- 
cob le urma exemplul căutând, 
adăugind noi măsuri organizatori
ce. Curînd linia graficului săltă 
brusc. Ion lacob realizase o ino
vație cu ajutorul căreia se redu
ceau operațiile de matrițare.

Așa a țîșnit întrecerea, așa a 
pornit competiția la care ne refe
rim în titlul capitolului. Și nu 
știe încă pînă la urmă cine va 
cîștigătorul.

O replică a viefii
— Vreți să intrați în producție 

ca simpli muncitori ?! Pentru asta 
ați învățat școala medie ?

Șirul ironiilor părea fără de 
sfîrșit. Ion Bunescu și Nicolae 
Stăncescu au cercetat curioși fețele 
foștilor colegi de școală. Care mai 
de care își alegeau profesii „in
telectuale" : „Medic ! Avocat ! 
Profesor ! Funcționar ! Inginer !" 
Pînă și cel mai slab la învățătură 
declara :

— Mă fac dentist ! E meserie 
ușoară, curată, bănoasă...

Ion Bunescu și Nicolae Stănces
cu de ani de zile împărtășeau un 
vis : să devină constructori de

se
fi

la școala medie i-au ajutat să-și 
însușească rapid meseria de strun
gar. Acum sînt fruntași.

Zilele trecute Nicolae Stăncescu 
s-a întâlnit cu un fost coleg de 
școală medie. Mai, mai să nu-l re
cunoască. Era tuns „a la Cicero" 
și-și omora tâmpul stând pe o ban
că în parc.

— Ce faci, „doctore", cum
merge studenția ?

— Deocamdată mă odihnesc, 
fiule, mă odihnesc. La toamnă, dau 
din nou examen.

— Și te pregătești vîrtos ?
— Ce ești copil? Am noroc, in

tru, n-am... bună ziua. Ce-am 
avut și ce-am pierdut ! Pînă mă ia 
militar, să tot dau examene.

— Bine, dar cum poți trăi pe 
seama părinților ? De acum, ești 
om în toată firea.

— Fleacuri. Ce-mi dă bătrînu9, 
ce mai cîștig pe ici, pe colo, tră
iesc. Apropo, diseară vino pe la 
mine să facem un pokăraș. Vei fi 
al patrulea. Jucăm pe sume mici.

— Eu, Georgescule, nu sînt îm
potriva cărților. însă... a cărților 
de literatură. Cît privește modul 
tău de viață, îți dezic concepțiile...

— Tot fraier ai rămas.
Zîmbind ironic, Nicolae 

cescu și-a oprit privirea 
pantofilor fostului coleg, și 
lutat :

— Noroc, șmechere !
Și șmecherul și-a retras 

bancă pantofii scălămbăiați, și 
fețele rupte.

Pedagogie 
fără didacticism

Stăn- 
asupra 
l-a sa-

sub
cu

deLîngă halele uzinei pline 
vuiet, de sclipiri electrice, se află 
o clădire nouă cu ferestre mari în 
spatele cărora perdele albe de mă-

acela îmbîcsit, în care-și trăiește 
viața familia Manea Voinești, 
precum și fina gradare a replici
lor.

Fiecare cuvînt rostit 
bucureșteană, fiecare mișcare ori 
gest, au fost astfel concepute de 
regizor incit să coloreze cît mai 

"viu un personaj, să sublinieze 
o idee. De pildă, momentul în 
care Rene Vardari face cuno
ștință cu Laura Ciobanu ar pu
tea fi socotit minor în ansam
blul spectacolului și ca ata
re s-ar putea trece ușor peste el. 
S-ar putea... Moni Ghelerter însă

pe scena

“Arborele OencoloHic66

pe două scene de frunte
Demetrius, observație valabilă de 
altfel și pentru piesa sa anteri
oară „Trei generații", insuficienta 
consistență a eroilor pozitivi, pa
liditatea cu care aduce în scenă pe 
omul vremurilor noastre, construc
torul socialismului. Laura Cioba
nii este un personaj fără nuanțe. 
Nici figura intelectualului Dragoș 
Manea Voinești ce se va desprinde 
după lungi frămîntări interioare 
(din păcate prea interioare încît 
abia se pot observa) de familia 
sa pentru a deveni un om folo
sitor societății, nu este susținută 
suficient de text.

Sezisînd acest decalaj, regizorii 
ambelor spectacole, Moni Gheler- 
ter la București, Constantin Anar

Cronica 
teatrală

nic au izbutit să transmită spec
tatorului neta superioritate morală, 
a Laurei, adevărul pe care ea îl 
susține. Socotind ca prim punct 
cîștigat în spectacole această sce- 
nă-cheie, vom trece la concepția 
de ansamblu a spectacolelor.

Pe scena Teatrului Național „1. 
L. Caragiale" spectatorii au putut 
aprecia atmosfera sufocantă, aerul

profitând de el, ne sugerează din- 
tr-un gest brusc al Marianei, din 
felul în care îl cheamă lîngă ea 
pe Rene, spunîndu-și replica prin
tre dinți, natura relațiilor ce exis
tă între cei doi 
mici și discrete 
Ghelerter ne dă 
samblu, asupra 
goliciunii familiei de moșier.

Constantin Anatol a conceput 
spectacolul pe cu totul alte tonuri 
rămînînd însă ca și Moni Gheler
ter de altfel, fidel intențiilor au
toarei. Ironia regizorului, caustică, 
bătăioasă, a fost imprimată masiv 
în spectacol. Anatol smulge mas
ca de pe „frumoasele" fețe boie-

soți. Din aceste 
sublinieri, Moni 
viziunea de an- 
inconsistenței și

rești. Dacă ar fi să vorbim doar 
de felul în care regizorul trans
pune scenic vechea legătură amo
roasă dintre Suzana Manea Voi
nești și Alecu Băleanu și ne-am 
da seama că acesta nu acordă nici 
un fel de circumstanțe atenuante 
eroilor. Suzana Manea Voinești de 
pildă se apleacă deodată pe umă
rul lui Alecu lipsită de pudoare, 
fără reținere, ca o pornire fireas
că, obișnuită, în viața acestei fe
mei imorale.

Ambele colective au distribuit 
pentru rolul dificil, complex al 
boieroaicei, actrițe de mare respi
rație artistică, 
scena Teatrului 
București aduce în interpretarea
Suzanei Manea Voinești
prestanță, inteligență. Suzana Ma
nea Voinești ne apare ca o femeie 
nedomolită, cu un orgoliu nemă
surat care cu greu își ascunde din
colo de vorbele mieroase, porni
rile unui caracter aprig, vanitos. 
Aura Buzescu interpretează excep
țional, mai ales atunci cînd are să 
aducă în scenă nemăsurata răuta
te, cinismul și orgoliul eroinei. 
Viorica Dimitriu, interpreta clu
jeană a aceluiași rol folosește o 
paletă interpretativă colorată. Ac
centele de aparentă bunătate și 
duioșie subliniază tocmai rafina
mentul Suzanei, iar scenele de 
mare încordare dramatică, finalul, 
ori confruntarea cu Laura sînt 
ricit susținute.

Firesc ca după interpretarea 
lului Suzanei Manea Voinești 
vorbim de cele două actrițe care 
aduc în scenă chipul Laurei Cio
banu. Elena Sereda actriță de 
mare sensibilitate a cărei prospe
țime și dezinvoltură scenică am a- 
preciat-o și în alte spectacole, adu
ce curățenia și prospețimea sufle
tească a Laurei neizbutind însă, 
lucru care-i reușește de minune 
Ilenei Ploscaru — interpreta Clu-

Aura Buzescu pe 
Național din

multă

/e-

ro
șa

tase cad în falduri largi. Clubul 
muncitoresc. Sa intrăm. Dincolo de 
ușile de cristal zgomotul uzinei 
devine un îndepărtat zumzet de 
prisacă. Pășim în sala de specta
cole. Lume multă. Surpriză. Am 
nimerit într-o sală de judecată ? 
Da. în fața noastră se desfășoară 
dezbaterile unui adevărat proces. 
Numai că...

Președintele tribunalului: Ion 
Raimăr, maistru la secția rul
menți. Secretar : Mihai Arsene — 
funcționar. Avocat : Gheorghe Mă- 
nescu — proiectant. Procuror : 
Gheorglie Vilcu — reglor. Partea 
civilă o reprezintă dispecerul 
Eugen Kușa. Toți sînt tineri.

în boxa acuzaților : familia 
domnului... Goe.

Obiectul dezbaterilor : judeca
rea educării copiilor în spirit mic 
burghez.

Replici, discuții cu patimă. Sînt 
citați Makarenko, Kairov, Crup- 
skaia. Orele trec. Afară s-a întune
cat. Muncitorii din sală nu iau în 
seamă trecerea tâmpului. Gazul 
domnului Goe a constituit un bun 
prilej de a dezbate profund edu
carea comunistă a tinerei generații. 
Ici, colo asistenții gîndindu-se 
proprii lor copii, notează 
ceva.

Și astfel procesul literar a 
venit o lecție convingătoare de 
dagogie.

Cineaștii uzinei!
— Atențiune filmăm ! — 

manelă scurtă și energică. In 
ceasta cameră a clubului întîlnim 
reflectoare, fire electrice, miros de 
peliculă, oameni 
mează.

-— Atei lucrează 
diourilor București

— Nu. E ședință de lucru a 
cineclubului „Steagul Roșu".

Cei doi operatori cinematogra
fici, tinerii Eugen Băncilă și llie 
Danilov sînt de meserie... primul 
strungar, iar al doilea electrician. 
Acum înregistrează pe peliculă 
cîteva secvențe din primul film 
documentar realizat de cineclub.

La fel ca ei, 55 de muncitori, 
tehnicieni și funcționari ai uzinei, 
organizați în secții de operatorie, 
regie, actorie și scenarii, în timpul 
lor liber descifrează tainele pro
ducției cinematografice.

Iar acum 
lună poftiți

prin utilarea sa și prin oameni! 
de știință care lucrează în cadrul 
lui. poate fi un promotor serios 
al progresului fizicii nucleare în 
general. Am constatat în special 
o strînsă colaborare între insti- 
tut și facultățile de specialitate^ 
ceea ce este de natură să dea ® 
dezvoltare mare învățămîntului 
în această ramură și totodată să 
asigure formarea cadrelor de spe» 
cialiști.

In ceea ce privește colaborarea 
noastră, recenta vizită în India a 
delegației guvernamentale a R.P. 
Romîne, în frunte cu primul mi
nistru Chivu Stoica, a pus bazele 
trainice ale colaborări: intre cele 
două țări în multiple domenii. 
R. P. Romînă are multe bogății 
naturale și fără îndoială că pro
gresul ei științific Și tehnic. va 
putea să influențeze favorabil și 
dezvoltarea Indiei, pentru că sînt 
sigur că țara dv. vă pune la dis
poziția țării noastre aceste re
zultate, în cadrul unei colaborări 
tot mai strînse. Cînd mă voi reîn
toarce în India, voi face cunoscut 
progresul pe tărîm științific ăl 

, Romîniei, voi sublinia ajutorul pe 
care India îl poate orimi din 
punct de vedere industria! și voi 
uza de influența mea _ pentru 
promovarea colaborării între ță
rile noastre pe tărîm științific și 
economic.

♦

5

la 
cite

de- 
pe-

Co-
a-

agitați. Se fil-

o echipă a stu- 
sau Sahia ?

o invitație : Peste o 
la premiera filmului.

redactat de colecti-Grupaj
vul nostru de corespondenți 
voluntari de la uzina „Steagul 
Roșu", compus din : S. MO
CANII — strungar, C. OL- 
TEANU — funcționar, 1. STE- 
LEA — modelator, N. NICH1- 

TOAIA — forjor.

jului, să redea dramatismul situa
țiilor în care-i angajată eroina.

Ileana Ploscaru și-a conce
put rolul pe mai multă sobrie
tate căutând să suplinească texlu 
dînd complexitate și vigoare per
sonajului.

Merită semnalate excelentele a- 
pariții ale lui Geo Barton (actorul 
și-a compus personajul cu mult 
discernămînt artistic) și Eugeniei 
Popovici, actriță a cărei excepțio
nală capacitate de impresionare și 
al cărei umor uluiesc. Aceste 
două roluri în interpretarea acto
rilor clujeni ne-au mulțumit nu
mai într-o oarecare măsură. Geor
ge Damian în rolul lui Alecu Bă
leanu nu are din păcate prestanța 
necesară personajului. D. Nicoara 
Andron joacă cu inteligență pros
tia lui Ducki. fără ---- ~ -----
strălucirea 
București.

Rol ce 
consistent, 
nești — atât în interpretarea Clu
jului (Octavian Cosmuță) cît și 
în interpretarea Bucureștiului, AL 
Demetnad, nu au găsit interpretul 
ideal.

Ar fi foarte greu să apreciem 
care din cele două spectacole pre
zentate cu piesa Luciei Demetrius 
„Arborele genealogic" este mai 
bun. Interesante și diverse, spec
tacolele ne-au adus fiecare în par
te atât satisfacții artistice cît și u" 
nete regrete.

în încheiere nu putem să nu ne 
manifestăm o dorință față de au
toarea „Arborelui genealogic". 
Autenticul talent dramatic al Lu
ciei Demetrius, bine verificat 
de -acum, așteaptă să se realizeze 
mai deplin în piese inspirate din 
actualitatea noastră, piese care să 
aducă în scenă omul-erou al zile
lor noastre tumultoase, care-și fău
rește viitorul însorit al socialis
mului.

insa a avea
concurentei sale din

trebuie suplinit scenic 
Dragoș Manea Voi

Ada SIM1ONESCU

J

I
('

f

Reîntors recent din Atena, 
unde a repurtai un imens 
succes (cu care ne-a obiș

nuit. de altfel peste tot unde se 
duce), Ion Voicu a dat, după 
multă vreme, un nou recital 
bucureștean. Ca la toate concer
tele care se anunță a fi „mari”, 
sala Ateneului era, în ciuda 
căldurii toride, neîncăpăloare,
(e cazul să spunem că, perio- f 
die, se fac diferite „amenajări" 
la Ateneul R. P. Romîne, dar 
problema realizării unei insta. 
lății de aer condiționat nu pare 
a fi fost pusă pînă acum în 
mod hotărlt): Și, la sfîrșltul ' 
concertului, publicul și-a mani- 1 
festat prin ovații, bucuria de I 
a-l fi ascultat pe valorosul no. I1 
stru violonist, tot atît de sein- p 
teietor ca înainte în piesele de p 
virtuozitate dar cu muli mai (i 
profund în alegerea repertoriu- 1(, 
lai și realizarea lui.

fon Voicu — muzician de ca. (i 
meră... Iată ceva nou pentru , 
publicul nostru. Voicu era cu- , 
noscut Ca un virtuoz : Paga- 1 
ninl, Wieniăwski, Novdcek pă- 1 
reaii a fi preferafli săi și arenă V 
în care era imbatabil, iar în i' 
concerte de Ceaikovskl, Men. 
delsohn sau Haciaturian admi- i 
rai talentul și agilitatea arii- I 
stului și o muzicalitate natura
lă neîndoielnică. Dar genul se
ver al muzicii de cameră și j 
îndeosebi al celei contempora- „ 
ne părea a fi întru totul străin '. 
de talentul său. Părea că sfe-

I nflorirea . !
talentului 
lui Ion Voicu

i

ra de activitate a lui Voicu va 1 
fi limitată. 1

Părea! Dar nu tuturor! Și1 
în primul rind nu lui Voicu 1 
însuși. Astfel, în condițiile I
create de puterea populară, I
Voicu a pornit cu clțiva ani în i i 
urmă spre Moscova nu ca vir- 
tuoz (care repurtase frumoase ., 
succese în sălile de concert din I 
U.R.S.S.), ci ca ucenic pe lin. 

gă marii maeștri ai viorii: 
eminentul profesor lampolski 
și marele violonist David 
Oistrah. Doi ani artistul care 
era cunoscut în toate orașele 
patriei sale, obișnițit să răs
pundă ropotelor de aplauze ale 
unui public entuziast, a . re
nunțat la turnee și aplauze, 
concentrindu-se asupra muzicii.

La întoarcerea în țară, sta
tul nostru democrat-popular i-a 

un „Stradivarius"', 
visat 

dorind 
mai mult în efortul 

său spre înălțimi șl... adlncimi. 
Și fon Voicu nu a dezmințit 
încrederea apută în el. Anul 
trecut, în concertul său a do-' 
t .'c ' „u _ _
da muzica se produsese o

vedea și simțea muzica și o 
considera un lucru grav și se
rios. Și-a schimbat și prefe
rințele : Mozart i-a apărut ații 
de drag și apropiat încît nu 
s-a sfiit chiar să introducă un 
concert mozartian de vioară și 
orchestră în recitalul său, deși 
„tunderea" orchestrei (așa se 
exprima un critic de peste ho
tare), și înlocuirea ei cu pia
nul nu era fericită în Ciuda 
extremei muzicalități a acom
paniatorului său, Ferdinand 
Weiss. A început să cente, cu 
drag concertul Iul Brahms și 
sonata a Il-a de Prokofiev. De 
la recentul recital, dacă ar fi 
să reținem doar un 
sențial, am spune : 
cîntat la un frumos 
mai această sonată, 
în ea, împreună cu

încredințat 
instrument 
violonist, 
te cit

de orice 
sad aju-

t
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SUU a UO- b 
vedit că în felul lui de a abor- * 
da muzica se produsese o V 
schimbare: dincolo de vioară,

P

P 
P

<•

aspect e- 
Voicu a p 
nivel toc-‘\\

eu cu, uFbpf curia cu rerairiana \ 
Weiss, acea atmosferă de inie- x 
riorizare caracteristică mujiciiN

realizînd 
Ferdinand

apărui r ■ 
iceastă P .

de cameră Voicu a c.__ _
pentru prima oară în această . 
calitate și a reușit: Desigur că jl 
efortul lui Voicu va continua, ii 
muzica lui Bach și 'Mo—-1 ' 
Chausson și Prokofiev îi va . 
apare din ce în ce mai a pro. 
piață și el va tL:.'.__ Z. I.. lu
nile ei din că în ce mai subti
le. Nu ne îndoim că Voicu pa 
pătrunde și frumusețile muzi- 
611 rominești. față de care se , 
ține încă departe, devenind un ( 
activ propagandist al ei aiit în : 
țară cît și peste hotare. Azi,' 
după succesul pe care l-a re. 1 
purtat în dezvoltarea ialeritu- ’ 
lui său. din ce în ce sînt mai < 
mtilți cei care cred î.n avlniulA 
artei, lui Ion Voicu.

El știe Că acest salt l-a putut .A-■ 
realiza tntrucit i s-au creat 
condițiile cela, mai prielnice de (i 
a munci șl de a-șl desăvîrși ^ 
.....................

Mozart, I 
F ca', 

tft bc trim aprQ. ’ 
pătrunde. în tai- 
fn ce mai subit- I

p 
p 
p 
:P P'

i
arta. El este recunoscător pu- 
terii populare pentru, aceasta, 
ca șl celor care-l aplaudă cu 'J ,, 
entuziasm la concerte.

FR. SCHAPIRA
T



Lucrările agricolei Ziua InternaționalăLA ZI
Paralel cu recoltările de vară, 

tn toată țara continuă și lucră
rile de îngrijire a culturilor. Se 
execută prașilele la porumb, 
sfeclă de zahăr, floarea soarelui 
și cartofi și se 
pentru depistarea 
dăunătorilor.

Pînă acum a 
prașila doua la 
porție de 80 la sută, la sfeclă de 
zahăr de 93 la sută, la 
soarelui de 90 la sută, iar 
tofi este pe terminate.

Pe suprafețe însemnate

aplică măsuri 
și combaterea

fost executată 
porumb în pro-

floarea 
la car-

. . a
efectuată și prașila a treia, 
deosebi la sfecla de zahăr și 
tofi.

în gospodăriile agricole 
stat au fost prășite pentru a treia 
oară 35 la sută din suprafața 
cultivată cu prășitoare. Gospodă
riile agricole de stat din regiunile 
Craiova și București au executat 
această lucrare pe mai mult de 
jumătate din suprafața cultivată. 
Toate cele 60 de gospodării de 
stat producătoare de sămință de

fost 
in- 

car-

de

porumb dublu hibrid au terminat 
prașila a treia pe loturile de hi
bridare.

Datorită înzestrării cu noi uti
laje gospodăriile de stat au pră
șit mecanic întreaga suprafață 
cultivată.

In vii se continuă stropirile 
împotriva manei. Stropitul al trei
lea a fost executat în podgoriile 
din întreaga țară in proporție de 
75 la sută iar în unele podgorii 
s-a făcut și stropitul al patrulea- 

in orezarii plivitul intri a iost 
executat pe mai mult de 50 la 
sută din suprafața cultivată, iar 
plivitul al doilea in proporție de 
peste 20 la sută.

în unele regiuni, deși au exis
tat mijloace și forțe suficiente, 
îngrijirea culturilor s-a desfășu
rat nesatisfăcător. Astfel, prașila 
a doua la porumb este intîrziată 
in regiunile Pioești, 
Galațj și Craiova, la sfeclă 
zahăr în regiunile Galați și 
ești, iar la floarea soarelui 
Pitești, București și Galați.

Lucrările de îngrijire a cultu
rilor trebuie terminate în cel mai 
scurt timp. Paralel trebuie conti
nuată acțiunea de depistare și 
combatere a dăunătorilor.

Pitești, 
de 

Plo- 
în

Răspunderea utemistului
fată de carnetul roșu

(Urmare din pag. I-a)

organizație prin intrarea principa
lă, așa cum poate să o facă orice 
tînăr cinstit din patrea noastră, 
datorită vigilenței uterniștilor, a~ 
tenției și grijii cu care aceștia pă
zesc puritatea rîndurilor organi
zației .Și atunci ei pîndesc greșe
lile unor gură-cască, ale unor ti
neri lipsiți de simțul răspunderii 
pentru a pune mîna pe carnetul 
de membru al organizației.

Toate acestea se pare că au fost 
uitate atît de membrii organiza
ției de bază U.T.M. de la Atelie
rele centrale de gaz metan, cît și, 
mai ales, de membrii biroului co
mitetului orășenesc U.T.M. De a- 
ceea tărăgănarea lor a avut un 
caracter needucătiv pentru utemiș- 
tii organizației de bază respective, 
ea dovedind — în acest caz — to
cirea simțului politic, a vigilenței 
revoluționare.

Grija pentru păstrarea carnetu
lui U.T.M. trebuie să fie un lucru 
sfînt pentru fiecare membru al 
organizației noastre. Carnetul de 
membru U.T.M. dovedește aparte
nența tînărului respectiv la orga-

3tnferm«nfît
Cu prilejul vizitei pe care o 

face în {ara noastră, actorul so
vietic Boris Andreev, a’ sosit vi
neri dimineața la Galați. In 
cursul dimineții, oaspetele s-a în- 
tîlnit cu actorii Teatrului de stat 
din localitate. Seara, la cinema
tograful .,Mihail Eminescu", pe
ste 1.000 de spectatori au primit 
cu căldură premiera filmului 
„Balada voinicului", și pe Boris 
Andreev, interpretul principal al 
filmului.

nizație. este un document politic 
important de mare cinste pentru 
un tânăr, pe care nu-l pot deți
ne decit tinerii devotați regimului 
nostru, partidului și organizației. 
De aceea el trebuie păstrat cu un 
înalt simț de răspundere politic.

Lucrul cel mai important pen* 
tru organizația de bază U.T.M., 
pentru Comitetul orășenesc U.T.M. 
Mediaș este acela de a intensifica 
munca politică, de educare și dez
voltare în permanență la tineri a 
simțului de răspundere față de 
organizație, față de calitatea de 
membru de organizație, spiritul vi
gilenței revoluționare în păstrarea 
documentelor U.T.M. în acest sens 
se poate organiza înmînarea de 
carnete noilor utemiști, la locuri 
care marchează pagini din istoria 
de luptă a partidului și U.T.C., 
extindă metoda 
generații inițiate 
zați.i de bază, în 
despre calitatea
U.T.C., despre însemnătatea carne
tului de membru al organizației. 
Conferințele care s-au ținut și se 
țin în această direcție aproape in 
toate raioanele regiunii Stalin, or
ganizarea înmînării carnetului 
U.T.M. sub drapelul comitetului 
raional etc. toate acestea au făcut 
ca dragostea față de organizație, 
simțul vigilenței revoluționare să 
crească simțitor la majoritatea u- 
temiștilor.

Astfel de metode, de acțiuni, 
trebuie să se statornicească cit mai 
grabnic și în practica muncii de zi 
cu zi a Comitetului orășenesc 
U.T.M. Mediaș care are toate po
sibilitățile pentru a îndrepta gre
șeala făcută în cazul lui Birlea, 
pentru a îndruma organizațiile 
U.T.M. cu mai multă eficacitate 
în direcția creșterii permanente a 
vigilenței lor revoluționare,
jiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiimiiiiiiiiiiiiin

sâ 
întâlnirilor între 
de multe organi- 
care s-a vorbit 
de membru al

★

Chandrasekhar Ven- 
președinlele Acade- 
de Științe din Ban-

Profesorul 
kat Raman, 
miei Indiene 
galore, a ținut vineri după amia
ză in aula Academiei R. P. Ro
mine ultima 
de conferințe 
tnantului".

Conferința 
Viu interes 
de știință și

conferință din ciclul 
despre ..Fizica dia-

a fost audiată cu 
de numeroși oameni 
specialiști.

★

Tn ziua de 4 iulie, aniversa
rea proclamării independentei 
S.U.A., ministrul S.U.A. la Bucu- 

—rești, Clifton Wharton, a oferit o 
eceptie la care au participat 

“funcționari superiori din Minis
terul Afacerilor Externe. Minis
terul . Comerțului și Ministerul 
Forțelor Armate.

Au participat membri ai cor
pului diplomatic.

★

Zilele acestea au părăsit Capi
tala îndrejptîndu-se spre patrie, 
Peter Popzlatev, membru în Bi
roul Comitetului national pentru 
apărarea păcii din Bulgaria, Ugo 
Croato, director al Institutului de 
cercetări nucleare — Padova, 
președintele Comitetului de lup
tă pentru pace din regiunea Pa
dova, și dr. Bruna Gobbi, secre
tara Comitetului păcii din Ronn. 
membră în Comitetul italian al 
mișcării partizanilor păcii care 
ne-au vizitat tara la invitația 
Comitetului national pentru apă
rarea păcii din R. P. Romînă.

(Agerp.-es)

A COOPERAȚIEI
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Comitetul executiv al Alian
ței Cooperatiste Internationa
le, întrunit în anul 1923 a 
tărît să se organizeze în 
care an sărbătorirea Zilei 
ternafionale a Cooperației.

In lupta pentru apărarea 
păcii, Alianfa Cooperatistă In
ternațională, care numără în 
rîndurile sale organizații na
ționale din 43 de țări cuprin- 
zind 135 milioane de membri, 
este chemată să joace un rol 
important. Alianfa Cooperatistă 
Internațională poate aduce o 
contribufie importantă la co- 
laborarea rodnică între popoa
re pe plan economic și cultu
ral, la triumful ideii coexisten
tei pașnice între cu siste. 
me sociale diferite.

Cea de a 36-a aniversare a 
Zilei Internationale a Coopera, 
tiei este sărbătorită anul ace
sta cu însuflețire de milioanele 
de cooperatori, oameni ai mun
cii din fura noastră, sub sem
nul luptei pentru pace. Ei își 
exprimă cu acest prilej solida, 
ritatea frățească cu oamenii 
simpli de pretutindeni, printre 
care multi membri ai unor 
cooperative, în lupta pentru 
pace, bunăstare și progres.

In republica noastră, regi
mul de democrație populară a 
creai condițiile necesare lărgi, 
rii și dezvoltării pe baze cu 
totul noi a mișcării cooperati
ste. In anii puterii ----- -
cooperația a obținui 
noastră mari succese, 
venit o largă mișcare 
cu peste 5 milioane mimbri, 
care contribuie efectiv la edu
carea cooperatorilor în spiritul 
gospodăririi tn comun, la an. 
trenarea acestora în opera de 
construire a socialismului.

Cooperația din tara noastră 
are un rol deosebit de impor
tant In desfășurarea schimba, 
lui de mărfuri între sat și oraș. 
Astăzi, țărănimea muncitoare 
se aprovizionează în mare mă
sură cu mărfurile de care are 
nevoie prin magazinele coope
ratiste pe care ea însăși le-a 
organizat. Ca urmare a ere. 
șterii continue a producției bu
nurilor de consum și a venitu. 
rilor țărănimii, volumul mărfu
rilor 
vele 
anul 
mare

Sporirea cantităților de măr
furi distribuite a fost însofită 
de dezvoltarea simțitoare a re
țelei de desfacere cu amănun
tul și de îmbunătățirea struc. 
turii acesteia, acordindu-se o 
atenție deosebită creării unor 
magazine mari și spațioase, 
precum și îmbunătățirii deser. 
viril populației.

Apreciind munca de achizi
ționare a produselor agricole 
ca pe una din principalele lor 
sarcini, 
sum au 
Iribufie 
central 
statului. In anul 1957 au fost 
achiziționate prin cooperație 
produse a căror valoare repre
zintă o creștere de 89 la sută 
fa(ă de valoarea producției a- 
chiziționate tn anul 1956.

desfăcute prin 
de consum a 
1957 cu 12.1 la 
decit in anul

ho. 
fie- 
In-

populare, 
in țara 
Ea a de. 
de masă,

cooperati. 
fost in 
sută mai 

1956.

cooperativele de con. 
adus o însemnată con
ta formarea fondului 

de produse agricole al

Deschiderea festiva 
a concursului cultural-artistic 

pe {ară al pionierilor și școlarilor
(Urmare din pag. l-a) vi-

=

cretar al C.C. al U.T.M., nu
meroși profesori, părinți, pio
nieri și școlari din Capitală.

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de acad. Atanase 
Joja, care a felicitat în nume
le Ministerului Invățămîntului 
și Culturii pe participanții la 
concurs pentru terminarea cu 
succes a anului școlar 1957— 
1958. Vorbitorul a relevat 
eforturile pe care Partidul 
Muncitoresc Romîn și guver
nul tării le fac pentru a asi
gura condifii cit mai bune

creșterii unui tineret cult, 
guros, capabil.

Tov. Cornelia Mateescu, 
cretar al C.C. al U.T.M. a 

la concurs
Tineretului

se-
a-

dus participanților 
salutul Uniunii 
Muncitor.

Apoi coloanele 
stranți părăsesc 
marșului pionieresc stadionul, 
în încheierea programului are 
loc un concurs sportiv, com
pus din probe atletice și un 
mecj de fotbal, susținui de 
echipele de pitici „Dinamo" 
București și „Petrolul" Pio
ești.

de demon- 
în ritmul

Și în domeniul producției bu. . 
nurilor de consum și al deser- ( 
virii populației, cooperația a 
obținui o serie de succese. >

Ca urmare a unei activități \ 
mai rentabile, precum și par. 
tlcipării materiale mai substan
țiale a membrilor cooperatori, 
cooperatibele și-au îmbunătățit 
situația financiară. Față de 
anul 1956, fondul social și fon
dul de bază ale- cooperației de 
consum au crescut cu 33 mili- 
oane lei. Aceasta a făcut ca 
numărul cooperativelor de con
sum care se autofinanțează să 
ajungă în momentul de față la 
peste 900.

Creșterea volumului operații
lor economice și a unei mai 
mari preocupări pentru buna 
gospodărire a avutului obștesc 
a făcut să crească rentabilita
tea cooperativelor.. Cu toate a- 
cestea, trebuie spus că intr-o 
serie de cooperative s-au stre- 

cin.- 
rea 
ur-

?

STABILIREA 
relațiilor diplomatice 
între R. P. Romînă 

și R. Indonezia
Guvernul Republicii Popular* 

Romîne și guvernul Republicii 
Indonezia, au căzut de acord sa 
facă schimb de misiuni diploma
tice cu rangul de legație.

curat, alături de oameni 
știți, unele elemente de 
credință, delapidatori care 
măresc să înșele populația, să 
tragă foloase personale de pe 
urma avutului obștesc, 
aceea, organizațiile U.T.M., au 
datoria să educe tinerii, mem
bri ai cooperației, în spiritul 
cinstei și al grijii față de avu
tul obștesc. Utemiștii care lu
crează în cooperative trebuie să 
vegheze împotriva atitudinii de 
gură cască, atitudine care adu
ce știrbiri avutului obștesc.

In acest. fel, realizările coo
perației vor fi și mai însem. 
nate.

Cooperatorii din țara noastră 
de Ziua Internațională a Coo- 
perației își manifestă hotărîrea 
să participe și mai activ la în
tărirea și dezvoltarea mișcării 
cooperatiste, la ridicarea nive
lului de trai al întregului po
por, la lupta pentru pace.

De
2

2

1

Z

2

Educatoarea Cornelia Seuleanu de la căminul săptămânal al G. A. S. Dîlga din Comuna Dîlga 
i Nouă, raionul Lehliu, citind copiilor o poveste.

Concurs organizat 
de revista „Veac Nou11
Revista „Veac Nou" organizes-, 

ză un concurs popular de jocuri 
distractive cu tema „Croaziera 
Prieteniei".

Concursul este dotat cu 100 de 
premii constîr.d din cîte o călă
torie cu vaporul pe Marea Nea
gră, în Crimeia și Caucaz.

Culegerea de jocuri se găsește 
de vînzare la chioșcurile de difșx-.-■ 
zare a presei și la organizațiile 
regionale și raionale A.R.L.U.S.

Incepînd de marți, 8 iulie, și 
pînă duminică, stadionul Repu
blicii va găzdui finalele campio
natelor de atletism aie R. P. Ro
mine. Actuala ediție a campiona
telor servește drept criteriu de 
selecție a atleților care vor face 
parte din delegația tării noastre 
ia campionatele europene de la 
Stockholm (19—24 august).

In cadrul campionatelor 
evolua cei mai buni atleți 
țară în frunte cu loianda l 
Maria Diți. Ana Coman, 
Lu(ă I. Wiesenmayer, 
N. Rășcănescu și

diale de gimnastică care cunosc 
în acest an o amploare fără pre
cedent. La întreceri vor lua parte 
gimnaști și gimnaste din 24 de 
țări printre care Anglia, S.U.A.,

Mexic și Spania dar numai 
probele individuale.

Ziarele din Moscova publică 
aceste zile ample reportaje și

la

în
in-

alții.
I.

terviuri pe marginea marii com-

■fr Pe stadionul I 
Moscova va avea 
deschiderea festivă 
14-a ediții

V. I. 
loc

i 0 
a campionatelor mon-

Franța, Japonia, Cehoslovacia. Ro- 
, Italia, Canada, 

Iran, Africa de sud etc.
în ultimul moment s-a anunțat 

că vor participa gimnaști din

r ■ j. niînia, Ungaria,Lemn din T__
la 5 iulie 
celei de-a

SĂ NU TOLERĂM

A AVUTULUI OB.ȘTESC
(Urmare din pag. l-a)

O

tuită, are datoria să declare luptă 
deschisă împotriva neglijenței și 
risipei de materiale de pe șantier.

Cine îngăduie hojia 
se face părtașul ei

Faptul că este încă tolerată
asemenea evidență slabă și lipsă 
de grijă față de avutul obștesc, 
se datorește în cea mai mare mă
sură slăbiciunilor muncii politice 
pe șantiere, faptului că aici or
ganizațiile U.T.M. — ca și orga
nizațiile sindicale — nu creează 
o opinie publică intransigentă 
față de asemenea abateri. Acea
stă lipsă gravă creează un mediu 
prielnic și apariției, pe unele șan
tiere, a unor elemente necinstite 
care își fac de cap, furînd sta
tul și frustîndu-i pe muncitori de 
o parte din drepturile lor.

Astfel pe șantierul din Bucu
reștii Noi s-a petrecut cu citva 
timp în urmă un furt. Din maga
zie au dispărut 25 saci cu ciment. 
Cine sînt făptașii ? Primul e Cîr
nu Dumitru, magaziner, element 
descompus strecurat chiar pînă in 
rîndurile membrilor comitetului 
U.T.M. El s-a înhăitat cu un alt 
individ, șofer de meserie, Burcea 
Pantelimon,

Că acești hoți și-au făcut men
drele, e nu numai treaba justiției. 
Ei au „operat" chiar sub nasul 
uterniștilor de aici. Organizația 
U.T.M. de pe șantier, al cărei se
cretar era tov. Natalia Iliescu, 
n-a făcut nimic pentru a sădi in 
rîndul tineretului grija față de 
avutul obștesc. Ba mai mult, s-a 

-dovedit complect oarbă, lipsită de

...și el își alege... Desene de M. COST1

MINISTERUL INDUSTRIEI GRELE 
ÎNTREPRINDEREA PENTRU COLECTAREA 

METALELOR

COMUNICAT
■

Se aduce la cunoștința generală că s-au fixat 
pentru predările de deșeuri neferoase de la 
data de

Semnarea acordului 
de colaborare 

fehnico-ftiintifică 
dintre R. P. R. 

și R. D. Vietnam

vigilentă. Numai astfel Cîrnu, 
element necinstit, strecurat in 

de bază, 
aplicare 

Cazul a- 
prisosință 
de gură-

1 IUNIE 1958
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FACE LA PREDARE LA TOATE DEPO-PLATA SE
ZITELE I.CM. DIN ȚARĂ.

La București s-a semnat Acor
dul de colaborare tehnico-științi- 
fică dintre Republica Populară 
Romînă și Republica Democrată 
Vietnam.

Acordul, care stabilește princi
piile de colaborare în domeniul 
tehnico-științific între cele două 
tari prietene, a fost semnat din 
partea guvernului Republicii 
Populare Romîne de tov. Alexan
dru Bîrlădeanu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, iar din 
partea guvernului Republicii De
mocrate Vietnam de tov. Nguyen 
Van Trîn. președintele Comitetu
lui de Stat al Planificării.

conducerea organizației 
a putut să-și pună în 
planurile sale hoțești, 
cestora dovedește cu 
unde duce atitudinea 
cască.

Același lucru putem 
nem și despre împrejurările 
care și-au putut desfășura „acti
vitatea" alte elemente necinstite, 
pe care cei din jur, printre care 
și tineretul, n-au 
maște la vreme.

Șeful de echipă 
(eseu și-a însușit o 
tabilă din salariul 
Apucături asemănătoare avea și 
Ștefănescu Rubin, șef de echipă 
Ia Vatra Luminoasă... La baza de 
aprovizionare a întreprinderii de 
instalații a fost angajat Herșcu 
Leon.

Conducerea întreprinderii n-a 
ținut seama de faptul că acest 
individ suferise o condamnare an
terioară șl, dovedind o nepăsare

să-l spu- 
in

știut să-i de-

Nictilae Fin- 
sumă respec- 
muncitorilor...

care trebuie sancționată față de 
cele mai elementare cerințe de 
vigilență, a băgat șobolanul la 
brînză, dîndu-i pe mină hoțului 
tocmai locul unde putea să huzu
rească, funcția de șef al serviciu
lui de aprovizionare. Cei din ju
rul său aveau datoria să vegheze 
la felul în care sînt manevrate și 
distribuite materialele — țevi pen
tru instalațiile de gaze. Aceasta nu 
însemna suspiciune, ci, dimpotri
vă, păzirea avutului obștesc. Dar 
n-au procedat așa. Iar Herșcu, 
împreună cu Cocaranza Mihai și 
cu alți 11 pungași, au jefuit ca 
în codru.

Acești răufăcători își ispășesc 
pedeapsa binemeritată. Un lucru 
insă rămine clar: ei s-au dedat 
Ia furturi pentru că cei din jurul 
lor au fost lipsiți de vigilență 
fiindcă a lipsit opinia puternică a 
colectivului. Tocmai aceasta este 
una din principalele sarcini ale 
organizațiilor U.T.M. de pe șan
tiere : să ia atitudine prin masa 
de tineret împotriva oricărei în
cercări de sustragere din bunul 
obștesc, să educe în așa fel pe 
tineri incit aceștia nu numai să 
devină intoleranți față de hoți și 
delapidatori, dar să preîntîmpine 
asemenea fapte, combătind cu tă- posturilor utemiste de control pe 
rie chiar pe cei care risipesc sau 
își însușesc măcar o cărămidă.

în același timp trebuie arătat 
că pe o serie de șantiere, oameni 
care au demascat abuzuri, nu 
numai că n-au 
dar au și avut de suferit de pe 
urma unor elemente retrograde.

In mod concret, putem 
tăm că unii utemiști care 
mascat lipsuri și abuzuri 
ferit furia unor elemente 
gîtuitori ai criticii. Așa 
utemistul 
fostul șef 
nr. 4 — 
observase 
n-au fost 
către atașamentista Florica Bre- 
jan. în timpul său liber, din pro
prie inițiativă, el a cercetat amă
nunțit situația și a stabilit că va
loarea lucrărilor neînregistrate 
se ridică la suma de 100.000 lei. 
Șeful de șantier, văzînd abaterea 
scoasă la lumină, in loc să ia 
imediat măsuri, a desfăcut dim
potrivă, cu furia celui prins 
musca pe 
contractul 
A trebuit 
raional de 
mistui să 
tier.

Ei bine, persecutorii oamenilor 
care vor să curme neregulile, 
n-au ei înșiși ce căuta pe șan
tiere ! Conducătorii întreprinderi
lor de construcții au datoria să 
stimuleze demascarea ilegalități
lor și nicidecum să tolereze ele
mentele care înăbușe critica.

Lipsește munca politică 
a organizației U T. M.

Ce au de făcut, în fața acestor 
situații, organizațiile U.T.M. ?

O susținută muncă politică 
pentru formarea în rîndurile ti
neretului a unei opinii combative 
împotriva risipei, nepăsării și’ 
furtului pe șantier.

Principala formă a acestei 
munci o constituie organizarea de 
adunări generale speciale, pe bază 
de fapte concrete, în legătură cu 
apărarea proprietății socialiste. 
Prin aceste adunări trebuie edu
cată vigilența fiecărui tînăr, ast
fel ca masa uterniștilor și tine
retului să demaște imediat orice 
element necinstit, să elimine din

rîndul său pe oricine încearcă să 
fure sau pe oricine nu se poate 
dezbăra de obiceiul de a risipi 
materia primă, materialele, banii 
statului celor ce muncesc.

Alături de adunările generale, 
un rol mare îl are organizarea de 
conferințe, expuneri, convorbiri 
cu tineretul, pentru insuflarea 
principiilor moralei comuniste, 
pentru educarea lor în spiritul 
cinstei și intransigenței față de 
elementele necinstite, care prin 
acțiuni criminale încearcă să 
submineze însăși opera de con
strucție socialistă.

Un mare rol în lupta pentru a- 
părarea bunului obștesc îl au 
posturile utemiste de control. Or
ganizația U.T.M. de la gru-pul de 
șantiere nr. 4 poate oferi altor 
organizații U.T.M. o experiență 
pozitivă în această privință. Pen
tru a da un caracter cît mai con
cret muncii posturilor, pentru a le 
înlesni o activitate vigilentă, ea 
a organizat posturi de control pe 
o arie restrînsă, pe cîte un singur 
bloc, ca și posturi de control pe 
lîngă rampele de încărcare și de
pozite, care împiedică sustrage
rea materialelor. In general, cea 
mai importantă sarcină actuală a

petiții sportive Ziarul „Sovietski 
Sport“ face prezentarea gimaaști- 
lor japonezi care sînt considerați 
printre favoriți. Intr-un interviu 
acordat corespondentului agenției 
TASS președintele federației inter
naționale de gimnastică Charles 
Thoeni (Elveția) a declarat că a- 
ceste campionate vor prilejui o 
luptă foarte interesantă deoarece 
reunesc fără excepție pe Cei mai 
buni gimnaști ai lumii. El a adău. 
gat că este foarte greu de făcui 
pronosticuri dar prevede că pe 
echipe lupta se va da între for
mațiile U.R.SS. și Japoniei. La in
dividual — a spus Charles Thoeni 
— nu sînt excluse surprizele de
oarece multe țări posedă gimnaști 
tineri de mare talent.

Primele probe ale campionate
lor vor începe la 6 iulie și vor 
continua pînă la 10 iulie.

★ în localitatea Henley situată 
pe malul Tamisei, în apropierea 
Londrei, se desfășoară tradiționa
lele regate la care participă vîsla^L 
din U.R.S.S., S.U,A., Anglia și - 
alte țări. xuJ

Sportivii sovietici au debutat cu 
succes îu competiție, calificîndu-se 
în semifinalele a două probe. E- 
chipajul de 8 plus 1 al asociației 
Trud din Leningrad s-a întîlnit cu 
echipajul Universității 
shington în sferturile 
ale întrecerii 
„Grand Challange Cup“. Vîslașii 
sovietici și-au distanțat adversarii 
de la plecare și au cîștigat cu un 
avans apreciabil, realizînd timpul 
de 6’49”.

în sferturile de finală ale pro
bei de 4 fără cîrmaci pentru 
„Cupa Steward" echipajul sovietic 
a învins echipajul Universității 
din Cambridge, 
de 7’37”.

din Wa
de finală 

pentru premiul

marcînd timpul

acestei săptămîni 
Moscova tradițio- 
internațional de

■ir La sfîrșitul 
va avea loc la 
naiul concurs 
atletism în memoria fraților Zna-
menski. La această competiție țara 
noastră va fi reprezentată de I, 
Wiesenmayer, N, Rășcănescu, A.,-.' 
Demeter, Z. Szabo, M. Stein și 
Păcurarii. 3im

aceste măsuri să fie 
primul rînd necesar 
șantierele să existe 
U.T.M. constituite.

unor

TEATRUL MUZICAL DIN 6ALAȚ1
prezintă:

La Arenele Libertății
u p

în ziua de 6 iulie orele 20.

La Parcul V
14.de 11 și VII ore-

VIIde 12 Și 15. ore-

13 Și 16. VIIde ore-
H

U

.<>

in 
le

in 
le
in 
le

A
V

i»

ț.

operetă de Franz Lehar în zi
lele de 5, 8 și 10. VII orele 20.

in zilele de 5, 10 și 12. VII 
orele 17.

operă comică de Jacques 
Offenbach in zilele de: 7, 9. 
Vil orele 20.

Muzical „C.

FRUMOASA ELENA"

VĂDUVĂ VESELA11

zilele
20.

zilele
20.

zilele
20.

„FRUMOASA ELENA

„I

„ANĂ LUGOJANA11

Stalin44

Tănase11 r

Stat de Operetă
de Filaret Barbu in zilele de 
6 și 13 iulie orele 11 diminea
ța.

Biletele se găsesc de vînzare la Casa Teatrului Satiric Mu
zical „C. Tănase" Calea Victoriei nr. 33, a Teatrului de Stat 
de Operetă și în seara spectacolului la Arenele Libertății și 
Parcul Stalin.

șantiere, și. nu numai pe șantiere, 
este aceea de a se transforma în 
organe de control obștesc, care 
să împiedice risipa și să depisteze 
orice încercări de însușire a bu- 

fost încurajați, nurilor obștești, de furt, de sabo
tare a economiei prin jefuirea a- 
vutului statului.

Pentru ca 
luate, e în 
ca pe toate 
organizații 
Este condamnabilă lipsa 
comitete raionale și orășenești 
U.T.M., care nu se îngrijesc de 
aceasta.

Nu putem să încheiem fără a 
arata că, din păcate, însuși Co
mitetul orășenesc U.T.M. Bucu
rești n-a întreprins încă măsuri 
eficace pentru a îmbunătăți acti
vitatea cu tineretul din construc
ții, pentru a cultiva grija ace
stuia fată de avutul obștesc.

Iată o lipsă care se cere ur
gent lichidată.

să ară- 
au de- 
au su- 
izolate, 
a pățit 

Sergiu Voiohovschi cu 
al grupului de șantiere 
Trifan. Tinărul nostru 
că o serie de lucrări 
corect înregistrate de

cu 
căciulă în mod ilegal 

de muncă al tînărului. 
să intervină comitetul 
partid pentru ca ute- 

rătnînă totuși pe șan-

!)

„CHOUFLEURl11 și 
„ZINĂ PĂPUȘILOR

o

„YADUVA VESELA11 
„CHOUFLEURl și 
„ZINĂ PĂPUȘILOR
La Teatrul Satiric
,.CHOUFLEURl11 si 
„ZINĂ PĂPUȘILOR’
La Teatrul de
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Luptăm pentru unitatea

St

de acțiune a clasei muncitoare

BEIRUT 4 (Agerpres). — Ul
timele știri transmise de agenții
le occidentale de presă relatează 
că în numeroase regiuni ale Li
banului continuă lupte grele în
tre trupele guvernamentale și 
forțele populare. In comunicatul 
dat publicității de comandamen
tul trupelor guvernamentale li
baneze se arată că în orașul 
Tripoli insurgenții au incendiat

Declarația consfătuirii reprezentanților a 15 partide 
comuniste și muncitorești de la Berlin

> BERLIN 4 (Agerpres). — La 
invitația Partidului Comunist din 
Germania, in zilele de 27—29 iu
nie 1958 a avut loc la Berlin o 
consfătuire a reprezentanților a 
15 partide comuniste și muncito
rești : Partidul Comunist din 
gia, Partidul Comunist din 
nemarca. Partidul Comunist 
Germania, Partidul Socialist 
din Germania, Partidul Comunist 
Francez, Partidul Comunist ai 
Marii Britanii, Partidul Comunist 
Italian, Partidul Comunist din 
Luxemburg, Partidul Comunist 
din Olanda. Partidul Comunist 
din Norvegia, Partidul Comunist 
din Austria, Partidul Muncitoresc 
Unit Polonez, Partidul Comunist 
din Suedia, Partidul Muncii 
E.veția și Partidul Comunist 
Cehoslovacia.

După tn schimb de 
reri pesfășurat în spiritul priete
niei frățești asupra problemei 
luptei împotriva primejdiei pe care 
imperialismul american și ger
man o prezintă pentru securitatea 
acestor țări și pentru pacea în 
Europa, participanții ]a conferin
ță au adoptat in unanimitate o 
declarație.

Imperialiștii americani, se spu
ne printre altele în declarație, duc 
o politică de reînviere a impe
ria.ismului german, deoarece ei 
au nevoie de Republica Federală 
Germană ca de un principal punct 
de sprijin în înfăptuirea planuri
lor lor agresive in Europa.

Prin livrările de armament ato
mic american imperialiștilor ger
mani precum și prin organizarea 
producției proprii de arme rache
tă și arme atomice, militariștii 
germani obțin un mijloc pentru 
a-și realiza cu și mai mare neru
șinare țelurile și pentru a aca
para conducerea statelor europe
ne, membre ale N.A.T.O., în sco
pul folosirii tor in aventurile po
liticienilor revanșarzi germani.

Bel- 
D<- 
din 

Unit

din 
din

pă-

Cercurile guvernante ale Repu
blicii Federale nu fac un secret 
din faptul că vor să cotropească 
R. D. Germană. Ele au pretenții 
teritoriale fățișe față de Polonia, 
Cehoslovacia și alte țări.

Imperialismul german se de
mască din nou ca dușman al 
drepturilor democratice ale popu
lației din propria sa țară și, in 
același timp, ca forță care des
chide drumul evoluției reacțio
nare î.n alte țări.

Cele 15 partide comuniste și 
muncitorești reprezentate la cons
fătuire, se subliniază în declara
ție, cer libertate pentru Partidul 
Comunist din Germania și își ex
primă solidaritatea frățească cu 
comuniștii din Germania occiden
tală, care duc în ilegalitate o 
luptă curajoasă și consecventă 
pentru victoria cauzei păcii și li
bertății.

Politica războiului atomic, 
dusă de imperialiștii germani și 
americani, se arată în declara
ție, face necesar să se aducă la 
cunoștința maselor acest pericol 
și cauzele sale pentru a desfă
șura o luptă cu adevărat popu
lară împotriva ațîțătorilor la 
război. Este necesar să se înlă
ture tot ceea ce împiedică acea
sta. Politica revizionistă a Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia ca
muflează rolul agresiv al impe
rialismului american și german, 
ușurează astfel manevrele impe
rialiștilor care au drept scop să 
provoace derută, slăbește dezvol
tarea conștiinței clasei munci
toare și a maselor, aducind ast
fel prejudicii luptei pentru pace.

Numai lupta popoarelor, acțiu
nile îndreptate spre atingerea 
țelului comun și colaborarea for
țelor păcii vor duce la eșecul 
planurilor imperialiștilor.

Arătind că țările socialiste au

dat dovadă în repetate 
inițiativă și au făcut 
urmărind 
cu privire 
înarmărilor 
rii internaționale, participanții la 
conferință prețuiesc mult înceta
rea de către Uniunea Sovietică 
a experiențelor cu arma atomi
că, măsurile sovietice în vederea 
convocării unei conferințe la ni
vel înalt, propunerea poloneză cu 
privire la crearea unei zone de- 
nuclearizate în Europa centrală, 
propunerile R. D. Germane pri
vind renunțarea de către cele 
două state germane la arma ato
mică și rachetă, reducerea efec
tivului trupelor străine de pe te
ritoriul german, urmată de re
tragerea lor totală de pe terito
riul Germaniei.

Participanții la conferință se 
pronunță pentru tratative între 
cele două state germane în pro
blema creării unei confederații.

Partidele comuniste și munci-

rinduri de 
propuneri 

realizarea unui acord 
la încetarea cursei 
și slăbirea încordă-

torești, reprezentate la conferin
ță, salută și sprijină de aseme
nea orice mișcare din toate ță
rile, independent de orientarea 
ei politică și Ideologică, dacă ea 
este pătrunsă de năzuința cin
stită de a consolida coexistența 
pașnică, de a slăbi încordarea 
internațională și de a lichida pe 
calea tratativelor divergențele e- 
xistente.

In declarație se subliniază: 
„Luptăm pentru unitatea de ac
țiune a clasei muncitoare, pentru 
acțiuni comune ale muncitorilor 
comuniști, socialiști și creștini, 
pentru colaborare intre parti
dele comuniste, precum și între 
organizațiile sindicale în intere
sul apărării păcii, independenței 
naționale, democrației și progre
sului socialist. Unitatea clasei 
muncitoare este în același timp 
o armă eficace în lupta împo
triva ofensivei capitalului mono
polist asupra nivelului de trai al 
oamenilor muncii".

LUPTE IN BEIRUT

mai multe imobile. S-au semna
lat, de asemenea, atacuri ale 
răsculaților cu grenade și arme 
automate împotriva unităților gu
vernamentale din acest oraș care 
au făcut uz de mortiere.

După cum transmite agenția 
United Press International, o 
luptă crîncenă s-a dat în regiu
nea orașului de munte Ainab. 
Trupele guvernamentale au ce
rut sprijinul avioanelor pentru a 
putea respinge atacurile care a- 
menințau aeroportul internațional 
din apropiere. La Chemlan, pe 
înălțimile situate la sud-est de 
Beirut, trupele guvernamentale 
au lansat un contraatac pentru a 
încerca să disperseze concentră
rile forțelor populare care ame
nință Beirutul. De asemenea, a- 
vioanele guvernamentale au bom
bardat pozițiile insurgenților si
tuate în apropierea aeroportului 
din Beirut.

Postul de radio Cairo a trans
mis joi declarația lui Ahmed El 
Assaad, fost deputat în parla
mentul libanez și conducătorul 
răscoalei populare din sudul Li
banului, în care acesta a anunțat 
că „insurgenții controlează pes
te două treimi din teritoriul Li
banului".

El Assaad a declarat că forțe
le populare din sud, nord și nord- 
vest își continuă înaintarea spre

Trupe turcești concentrate 
la frontiera cu Siria

DAMASC 4 (Agerpres). — Zia
rul „Al Rai Al Am“ anunță că ță
rile membre ale pactului de la 
Bagdad concentrează forțe armate 
la frontierele cu provincia siria
nă a Republicii Arabe Unite și în

e< BERLIN. La 30 iunie a avut 
loc la Miinchen o demonstrație 
de protest a studenților greci 
împotriva dominației coloniale 
engleze în Cipru. La demon
strație au participat peste 200 
de studenți greci care studiază 
la Universitatea din Miinchen. 
Demonstranții au manifestat pe 
străzile orașului cu lozincile : 
„Libertate Ciprului0, „Jos co
lonialiștii0. Ei au difuzat inii 
de manifeste în care protestea
ză împotriva politicii coloniale 
duse de autoritățile engleze în 
Cipru. Participanții la demon-

strație au păstrat un minut de 
reculegere în memoria patrio- 
ților ciprioți uciși de colonia
liști.

TOKIO. în orașele Tokio, 
Osaka, Kiodo, Wakayama au 
avut loc mitinguri studențești 
de protest împotriva represiu
nilor la care este supusă miș
carea studențească și a inten
ției autorităților de a aplica le
gea pentru „verificarea eficien
ței profesorilor0, care urmăre
ște în realitate instituirea unui 
control asupra vederilor lor 
politice.
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PORTUGALIA
Recent a avut loc într~un 

oraș procesul a 52 de tineri de- 
mocrați și luptători pentru 
pace. Avocatul apărării a pus 
următoarea întrebare acuzării :

— Dacă cineva ar scrie chiar 
sub ochii dumitale, pe un zid: 
„Pace pe pămînt, pentru în
treaga omenire0 — ce i-ai face?

— L-aș aresta !
lată deci că cea mai sfîntă 

năzuință a popoarelor — pa
cea — poate fi considerată 
drept crimă.

Tot în urmă cu cîtva timp 
am întîlnit intr-un, ziar urmă
toarea descriere: „...Viața, mai 
ales la țară, seamănă cu a tro
glodiților. Acolo, oamenii tră
iesc în adevărate caverne0.

Sd nu vă închipuiți că descri
erea se referea la vreo țară ui
tată de lume, in junglele Afri
cii. Nicidecum, acestea s-au pe
trecut pe bătrînul nostru con- 
linent in Europa.

Primul fapt a avut loc în 
orașul Porto. Descrierea felului 
de viață a fost relatată de zia
rul „O Seculo*. Țara unde s-au 

intimplat 
Portugalia.

fi mediteraniena Portugalia 
este favorizată in general de o 
climă foarte dulce.

La tot pasul se întilnesc mig
dali, smochini, portocali, mă
slini, mandarini, gutui, renumi
tele vii, culturi de cereale 
(griu, porumb, secară, orz) fi 
grădini de legume.

Populația Portugaliei con
tinentale numără, după ultimul 
recensămînt făcut in 1956, o- 
proape 8 milioane -de locuitori. 
Cel mai mare și unul din cele 
mai vechi orașe este Lisabona, 
capitala țării, totodată și cel 
mai mare port al țării.

DECADENȚA, GRANDOARE 
Șl IAR DECADENȚA

C1TEVA

acestea se numește

DATE GEOGRA
FICE

Cu o suprufață de 89.059 
km. patrați, Por tugalia u vie- 
țuit datorită in primul rind 
cuceririlor ei în toate colțurile 
lumii. In componența Portuga
liei, în afara părții continen
tale, intră insulele Azore și 
Madeira din (Oceanul Atlantic. 
La un loc suprafața totală în
sumează 92.161 km. patrați, a- 
dică de trei ori mai mică decit 
țara noastră.

Teritoriul Portugaliei cuprin
de o mare varietate de relief, 
vegetație, climă. Multe provin
cii au un pronunțat caracter 
muntos.

; Datorită influenței oceanice

Portugalia, sub denumirea ei 
antică — Luzitania — se nu
mără printre țările in care s-a 
dovedit existența omului 
încă de la începutul apariției 
sale. Numeroase triburi de lu- 
zitani au avut de înfruntat 
asuprirea mai intii a cartagi
nezilor și apoi a romanilor. .4- 
poi a urmat dominația arabă.

După un timp, regiunile din 
Nord reușesc să se elibereze 
formînd guvernămintul Porto
cale (după actualul oruș Porto, 
care se numea Portos Cale). 
De acum înainte Luzitania ia 
numele de Portugalia. Elibera
rea întregului teritoriu se 
mină la sfîrșitul 
Portugulia devine 
Prima dinastie este 
bonilor.

Portugalia a fost 
care și-a format un întins im
periu colonial nemaicunoscut 
pînă atunci. Este așazisa epocă 
de grandoare a Portugaliei.

Imperiul ei colonial se în- 
. tindea în toate continentele : 

pe țărmul african și la gura 
Golfului Persic, în India și in 
peninsula Malacca, în America 
și în insulele Asiei de Sud.

? ter-
XIII 
regat, 

cea a Bur-

sec.
un

prima țară

Vizita tov. A
LENINGRAD 4 (Agerpres). — 

La 4 iulie în istorica Piață a 
Palatului din Leningrad a avut 
loc un mare miting al oamenilor

★

Cuvîntarea tov. 
A. Novotny

LENINGRAD 4 (Agerpres).— 
TASS transmite: Luînd cuvîn
tul la 4 iulie la mitingul care a 
avut loc în Piața Palatului din 
Leningrad, Antonin Novotny, 
președintele Republicii Ceho
slovace, a declarat că prietenia 
dintre popoarele sovietic și ceho
slovac are rădăcini adinei și tra
diții vechi. Această prietenie este 
mai puternică decit oricînd și se 
va dezvolta și de acum înainte. 
Ea 
slovac in construirea socialismu
lui.

In actuala perioadă, a subliniat 
A. Novotny, în Uniunea 
tică se înregistrează un 
nic a vini al economiei, 
viitor apropiat ea va

dă putere poporului ceho-

Sovie- 
puter- 

într-un 
întrece 

S.U.A. in ce privește producția 
industrială pe cap de locuitor și 
a și ajuns din urmă S.U.A. în ce 
priveș’e producția agricolă pe 
cap de locuitor.

Capitaliștii, a spus în conti
nuare A. Novotny, încearcă să 
submineze ’forțele noastre în 
construirea socialismului prin tot

Portugalia devine apoi un 
vasal economic și politic al An
gliei.

Luptele politice dintre mo- 
narhiști, liberali și alte partide, 
de la începutul sec. XIX, duc 
la ruinarea țării. Nemulțumirea 
maselor populare este din ce în 
ce mai puternică.

Criza economică de la sfîr- 
șitul sec. XIX își spune cuvîn
tul. Puternicele mișcări mun
citorești și republicane se sol
dează cu fuga regelui. La 5 oc
tombrie 1910, Portugalia este 
proclamată republică. Răstur
narea monarhiei nu aduce însă 
nicio schimbare esențială în 
relațiile sociale. De aceea au 
loc greve și lupte de stradă, 
înăbușite insă cu ajutorul ar
matei.

In 1932, întreaga putere este 
acaparată de primul ministru 
Salazar care conduce și astăzi

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA :

Novotny in Uniunea Sovietică

au

că

muncii din acest oraș, consacrat 
vizitei în orașul lui Lenin a lui
Antonin Novotny, președintele 
Republicii Cehoslovace.

In cadrul acestui miting
★

felul de vorbării, susținînd
succesele noastre ar fi rezultatul 
a ceea ce am primit de la orîn- 
duirea burgheză. Revizioniștii 
s-au grăbit să vină în ajutorul 
capitaliștilor în aceste încercări. 
A. Novotny a subliniat că suc
cesele Cehoslovaciei au fost ob
ținute datorită muncii perseve
rente a poporului ei, precum și 
datorită faptului că în activita
tea sa poporul cehoslovac se bi- 
zuiq pe colaborarea frățească cu 
Uniunea Sovietică.

Cuvînfarea tov 
N. S. Hrușciov
LENINGRAD 4 

TASS transmite : 
la mitingul care 
Leningrad. Nikita 
clarat că nu este 
cînd țările de democrație popu
lară vor desăvîrși construirea so
cialismului și vor începe trecerea 
la comunism.

In legătură cu aceasta, Nikita 
Hrușciov a subliniat că în urmă
torii ani Cehoslovacia va desă
vîrși construirea socialismului.

Nikita Hrușciov a declarat că

luat cuvîntul președintele Anto
nin Novotny și N. 
prim-secretar al
Central al P.C.U.S.

S. Hrușciov, 
Comitetului

(Agerpres). — 
Luînd cuvîntul 
a avut loc la 
Hrușciov a de- 
departe timpul

★

între^ U.R.S.S și 
există relații de prietenie cu ade
vărat frățești, la baza cărora 
stau ideile lui Lenin, care arată 
calea spre un viitor luminos. Și 
dacă popoarele din Cehoslovacia 
au obținut mari succese, aceasta 
se explică prin faptul că Parti
dul Comunist din Cehoslovacia 
se călăuzește țn activitatea sa 
după învățătura leninistă.

Referindu-se la încercările re
vizioniștilor de a dezbina mișca
rea comunistă internațională, Ni
kita Hrușciov a subliniat că par
tidele comuniste și muncitorești 
dau o ripostă hotărîtă scizioniș- 
tilor. Un rol nedemn, a continuat 
N. S. Hrușciov și l-au asumat 
conducătorii Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia, care au pășit 
pe calea revizuirii tezelor funda
mentale ale marxism-leninismu- 
lui. Ei încearcă să dovedească că 
U.R.S.S. și celelalte țări socialis
te ar desfășura o campanie îm
potriva iugoslaviei. Nu odată am 
spus, a declarat N. S. Hrușciov, 
că nu am ' 
să ducem 
popoarelor 
vom lupta 
lor care revizuiesc marxismul.

Cehoslovacia

dus și nu in.eniționăm 
o campanie împotriva 
Iugoslaviei, dar că 
împotriva tuturor ce-

Portugalia. El a format un par
tid guvernamental „Uniunea 
A'a ți ovală*, punînd în afara le
gii celelalte partide. Forma 
reală de conducere este o dic
tatură de tip fascist, pusă în 
slujba capitalului străin și au
tohton. Partidele progresiste și 
sindicatele au fost desființate.

CEA MAI ÎNAPOIATĂ ȚARĂ 
A EUROPEI

ln epoca imperialismului 
Portugalia a intrat ca una din 
cele mai înapoiate țări ale 
continentului nostru. Nivelul 
de trai al poporului portughez 
este dintre cele mai scăzute din 
Europa. Expresia populară : 
„țăranii trăiesc cu o portocală 
iama și cu două smochine va
ra", reflectă 
tea pe care o

Muncitorii,

mizeria și foame- 
îndură populația, 
în afara condiții
lor grele de lu
cru, au salarii 
extrem de scă
zute.

In condiții și 
mai grele trăiesc 
țăranii. Moșierii, 
care reprezintă 
6 la sută din 
gospodării stăpi- 
nesc aproape 99 
la sută din pă- 
mîntul arabil. A- 
ceasta înseamnă

Beirut și pregătesc joncțiunea cu 
trupele răsculate din Chouf, în- 
tr-un punct situat in apropierea 
capitalei libaneze.

Agenția France Presse anunță, 
de asemenea, că comandamentul 
suprem al forțelor populare liba
neze a adresat un apel armatei 

jandarmeriei în care i se cere 
„adere la cauza poporului”'.

Raportul
observatorilor O.N.U

fi 
să

r

special la frontiera siriano-irakia- 
nă. Se anunță de asemenea că tru
pe turcești au fost concentrate la 
frontiera cu Siria.

Comentîmd aceste fapte, ziarul 
subliniază că ele fac parte din tac
tica puterilor imperialiste de a 
instiga unele țări arabe împotri
va viltora. „Concentrările de tru
pe irakiene și turcești la granița 
cu Siria, precum și atacurile tru
pelor israeliene asupra teritoriu
lui sirian — scrie ziarul — dove
desc că imperialiștii se pregătesc 
să intervină în Liban pentru inte
resele lor°. Condamnînd atacurile 
israeliene asupra provinciei si
riene a R.A.U. ziarul „Al Rai Al 
Am“ scrie că „în spatele acestei 
invazii stau imperialiștii*.

neagă existența 
„infiltrărilor0 în Liban

Dulles, Șamun et co.
au îo st demascați!

a putut fi stabilită 
infiltrări de oa- 

a unei contra- 
frontierele Li- 
declară guver-

știe, guvernul

NEW YORK 4 (Agerpres). — 
Vineri a fost dat publicității la 
sediul O.N.U. primul raport al 
grupului de observatori trimiși 
în Liban, care cuprinde 126 de 
persoane și și-a început activita
tea de 18 zile.

Raportul copstată — potrivit 
relatării . agenției France Presse 
— că „nu
existența unei 
meni înarmați sau 
bande de arme la 
banului, așa cum 
nul libanez".

După cum se
libanez a cerut convocarea Con
siliului de Securitate al O.N.U. 
luna trecută, susținînd că forțele 
populare care luptă pentru în
lăturarea regimului prooccidental 
Șamun—Solh „s-ar fi infiltrat" 
din regiunea siriană a Republi
cii Arabe Unite. Același punct 
de vedere a fost repetat de pre
ședintele Șamun și de primul 
ministru Solh secretarului gene
ral al O.N.U. Hammarskjoeld, 
cînd acesta a vizitat 
Deopotrivă declarațiile 
rului de stat Dulles și 
oameni de stat englezi
pe același pretext al „infiltrării

Libanul, 
secreta- 

ale unor 
se bazau

R.A.U." pentru o eventuală inter- ' 
venție occidentală.

După ce expune metoda de 
lucru minuțioasă a observatori
lor O.N.U., raportul — deși face 
anumite rezerve — dezminte în 
ansamblu că s-ar fi produs vreun 
amestec străin și dărimă argu
mentele celor ce pledau pentru i 
o intervenție anglo-americană. I 
De asemenea, cu o zi înainte de 
publicarea raportului, într-o con
ferință de presă ținută joi la 
New York, secretarul general al 
O.N.U. a declarat că „nu există 
indicații că ar fi vorba de o in
tervenție masivă din afară".

Referindu-se la ecourile stîr- 
nite de acest raport agenția. Uni
ted Press International relata că 
„cercurile guvernamentale liba
neze consideră că opoziția a ctș-j»* 
tigat o victorie morală..." Mai- 
departe aceeași agenție sublinia
ză că „guvernul libanez a primit 
știrile referitoare la declarațiile 
lui Hammarskjoeld cu dezamă
gire și surpriză neplăcută". Acea
sta cu atît mai mult cu cîț joi 
reprezentantul guvernului liba
nez, Mcckhebeir, ceruse trimite
rea unei forțe de poliție a O.N.U. 
In Liban.

pregătește o in
jecție infernală.

„Doctorul" £atn

„SALVAREA"
LOR

Situația grea în care se află 
azi populația portugheză poa
te fi înțeleasă și mai bine dacă 
ne gîndim la faptul că țara 
este supusă unei duble exploa
tări. Economia Portugaliei este 
de fapt acaparată de capitalul 
american și englez. Ea este 
dezvoltată numai în măsura în 
care cer interesele străine, și 
în primul rînd ale monopolu
rilor americane.

Poporul portughez suportă 
pe deasupra și povara grea a 
cheltuielilor militare. Portuga
lia este legată prin diverse tra
tate militare de cercurile agre
sive americane.

★
In urmă cu o lună au avut 

loc alegeri prezidențiale în 
Portugalia. Desfășurate în con
diții de teroare polițienească, 
rezultatul nu putea să reflecte 
voința 
partidului 
Tomas a 
voturilor.
1.300.000 
populație 
de locuitori (metropolă și co
lonii) au fost înscriși pe listele 
electorale. Forțele de repre

siune guvernamentale au inter
venit des, cu brutalitate, provo- 
cînd incidente singeroase, ope- 
rind arestări în masă, pentru 
a asigura victoria „omului* 
Salazar.

In ciuda acestor condiții, 
suși Salazar a fost nevoit să 
cunoască creșterea mișcării 
opoziție, care după cum se 
primă el, a căpătat „o impor
tanță fără precedent'". Există 
semne că poporul este sătul 
pînă în git, după aproape 30 de 
uni de domnie salazistă, de re
gimul fascist și de metodele 
sale polițiste. Tot mai accen
tuată este lupta unită a popora
lul portughez pentru indepen
dența economică a țării, pen
tru drepturi democratice, pen
tru o viață mai bune.

Voința poporului portughez 
va învinge în cele din urmă. 
Acesta este doar mersul inevi
tabil al istoriei. Fiii poporului 
portughez vor fi astfel liberi să 
scrie cu litere mari oriunde ; 
„Pace pe pămînt, pentru în
treaga omenire",

Conferința experților de la Geneva
GENEVA 4 (Agerpres).- După 

ședința din 4 iulie a conferinței 
experților pentru studierea mij
loacelor de detectare a explozii
lor nucleare a fost remis un co
municat presei. In comunicat se 
subliniază că experții au căzut 
de acord asupra unei ordine de 
zi și au continuat lucrările teh-

nice. In cadrul ședinței au fost 
prezentate și apoi discutate un 
raport asupra undelor sonore și 
electromagnetice emise de explo
ziile nucleare (U.R.S.S.) și două 
rapoarte asupra detectării explo
ziilor nucleare prin mijloace a- 
custice (Franța și U.R.S.S.).

Următoarea ședință va avea 
loc in dimineața de 5 iulie a.c.

De Gaulle
s-a reîntors la Paris

I

să arătăm

de a- 
adii ă

50 la 
popu-

ex-

R. LUCIAN

1. V. Stella

De posibilita
tea de a urma 
învățămîntul nici 
vorbă. Este sufi
cient

că 94 la sută
din cei ocupați
cu agricultura,
au doar ceva
mai mult de 1
la sută din pă
mînt.

că în Portugalia 
există aproape 4 
milioane 
nulfabeți, 
aproape 
sută din 
lația țării.

Nivelul 
treni de scăzut 
de viață, forțea
ză populația să 
emigreze pentru 
a nu muri de 
foame.

poporului. Candidatul 
lui Salazar, Americo 
obținut majoritatea 
Numai aproximativ 
de cetățeni, dintr-o 
de 22 de milioane

Vandalismul soldaților
PARIS 4 (Agerpres). — Zia

rele franceze anunță noi cazuri 
de nelegiuiri săvîrșite de milita
rii americani în Franța. La 2 iu
lie în departamentul Seine et 
Marne un tractor american a 
călcat un biciclist. Peste puțin 
timp același american a lovit un 
turism, mutilînd o femeie. Șofe-

americani în Franța
încercat 
arestat

departamentului Mo-

rul asasin a 
dar a fost 
franceză.

Tribunalul
selle a judecat procesul a trei 
militari americani care au violat 
o femeie franceză și i-a condam
nat la închisoare pe diferite ter
mene.

PARIS 4 (Agerpres). — După-- 
o călătorie de trei zile prin Al: 
geria, președintele Consiliului de" 
Miniștri francez, De Gaulle, s-a 
întors joi seara la Paris. In 
cursul acestei călătorii el a vizi
tat o serie de orașe mai însem
nate din Algeria și unele unități 
militare care luptă împotriva Ar
matei de eliberare națională din 
Algeria. Generalul De Gaulle a 
fost însoțit de Guy Mollet, mi
nistru fără portofoliu, Pierre 
Guillanmat, ministru de Război, 
Ely, șeful statului major gene
ral și de alții.

Agenția France Presse arată că 
spre deosebire de prima călătorie 
în Algeria, pe care De Gaulle a 
făcut-o curînd după venirea sa la 
putere, cea de-a doua vizită a sa 
în Algeria a avut caracter
militar vădit

fran- este

x 
k.

CC 
dele-

al C.C al U.T.C.L., a plecat într-o 
vizită de răspuns în Belgia, u«de 
va rămîne două săptămîui.

MOSCOVA. — Ținî.td seama de 
dorințele cetățeniior, Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. a considerat 
indicat ca, paralel cu . dezvoltai ea 
construcției individuale de ocuin- 
țe, să dezvolte în mai mate mă
sură cooperația pentru construc
ția de locuințe și pentru construe, 
tie de vile cu fondurile proprii ale

pus organelor locale ale puterii 
să includă în planul de stat acest 
gen de construcții.

SOFIA. — La invitația Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Bulgar și a guvernului Re
publicii Populare Bulgaria, la 4 
iulie a sosit la Sofia Viliam Si- 
roky, președintele guvernului R.

Cehoslovace cu soția. Ei își voț 
petrece vacanța în Bulgaria.

BRUXELLES. — La 3 iulie Ca
mera deputaților din Belgia prin 
majoritate de numai două voturi 
și-a exprimat încredere>a: în gu
vernul lui Eyskens (106 voturi 
pentru și 104 contra). GuvernuJ.a 

,__,__ ___ fost' format de Eyskens :în urma
membrilor cooperativelor. S-a pro. alegerilor de la 1 iunie și 

constituit în întregime din mem
brii partidului social-creștin.

WASHINGTON. — Departamen
tul de Stat al S.U.A. a anunțat 
că la 3 Iulie s-a semnat la Casa 
Albă un acord americano-englez 
cu privire fa sehfmbul de infor
mații și materiale atomice. . j
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PARIS 4 (Agerpres). — Agenția 
France Presse anunță că autorită. 
tile marocane au hotărît să in
terzică accesul pe teritoriul Ma
rocului militarilor francezi în 
civil și în uniformă venind din 
Franța.

PARIS 4 (Agerpres). — Secre. 
tarul Departamentului de Stat 
al S U.A.. Dulles, a sosit vineri 
la Paris unde va avea o serie de 
întrevederi cu generalul De Gaulle 
și cu ministrul de Externe 
cez. Couve de Murville.

MOSCOVA. - La invitația 
al U.T.C.L. din U.R.S.S., o 
gație a Tinerei Gărzi Socialiste 
din Belgia a vizitat recent Uniu
nea Sovietică. La 4 iulie o dele
gație a U T.C.L. din U.R.S.S., tn 
frunte cu N. N. Mesiațev, secretar

I


