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Să folosim 
toate forțele tineretului 
pentru urgentarea 
recoltării în G.A.S.

Proletari din toate țările, unlțl-vă!

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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(Raid prin organizațiile U.T.M. din unele G.A.S. ale raionului Fetești)
In agricultura socialistă a raionului Fetești din regiunea Con

stanta, gospodăriile agricole de stat au o mare pondere. Cele 10 
G.A.S.-uri din acest raion ocupă o suprafață cultivată cu orz și 
grîu de peste 17.000 hectare. Ele dispun în același timp și de 
o tehnică superioară. In afară de celelalte mașini necesare pe 
tot ciclul lucrărilor agricole, în actuala campanie de recoltare 
și treieriș acționează un număr de 262 combine, dintre care o 
bună parte abia au sosit din fabrică, lată de ce în vara acestui 
an, gospodăriile de stat din raionul Fetești și-au propus să reducă 
perioada de strîngere a recoltei la maximum (12—14 zile bune de 
lucru). Pentru atingerea acestui scop, în toate gospodăriile agri
cole de stat din raion, bătălia campaniei a început încă de la 
30 iunie cînd atît orzul cit și griul erau bune pentru a fi recol
tate cu combinele.

Din cauza timpului nefavorabil, pină la data de 9 iulie nu 
s-a lucrat efectiv decît 8 zile. Conform planificării ar fi trebuit 
ca recoltarea să fie efectuată într-un procent de aproape 60 la 
sută. Or, în G.A.S.-urile din raionul Fetești s-a recoltat abia 
40 la sută din suprafața de grîu. Situația aceasta se datorește 
faptului că în vreme ce unele gospodării au folosit din plin mij
loacele de care dispun, altele, dimpotrivă, au lucrat într-un ritm 
necorespunzător posibilităților pe care le au.

Inițiative tinerești
— rezultate bune

Față de anii precedenți, în 
campania aceasta, organizațiile 
de bază ale U.T.M. din G.A.S. 
Jegălia, Pietroiu și Perișorii s-au 
preocupat cu mai multă răspun

dere de mobilizarea tineretului 
pentru strtngerea recoltei tn tim
pii optimi. Acestea au dat o a- 
tenție deosebită pregătirii tineri
lor combineri. Ele au recoman
dat conducerilor gospodăriilor 
lor pe cei mai buni mecanizatori 
să fie numiți combineri șefi. De 
asemenea; au organizat cursuri

TOATA GRIJA 
pentru transportul 
cerealelor recoltate

profesionale de scurtă durată 
conduse de specialiști, cu scopul 
de a întregi cunoștințele practice 
ale tinerilor combineri. Totodată, 
organizațiile de bază U.T.M. din 
aceste unități au făcut propuneri 
organizațiilor de partid și condu
cerilor lor ca în componenta fie
cărei brigăzi să intre atît com
bineri bine pregătiți, cît și com
bineri cu mai puțină experiență.

Organizațiile de bază U.T.M. 
șus amintite au desfășurat și des
fășoară pe tot timpul campaniei 
o muncă politică intensă. Ele 
s-au îngrijit ca în fiecare briga
dă permanentă să existe biblio
teci volante. I.a propunerea tine
rilor combineri s-au instituit ste- 
gulete, care sînt înmînate săptă- 
mînal fruntașilor. Totodată, în 
fiecare seară, pe baza unor gra
fice de urmărire a .lucrărilor, 
combinerul care a obținut cele 
mai bune realizări primește ca 
premiu din partea conducerii 
gospodăriei suma de 100 lei.

Toate acestea au avut ca ur
mare intensificarea ritmului de 
desfășurare a muncii. Rezultatele 
obținute confirmă acest lucru. 
Datorită faptului că viteza zilnică 
este permanent realizată, la 
G.A.S. Jegălia cu cele 38 de com
bine s-au recoltat în 7 zile peste 
1000 hectare de grîu din cele 
1878 hectare, plus 210 hectare de 
orz și 100 hectare de mazăre. 
Rezultate asemănătoare s-au obți
nut și de către gospodăriile de 
stat Pietroiu și Perișoru care au 
realizat pînă la 8 iulie peste 50

N. BARBU și 
P. LUNGU

Sîmbătă 12 iulie 1958

WUUULWUULWUUU

JUUUULO.

ArtăLiteraturăCitiți în pag. 2-a

(Continuare în pag. 111-a)

Profiluri 
ale tinerei generații 

DE MUNCITORI
7n anii regimului nostru 'democrat-popular, rîndurile clasei muncitoare au sporit cu noi contin

gente de tineri. Mulți tineri au fost educați de partid și organizația U.T.M. și ajutați să devină 
luptători de frunte pe frontul construirii socialis mului. Energia lor tinerească, capacitatea și entu
ziasmul și-l închină cu pasiunea caracteristică tineretului luptei de înfăptuire a sarcinilor încredin
țate de partid.

Pe unii dintre aceștia i-am întUnU și în uzina „1 Mai“-Ferneziti-Baia Mare. Pe cîțioa dintre ei 
vi-i prezentăm în acest grupaj pentru dragostea lor față de muncă, de uzina în care lucrează, pen
tru pasiunea cu care s-au dăruit cauzei construcției socialismului.

Calități ce mai pot fi desăvîrșite

De la G.A.S. Borănești, regiunea București se transportă neîn
cetat, rapid cele 20 vagoane cu grîu din noua recoltă la baza 
de recepție.

In foto : tineri muncitori lucrînd la încărcarea griului in ca
mioane.

Zilnic peste 1500 de autoca
mioane transportă recolta din 
gospodăriile agricole de stat di
rect la bazele do recepționare și 
la silozuri. Pînă acum G.A.S.- 
urile din întreaga țară au livrat 
statului peste 80.000 tone de 
grîu și secară. Cea mai mare can
titate a fost livrată de G.A.S.-uri
le din regiunea București, care 
au predat peste 70 la sută din 
cantitatea recoltată. In această re
giune gospodăriile de stat au rea
lizat Ia recolta de gnu strînsă 
pînă în prezent o producție medie 
de 1600 kg la hectar.

Cu toate acestea, chiar și în re
giunile care au obținut rezultate 
mai bune, se mai află pe cîmp 
însemnate cantități de grîu. La 10 
iulie în regiunea București, de 
pildă, G.A.S.-uriIe mai aveau de 
transportat 10.000 tone, în regiu- 
nea Constanta 15.000 tone, iar în 
regiunea Galați 7000 de tone.

Aceasta dovedește lipsa de or-

ganizare în unele gospodării a 
transportului și a predării la 
baze și silozuri a cerealelor re
coltate. Conducerile gospodăriilor 
agricole de stat și ale întreprinde
rilor regionale de transporturi auto 
trebuie să ia urgente măsuri pen
tru intensificarea transportului de 
cereale la baze și să tragă la răs
pundere pe acei conducători de 
autocamioane care manifestă delă
sare și lipsă de interes. Conduce
rile gospodăriilor de stat trebuie 
să folosească toate autocamioanele 
existente la transportul recoltei 
caro să facă cît mai multe drumuri 
pe zi, iar centrele regionale de 
recepționare să organizeze în așa 
fel preluarea cerealelor pentru a 
scurta timpul de staționare la 
baze. In felul acesta, gospodăriile 
de stat vor putea să-și îndepli
nească angajamentul luat de a 
transporta cerealele la baze în cel 
mult zece zile de la recoltare.

(Agerpres)

Hărnicia „mîinilor îndemînatece“
Colectiviștii din 

gospodăria colectivă 
din Gorneni sînt bu- 
curoști, 
ni harnice" 
numesc 
nierii și 
comuna 
iar să 
strînsul 
acest 
frumoasă 
cunoaște, de altfel, o 
largă popularitate în 
întreg raionul Dom
nești. Cu cîteva zile 
în urmă pionierii și 
elevii din comuna 
Vîrteju au strîns 
peste 50 kg. bobe de 
grîu de pe terenul 
gospodăriei colective 

IjpMunca". Tot ei au

„Micile mîi- 
cum 

ei pe pio- 
școlarii din 

lor au venit 
le ajute la 
recoltei din 

Această 
inițiativă

an.

ajutat pe tineri la 
încărcatul snopilor 
pentru a fi transpor
tați la arie. Preșe
dintele colectivei. Pe
tre Alecu i-4 felici
tat pe micuți pentru 
strădania lor. I.a 
gospodăria colectivă 
din Gorneni, la gos
podăria de stat din 
Domnești, vin aproa
pe zilnic brigăzi de 
cîte 12—15 pionieri 
de la școlile locale 
de 7 ani și ajută la 
strînsul recoltelor. 
Paula Buzău, instruc
toare de pionieri la 
școala de 7 ani din 
Bolintinul din Vale, 
Mihaela. Iliescu in
structoare de pionieri

la școala din comuna 
Iepurești, directorul 
școlii elementare de 
7 ani din 
și alții au 
deosebită 
jutorării 
lor agricole socialiste 
din comunele lor.

Pînă acum în în
treg raionul Dom
nești brigăzile de 
pionieri și școlari au 
adunat peste 3.0GO 
kg. spice de grîu și 
au depus circa 600 
de ore muncă volun
tară la lucrările de 
strîngere a recolte
lor.

Grădinari 
acordat o 

atenție a- 
unități-

N. B,

O
 In cursul a-
cestei luni, ia 
fabrica chimică 
„Dermatina" din 
Timișoara va fi 
dată în folosin

ță o nouă secție de laminare, 
care va produce material din 
policlorură de vinilin necesa
ră confecționării hainelor de 
ploaie.

In foto : Noua secție de la
minare care va produce po
liclorură de vinilin.

Plecarea delegației R. P. R. 
la Congresul mondial 

pentru dezarmare
și colaborare internațională
Vineri la amiază a părăsit țara plecînd în Suedia, delegația aleasă 

de Conferința națională a mișcării pentru pace din R. P. RomînS 
care va reprezenta poporul nostru la Congresul mondial pentru de-i 
zarmare și colaborare internațională de la Stockholm.

Delegația este alcătuită din acad. Mihail Ralea, vicepreședinte al 
Comitetului național pentru apărarea păcii din R. P. Romînă, metru 
bru al Consiliului Alondial al Păcii, conducătorul delegației, pro!; 
Henry Aubert — Timișoara, Eusebiu Camilar, scriitor, membru co4 
respondent al Academiei R.P.R., Ion Dionisie, președintele Consiliu^ 
lui sindical local — Arad, acad. Horia Hulubei, artistul poporului 
Kovacs GVorgy — Tg. Mureș, acad. dr. N. Gh. Luptt, Ion Marin, 
președintele Comitetului de întreprindere al uzinelor „Steagul Roșu1* 
— Orașul Stalin, prof. Manea Mănescu, economist, membru cores4 
pondent al Academiei R.P.R., Justin Moisescu, mitropolitul Moldo; 
vei și Sucevei, Mihai Mujic, secretar al Consiliului Central al Sin
dicatelor din R.P.R., prof. Tiberiu Popovici, membru corespondent al 
Academiei R.P.R. — Cluj, prof. Sanda Rangheț, secretară a Cornii 
tetului național pentru apărarea păcii din R.P.R., prof. Takacs Lu
dovic, rectorul Universității „Bolyai" din Cluj.

La plecare membrii delegației au fost conduși de membri ai Gh 
mitetului național pentru apărarea păcii din R. P. Romînă, precum 
și de conducători ai organizațiilor de masă din țara noastră.

lăcii din R. P. Romînă, precum

(Agerpres)

Mai multe cîntece
d e masă

pentru tineret!

„...Cîteodată este atît de bun și înțelegător! 
Ai crede că-i suficient să te uiți la el și să pri
ceapă totul. Jar altădată, să te ferească sfîntul să 

j intri în gura lui. Se uită pe sub sprîncene la tine, 
îți răspunde răstit, zvîcnind după fiecare vorbă 
cu capul în sus, de-ai crede că vrea să te-mpun- 
gă. Tu îi spui : „Trebuie să faci cutare și cutare 
lucru". Iar el îți răspunde pe un ton, care-ți taie 
pofta oricărei discuții: „Nu vreau 1“ Și atunci 
trebuie să-1 iei pe departe, cu vorba bună, blinda, 
și cînd simte el că dreptatea e de partea ta, nu-1 
mai ajunge nimeni, muncește cît zece. Atunci îți 
ghicește gîndurile din priviri. Dar pînă atunci..."
— și ing. Claudia Ceaucă oftă necăjită.

Așa a rămas zugrăvit caracterul lui Gheorghe 
Banu și poate, în anumite privințe, nu pe ne
drept.

A plecat de acasă, din Rm. Sărat, comuna Ber- 
cioiu, de mic, setos de-o viață mai plină, dornic 
să-și încerce „norocul" în lume, cum făceau mulți 
flăcăiandri din partea locului. A luat drumul ora
șului.

Taică-său l-a petrecut din umbră cu privirea 
cum se depărta așa, săltîndu-și vesel picioarele 
prin colbul uscat 
al drumului, del- 
parcă se ducea la? 
nuntă. Mai plecau l 
băieți din sat și 1 
pe vremea lui, î 
dar tați își atîr-l 
nau de cobilițe j 
cîte două coșuri J 
încărcate — „ca- j 
pital de început" l
— cu care trebu- j 
iau să „răzbată"! 
în viață. Asta al i 
lui, însă, a plecat | 
teleleu. O traistăî 
cu ceva de-a le gu- j 
rii, două cărți, o! 
cămașe, o izmana j 
și cîțiva gologani } 
în buzunar. I

i Așa a ajuns, ] 
J după un timp, în !

Ocna Mureșului și, căpățînos cum îi e firea, nu 
s-a lăsat pînă ce nu l-au primit în Școala me
die tehnică de chimie. Vorbise cu unul, cu altul, 
și-i intrase lui în cap să se facă inginer. Visa 
s-ajungă în stare să construiască la el în sat, 
sau dacă nu acolo măcar în Rîmnic, o fabrică 
mare, mare de tot.

...Acum, cînd își aduce aminte, zîmbește stin
gherit : „Copilării!‘ îndată, însă, își ia seama, 
se-ncruntă și te asigură hotărit: „Dar inginer 
tot mă fac 1“ Uitasem să vă spun că n-a ispră
vit școala medie, cei de-acasă nu-1 mai puteau 
ajuta. Dar n-a stat ca alții, să taie frunze la cîini. 
Și-a căutat de lucru.

La Ferneziu a ajuns după ce un an de zile a 
lucrat la o întreprindere care nu avea nici o con
tingență cu ce învățase el în școală. Cînd a venit 
în Ferneziu, a lucrat la vagonete. A doua zi 
chiar, s-a și certat cu cel ce împingea vagone- 
tul dinaintea sa : „Prea se mișca încet, prea-i era 
lehamite de tot ce făcea". Inginerul l-a certat 
tot pe el : „Să nu-mi mai faci mie scandal în 
sector. La mine a fost liniște mereu".

Banu a ridicat din umeri și a continuat să se
PETRU ISPAS

(Continuare în pag. IlI-a)

Seminar international 
al redactorilor presei 

studențești
Uniunea Asociațiilor Studenților 

din R. P. Romînă, în colaborare 
cu Uniunea Internațională a Stu- 
denților, va organiza între 21-27 
iulie la Sinaia un Seminar inter
național al redactorilor presei stu
dențești.

Au fost invitați să participe la 
acest seminar redaetori ai publica
țiilor și reprezentanți ai organi
zațiilor . studenților din diîerite 
țări ale lumii.

La seminar vor fi dezbătute pro
bleme privind rolul Și locul pre
sei studențești în viața universi
tară. munca în redacțiile publica
țiilor pentru studenți, formele și 
posibilitățile de colaborare inter
națională în domeniul presei stu
dențești.

Pînă în prezent și-au enunțat 
participarea delegați din Africa 
neagră franceză, Anglia. R. P. 
Bulgaria, Canada, R. Cehoslovacă. 
Franța, R. D. Germană, R. F. Ger
mană, Irak, Sudan, U.R.S.Si etc.

(Agerpres)

Plecarea delegației 
de cineaști 

la Karlovy Vary
Vineri dimineața a părăsit Ca

pitala delegația de cineaști romîni 
care va participa la Festivalul in
ternațional al filmului de la Kar. 
lovy Vary, ce se va desfășura în
tre 12 și 27 iulie.

Din delegație fac. parte Ștefan 
Ion, director al Centrului de pro
ducție cinematografică „Bucu- 
rești“. și actorii Colea Răutu, Lu- 
ziia-Mara Dabija și Emanoil Pe- 
truț.

Pornind spre mari, 
le șantiere naționale, 
străbătînd drumurile 
țării în excursii, o- 
dihnindu-se seara pe 
arie, manifestîndu-se 
pe scena clubului sau 
a căminului’cultural, 
in marș sau în bivuac 
ca militari — tinerii 
prețuiesc cintecul ca 
un mijloc de expresie 
a unor sentimente și 
idei înaintate, a dra
gostei lor față de pa
trie, față de viața 
nouă, a devotamen
tului lor pentru cau
za socialismului, q 
hotăririi lor de a lup
ta neobosit sub stea
gul partidului. Acest 
clntec, relativ ușor 
de asimilat și cîntat, 
purtător al ideilor și 
simțămintelor speci
fice tineretului pa
triei noastre sociali
ste este „cintecul de 
masă".

Cintecul de masă a 
cunoscut în anii pu
terii populare mari 
succese în țara noa
stră. „Steagul parti
dului" de Matei So
cor. „Marșul partiza
nilor păcii" de I. Chi- 
rescu „Ciocanul și 
suveica" de Radu 
Paladl, „Așa te știu. 
Partidul meu" de 
Alfred Mendelsohn, 
„Hei rup" de M. 
Vescan, și multe al
tele stau mărturie a 
avîntului cîntecului 
nostru de masă.

Dacă privim tema
tica acestor cîntece, 
găsim o destul de 
mare varietate: cîn
tece de luptă pentru 
pace, cintece de 
vire a patriei și 
tidului, cintece 
muncă, cîntece 
evocă tradițiile revo
luționare ale poporu
lui. Nu lipsesc, bine
înțeles, nici cinteccle 
cu un caracter speci
fic tineresc. Asupra 
acestora din urmă 
vom stărui puțin. 
Compozitori tineri și 
virstnici au abordat

slă- 
par.

dc 
care

Ștrandul de la 
Palatul Pionie
rilor din Capi

tală

•)

tema tineretului tn 
cîntece de masă. Ast
fel, „Sub mlndre fla
muri tinerești" corn- 
pus de Radu Paladl 
pe versuri de Ștefan 
Iureș este un imn 
închinat luptei tine- 
retului nostru, sub 
conducerea partidu
lui, un clntec ener
gic, avîntat, cu acea 
cantabilitate caracte
ristică lui Paladi. 
„Cintecul tineretului 
din colonii" de Al
fred Mendelsohn adu- 
ce expresia solidari
tății tuturor tinerilor 
luptători pentru pro- 
greș din lume cu 
lupta de eliberare 
națională a popoa
relor din colonii. 
„Zboară clntec" de 
Ileana Marinescu este 
un îndemn de luptă 
pentru pace al tine- 
retului, iar „Mai sus 
tineret" de D. Bu- 
ghici, apare, de ase
menea, ca un imbold 
al elanului tineresc. 
Vasile Timiș, în 
„Clntec despre Zoia", 
evocă figura tinerei 
eroine sovietice 
imagini muzicale 
poetice pline de 
rism.

S-ar mai putea cita 
și alte cîntece care 
abordează tematica 
tinerească, dar, din 
păcate, lista celor 
bune nu este prea 
numeroasă. După ră
sunătoarele succese 
obfinule de compozi
torii noștri în dome, 
niul cîntecului tine, 
resc in anul 1957 la 
Festivalul de la Mos
cova, lipsa unor lu
crări noi, remarcabi
le în acest domeniu, 
dă impresia că mu
zicienii s-au cam în
depărtat de tematica 
tinerească, de etnie- 
cui de masă pentru 
tineret.

Pe de altă parte, 
nici unele creații va
loroase din anii tre- 
cuți ca „Dar de nun
tă" de Radu Pcdadi și 
altele nu au fost 
difuzate așa cum se 
cuvine, unele din 
ele nefiind nici mă
car imprimate de 
Fadio.

Dar compozitorii 
sînt chemați să scrie 
cîntece noi Inspirate 
din noi realități. De 
pildă, munca de pe 
șantierul Magistralei 
de Est, de pe șantie
rul de la Bicaz, mun
ca voluntară a ele
vilor și studenților in

In
Șl 

U-

gospodării agricole 
de stat, activitatea 
patriotică a tineretu
lui pentru înfrumu. 
sețarea orașelor și 
satelor patriei, pen
tru împădurire, con
stituie numai cîteva 
teme ce s-ar cere a. 
bordate de compozi
tori în cintece care 
să răsune alături de 
„Hei rup t" cintecul 
primelor brigăzi vo
luntare de tineret. 
Totodată, tineretul 
are nevoie de noi 
cintece satirice care 
să stigmatizeze pe 
cel cu concepții îna. 
poiate, pe leneși, pe 
cei care rămîn în 
urmă, care se izolea
ză, neparticipind la 
entuziasmul 
constructive 
șurate de 
„Marinică" este un 
personaj care nu a 
îmbătrinit; dar mal 
are destui ccf-Șrați 
care se cer satirizați.

Compozitorii și poe
ții noștri sînt datori 
să răspundă chemă
rii Uniunii Compozi
torilor din R.P.R. de 
a dărui țării noi cin- 
tece i' 
rate ; 
stea 
tece I 
neret.
cu care tineri compo
zitori ca Radu Pa- 
Iad:. Teodor Bratu, 
Vasile Timiș, Dumi
tru Bughici și alții 
abordează genul cin. 
tecului de masă este 
remarcabilă și rodni
că. Dorința noastră 
este ca și unii com
pozitori ca Dumitru 
Capoianu, Edgar Cos. 
ma, Sergiu Natra, 
Anatol Vieru, Theo
dor Grigoriu și alții 
să conținute susținui 
a crea in acest dome, 
niu de care s-au tn. 
depărtat iar Ștefan 
Mangoianu, Cornel 
Țăranu. Doru Popo
vici, Tiberiu Olah să 
abordeze și ei și să 
cultive acest gen cu 
entuziasm și măestrie. 
Tinerii noștri merită 
numeroase cintece tn 
care să găsească 
expresia sentimente
lor lor fierbinți de 
patriotism care-i tn- 
sufletesc tn viață 
și tn muncă, ex
presia elanului lot 
constructiv, a înalte, 
lor principii politic» 
și morale care-i că. 
lăuzesc în viață.

FR. SCHAPIRA j

muncii 
desfă- 

tineret, 
este

de masă inspi- 
și printre ace. 
numeroase cin. 
bune pentru ti- 

Continuitaiea

Noi produse 
ale industriei chimice

In scurt timp la întreprinderea chimică 
„Sin" din Capitală, va intra în funcțiune o 
mare unitate pentru producerea acizilor, 
grași sintetici.

Proiectele noii unități au fost întocmite 
de specialiști de la Iprochim, iar lucrările 
de construcție și montaj sînt executate de 
frustul pentru montaj, rafinării și uzine 
chimice.

Aproape întregul utilaj al unității de acizi 
grași sintetici este realizat în țară de între-j 
prinderi din cadrul Ministerului Industriei, 
Petrolului și Chimiei.

Producția anuală de acizi grași a noii 
unități va acoperi necesarul de materie pri- 
mă pentru fabricarea a circa 5000 tone să< 
pun .și alte produse pentru prelucrarea catts 
ciucului și produselor plastifianie..



O CARTE SCRISA 
pentru snobi

Cronicarii ce 
s-au ocupat pînă 
astăzi de „Setea" 
remarcă în una
nimitate progre
sul realizat de 
Titus Popovici 
de la „Străinul" 
la cel de al doi
lea roman al 
său. Intr-adevăr 
în „Setea" regă
sim, amplificate, 
toate 
datorită 
„Străinul" 
noscăt la 
ție un 
deosebit, 
plin meritat, pu
tând totodată 
constata biriiirea 
slăbiciunilor pro
prii totuși ace
lui roman. In 
noua sa carte, 

Titus Popovici pictează cu o 
putere de plasticizate sporită 
portrete individuale și tablouri 
de mase în mișcare, creează cu o 
siguranță mai mare încă decît in 
„Străinul" situații dramatice și 
comice, întreprinde mai întinse și 
mai adinei sondaje în psihologia 
eroilor, dispune, în genere, de o 
forță epică superioară celei din 
primul roman.

Oricît ar depăși însă „Străinul" 
în privința realizării artistice 
„Setea" se integrează în aceeași 
sferă de preocupări ca și prima

imifiUmmiim

MII o

calitățile 
cărora
a cu -
apari- 
succes 

din

narațiune de mari proporții a lui 
Titus Popovici. „Străinul" era ro
manul anilor de război și teroare 
fascistă ; ,^Setea" 
dintr-un sat ar
delean în primul 
an de după răz
boi, cînd, sub 
conducerea co
muniștilor, țăra
nii purced la în
făptuirea revo
luționară a re
formei agrare. 
Cele două roma
ne sînt doar pri
mele realizări 
dintr-un ciclu 
nunță neobișnuit 
își propune să alcătuiască o fres
că a intregii societăți contempo
rane, a vieții tuturor claselor, a 
transformărilor revoluționare din 
lumea salului ca și din. aceea a 
orașului. Avem toate temeiurile 
să nu ne indoim de realizarea 
proiectului, atît de îndrăzneț al 
scriitorului, matur de acum, deși 
prin virstă aparține unei generații 
tinere, judecind după izbinzile ob
ținute in acest sens în „Străinul" 
și „Setea". In aceste opere, auto
rul urmărește confruntarea în mo
mente istorice decisive, a interese
lor materiale și a tendințelor po
litice proprii claselor in luptă, 
confruntarea ideologiilor, a prin
cipiilor morale, a mentalităților, a 
modului de a gîndi caracteristic 
diferitelor categorii sociale și in
divizilor ce le reprezintă. Roman
cierul înfățișează astfel examenul 
pe care clasele și indivizii il dau 
în fața istoriei, în viitoarea lup
telor sociale, relevînd modul con
cret în care destinul fiecărui par
ticipant ta marile evenimente se 
decide in funcție de atitudinea 
adoptată față de tendințele adinei 
ale dezvoltării social-istorice. Pro- 
cedînd astfel, romancierul nu-și 
impune, ca preocupare primordia
lă reconstituirea exactă a eveni
mentelor, aceasta fiind treaba isto
ricilor, nici evocarea lor litera
turizată. Evenimentele istorice ca 
atare sînt înfățișate in „Străinul" 
și „Setea" numai în măsura in care 
ele se răsfring in viața personală 
a eroilor, determinîndu-i cursul, 
înrîurind hotărîtor formarea sau 
devenirea unor caractere.

Ce se petrece în „Setea" ? Frîn- 
gînd împotrivirea forțelor reac
ționare, alcătuite din politicieni 
maniști, chiaburi și elemente le
gionare, teroriste, țăranii din Lun
ca, mobilizați de partidul clasei 
muncitoare, își impart moșia’ ba
ronului Romulus Papp de Zerind 
și intră cu plugurile in ea. Astfel, 
ei ajung să-și potolească „setea" 
seculară de pămînt. Reforma agra
ră realizată de regimul democrat- 
popular nu e însă o reformă ca 
altele, o reformă oarecare. Toc
mai pe această idee se clădește ro-

zugrăvește viața

a-epic ce se 
de vast și care

mânui lui Titus Popovicî, de unde 
și noutatea lui în cuprinsul lite
raturii cu tematică țărănească. S-a 
observat, pe bună dreptate, că 
scriitorul descinde din Slavici și 
Rebreanu. Mai important este însă 
a releva ceea ce „Setea" conține 
inedit, specific. In roman, proble
ma țărănească e privită dintr-un 
unghi de vedere ce nu este, nu 
poate fi, al nici unuia din scriito
rii trecutului. Numai un scriitor 
al zilelor noastre, situat pe pozi
ții partinice, călăuzit de concepția 
despre lume a partidului clasei 
muncitoare și care cunoaște îndea
proape realitățile sătești, putea 
produce o operă cum este romanul 
„Setea".

Prezentând, în lumina adevăru
lui, reforma agrară din 1945 ca o 
reforriiă fără precedent, de un tip 
aparte, rbmuncierul zugrăvește în 
„Setea" înfruntarea dintre două 
forțe care nu-și dispută doar o 
anumită suprafață de pămînt, 
înfruntarea dintre poporul munci
tor condus de partid și dușmanii 
săi înverșunați — clasele exploa
tatoare.

Nu e vorba, așadar, numai 
de o ciocnire de interese econo
mice între baronul Papp și țăra
nii din Lunca, e vorba de o înver
șunată luptă politică de clasă. Pier
derea moșiei implică pierderea in
fluenței lui Papp, ca fruntaș al 
Partidului Național Țărănesc, a- 
supra luncanilor și a tuturor țăra
nilor din împrejurimi.

E un merit esențial al romanu
lui acela de a fi izbutit să înfăți
șeze în imagini veridice fenome
nul legării strînse a țăranilor sa-

raci împroprietăriți prin reforma 
agrară decretată de guvernul de
mocrat, de Partidul Comunist- Mi- 
tru Moț, pe care îl cunoșteam încă 
din „Străinul" ca un țăran dîrz, 
însetat de dreptate și de o viață 
mai bună, participă în .jSelea", cu 
patimă la lupta pentru pămînt, ca 
președinte al comisiei de împro
prietărire. Pe cîmp, bătând țărușii 
împrejurul lotului său, el vorbește 
vecinului său Avram lancu despre 
partid : — „Avrame, tu știi cine 
ți-a dat ție pămînt ?... — Știu, 
zise celălalt. Bunul dumnezeu... 
— Ce dumnezeu, mă ? Cum poți 
vorbi așa ? Partidul Comunist, ai 
înțeles ?... Partidul Comunist do
min... Și încă mare mult bine va 
mai face, fiindcă el este partidul 
oamenilor săraci și luptători". Do- 
bîndirea pe cale revoluționară a 
pămîntului pe care îl muncesc în
seamnă, pentru țăranii săraci, 
nu numai începutul unei vieți mai 
omenești, ci, implicit, și o înțele
gere profundă a fenomenelor 
sociale, ca și a propriilor rosturi. 
Dînd țăranilor pămînt, parti
dul i-a eliberat de exploatarea se
culară a moșierilor, creind prin 
aceasta premisele pentru dezrobi
rea conștiințelor lor, pentru smul
gerea din înapoiere. Aceasta este 
ideea fundamentală, pe care ci
titorul o poate deduce din desfă
șurarea întâmplărilor, din evoluția 
destinelor omenești relatate în 
roman.

Prefacerea mentalității țărani
lor săraci se produce în focul bă
tăliilor politice, pe care roman
cierul le pictează cu o artă per
fectă, formată la școala marilor 
prozatori romîni, ca și a unor ma
eștri de peste hotare ai romanului 
realist socialist. Cine citește ro
manul nu va uita niciodată 
unele episoade. Nu uită bunăoară 
episodul în care țăranii din Lun
ca și din alte sate pornesc ațițați 
de elemente reacționare, împotri
va țăranilor maghiari, pentru ca 
în momentul cînd activiștii le ve
stesc împărțirea pămîntului mo
șieresc, să se îndrepte, ca un sin
gur om, în frunte cu reprezentan
tul partidului spre sediul preturii, 
pentru a goni pe pretorul reac
ționar ce împiedioase realizarea 
reformei agrare în plasa respecti-

vă. Aceeași vigoare 
proprie episodului în 
niștii dejoacă o altă 
reacțiunii : încercarea lui Romulus 
Papp de Zerind de a provoca o 
ciocnire sîngeroasă între țăranii 
din Lunca și moții de pe moșia 
sa. După ce li se dă să bea din 
belșug, moții stnt trimiși, cu sti
clele de rachiu în buzunare și cu 
cuțitele lu briu, în frunte cu avo
catul Spinațiu, colaboratorul cel 
mai apropiat al baronului. Temîn- 
du-se că, prin împărțirea moșiei, 
nu vor mai avea unde să mun
cească, moțoganii sint porniți să 
împlînte cuțitul in oricine voiește 
să se atingă de pămîntul lui „ba
tiu Romi". E un moment de ten
siune dramatică acela in care mo
ții și țăranii săraci din Lunca, 
aflați față în față stau gata să 
sară unii asupra altora Acest 
scop îl urmărește prin discursul 
său provocator, Spinațiu. El pri
mește insă, pe loc, riposta : sărăci
mea din Lunca își strigă hotărî- 
rea de a dobîndi pămînt. încor
darea crește, cînd învățătorul 
George Teodorescu, membru în 
celula de partid sătească, declară 
că moșia „nu mai este a cetățea
nului Romulus Papp, ci a foștilor 
soldați, a văduvelor de război și a 
săracilor din satul Lunca". Cu 
mina pe cuțite, moții așteaptă 
doar semnalul pornirii la măcel. 
Cuvintele lui Ardeleanu, secreta
rul celulei de partid, care anunță 
că și coloniștii moți vor primi pă
mînt, au darul de a-i potoli pe a- 
ceștia, stîrnindu-i în schimb pe 
luncani, care ar voi să le revină 
exclusiv lor întreaga moșie a ba

ronului. Spiritele 
0 B ■ ■ se vor liniști

ft H y R datorită inter-
v K 1 venției lui Mi-

W m WP V ■ ■ (ru care, învin-

asupra sa însuși, 
& B® reprimind ceea

S B g M B » ce e înapoiat în
E wri S ■ propria conștâ-

____ _ ință rosteșteZinte ce în

vederează un chip nou de a reac
ționa în fața vieții : — „A'u vă 
pică obrazul de rușine? Nesătui
lor I... Partidul nostru comunist 
vă dă pămînt și voi faceți gură? 
Pentru partidul nostru toți oame
nii sînt pe o formă 1“

De un dramatism concentrat 
este episodul în care este înfăți
șat un moment al luptei de clasă 
ajunsă la ascuțimea extremă, for
țele antagonice luptînd cu armele 
una împotriva alteia. Legionarul 
Banitiu și doi chiaburi asediază, 
noaptea, casa în care se află co
muniștii Ardeleanu și Teodorescu, 
împreună cu țăranul sărac Gligpr. 
Atacați prin surprindere, acestora 
nu le rămîne aecit să-și caute 
scăparea in fugă. Alergarea celor 
trei oameni in toiul nopții pe 
timp, prin pădure, urmăriți de 
șuierul gloanțelor, este descrisă 
magistral, cu o privire specială 
asupra stărilor sufletești ale lui 
George Teodorescu, singurul care 
izbutește să-și salveze viuța, as- 
cunzindu-se într-o vizuină. Magi
stral e descrisă de asemenea ridi
carea țăranilor, la sunetul clopo
tului, urmărirea in masă a asa
sinilor, stîrpirea unora din ti.

tn general, acțiunea cărții, mai 
precis, complexul de acțiuni îm
pletite în roman, se caracterizează 
printr-o desfășurare dinamică, 
prin expresivitatea scenelor, ce se 
succed cinematografic, prin inten
sitatea dramatică a momentelor, 
ceea ce face lectura pasionantă. 
tn cursul acțiunii se reliefează o 
diversitate de caractere in a căror 
înfruntare se exprimă lupta oame
nilor muncii conduși de partid 
împotriva minorității împilatoare.

Analiza caracterelor și încerca
rea de a descifra înțelesul mani
festărilor lor va constitui obiectul 
unei cronici viitoare.

DUMITRU MICU

epică este 
care comu- 
manevră a „ARTA PLASTICĂ

DIN R. IP. ALBANIA"
Expoziția „Arta plastică din

R. P. Albania" deschisă de 
curînd la Casa Prieteniei 
Romîno-Sovietice oferă o ima
gine vie a înfloririi artelor in 
republica prietenă, a dezvol
tării generale a culturii po
porului albanez in anii re
gimului de democrație popu 
Iară, spre deosebire de trecut 
cînd burghezia și moșieritnea 
țineau pe oamenii muncii din 
Albania în cel mai negru în
tuneric. în timp scurt poporul 
a fost ridicat ia o viață nouă 
și, odată cu socialismul, a ve
nit pentru muncitorii și țăranii 
albanezi era unei nemaicu
noscute înfloriri culturale și 
artistice. Despre aceasta, de
spre viața nouă, despre răs- 
pindirea luminilor culturii în 
țară vorbesc în limbajul lor 
propriu lucrările de artă plas
tică din expoziție. Evocînd 
trecutul dureros, multe din a- 
ceste lucrări înalță imn de 
slavă partidului care a mobili
zat poporul la luptă împotriva 
ocupației fasciste, pentru eli
berarea patriei. Impresionante 
sint astfel prin dîrzcnia pe 
care o exprimă busrurile unor 
partizani sculptate de O. Pas- 
kali sau portretul sculptat al 
mamei eroului Miltail Duri, al 
lui L. Nikolla. N. Zajmi des
crie în tabloul său „Refugiații", 
imaginea suferințelor provo
cate de război, în timp ce
S. Kaceli arată cum luptau 
partizanii împotriva cotropito
rilor în tabloul „Trecerea di
viziei a l-a peste rîul Skumbin", 
pentru ca B. Sejdini să sărbă
torească încoronarea luptei 
victorioase a poporului în ta
bloul „Eliberarea Tiranei".

Multe lucrări expuse, gra

„Partizana" — sculptură de O. Paskali

vurile lui S. Kaceli și A. Ku- 
ciali. de pildă, portretul „E- 
roul muncii Săli Vata" sculp
tat de A. Mana, tabloul lui F. 
Stamo „Selecționarea semințe
lor" și altele redau în chip in-

teresant aspecte din viata con
temporană a Albaniei, locurile 
ei pitorești și oamenii ei har
nici, aduc mărtutii prețioase 
despre succesele construcției 
socialiste în R. P. Albania. 1
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Scenă din piesa „Tn căutarea bucuriei" de Rozov, pe scena 
Teatrului „C. Nottara"

- e ungg a]țe ijCU. 
ceriri" ale modei 

i W) m care violenteză bu- 
\ nul Sust Ș* de-
\ cența (sacul ve-
ig stimentar al unor

femei, pieptănătu- 
ra atît de pla

stic denumită... „tifos" ? 1 etc.), 
în lumea pseudo-artiștilor se cul
tivă practica denumită „șușanea". 
Fenomenul își are rădăcinile în 
moravurile putrede ale teatrului 
din alte vremuri.

Cum se organizează o „șușă" ? 
Inițial trebuie să existe un ele
ment „activ", un șmecher priceput 
a scoate bani de la naivi și a 
dispare rapid cînd trebuie să dea 
socoteală de faptele sale. Să spu-, 
nem că, de pildă, cîntărețul de 
muzică ușoară Aldo Sollini este 
un astfel de element „activ". El 
alege o regiune a țării în care să 
acționeze viitoarea trupă, alege
rea fiind determinată în special 
de criteriul gradului rentabilității 
pe care il promite respectiva re
giune întreprinderii sale. Cântăre
țul, în cazul nostru, s-a oprit în 
regiunea Constanța — litoral, re
giune întinsă — șl a profitat de 
faptul că la sfatul popular regio
nal lucrează oameni „binevoitori". 
Ce mai, aur nu altceva I

încep tatonările. Vizite peste vi
zite la sfat pentru obținerea unei 
autorizații. La început nici un re
zultat. Secția de învățămînt și 
cultură este de neclintit în res
pectarea cu strictețe a tuturor dis- 
pozițiunilor conform cărora Sfa
tul regional nu este în drept să 
autorizeze spectacole ale unor pro
fesioniști deplasați sporadic în re
giune (în afara manifestărilor in
stituțiilor de stat de artă din re
giune), fără aprobarea O.S.T.A. 
Șușaniștii nu disperă însă. încă 
cîteva luni de insistențe și piste- 
nări și inimile tovarășilor de la 
secția culturală a Sfatului popu
lar regional încep să se înmoaie. 
I se solicită pentru început lui 
Aldo Sollini o adeverință din care

ALEXANDRU ANDRIfOIUPARTIDU-N MINEa sădit căldură Sau, n-auziți cum cade grîu-n sac,
cum morile se bucură sătule,
cum mîini vînjoase auru-l desfac 
din spice și din snopi și din pătule?
Nici mărul cum în iarbă a căzut
c-un pocnet scurt ? Nici vinul cum dospește ? 
Vedeți, vedeți, într-un poet tăcut 
răsună veacul larg și omenește.

E-atîta liniște în jur cînd scriu 
de parc-ar crește liniștea din mine. 
Uitat, tăcut ca Sfinxul în pustiu, 

stîncile în marile saline, —ca
o! s-ar părea că am ieșit din timp 
că niciun spațiu nu mă 
că surghiunit pe anticul 
ambrozie cu zeii beau.

înconjoară, 
Olimp

E seară 
împietrit.și plopii, spade verzi, au

Dar liniștea mi-e foarte-nșelătoare.
Mi-i sufletul mereu neliniștit
o scoică-n care freamătă o mare; 
o rouă ce răsfrînge-un univers.
Prin mine străzi se rinduesc și drumuri 
sunate de al oamenilor mers — 
și Reșița din coșuri iscă fumuri.
Cad cataracte clare în Carpați 
c-un ritm care lumina o îmbie.
Cîntați voi ape frînte, lăudați 
pe Ilici și înalta lui făclie 1

Aud, aud, cum pe sub munții bruni 
la negre adincimi răcoritoare, 
o mină albă dăruie cărbuni 
acestei ere. Cresc gîlgîitoare 
pe scări 
Miroase 
pe unde 
și cîntă

de fier, țițeiuri și ulei, 
a molifd și a benzină 
trec tovarăși vechi de-ai mei 
despre munte și lumină.

să reiasă că este angajat al Cazi
noului din Constanța. Ce socotea
lă și-au făcut tovarășii de 
Sfat ? Socotindu-1 pe Sollini 
aparținînd unei întreprinderi a re
giunii, Sfatul popular regional va 
avea astfel dreptul de a-1 autoriza 
să prezinte spectacole în regiune 
și fără avizul O.S.T.A. Secția 
culturală a Sfatului popular regio
nal încalcă astfel propriile direc
tive cuprinse în circulara emisă 
la 30. XI. 1957 către sfaturile 
populare raionale în vederea stîr- 
pirii șușanelelor, în care se preci
zează că Sfatul popular regional 
„nu eliberează (s. n.) autorizații 
și nici nu prelungește autorizația 
O.S.T.A.-ului", eliberînd „autoriza
ții numai pentru echipele artisti
ce amatoare din regiune". In a- 
prilie a.c. deci, Aldo Sollini pre-

la 
ca

Nu tulburați deci liniștea deloc, 
lăsați-mă lingă condei și coală, 
în mine scrie-al erei pașnic foc 
căruia-i sînt de ani și ani vestală. 
Adoarmă Sfinxul, rece în pustiu, 
partidu-n mine a sădit căldură 
pe care-o tălmăcesc în tot ce scriu 
și-o cern prin sita sufletului, pură.

PICTORUL 
ceva a uitat 

(Privind un desen pe o cutie 
cu bomboane)

Ce frumos e palmierul
sprijinind pe palmele-i proaspete cerul 1 
Și culori prin tot locu-s.
Ce frumoasă-i și nuca de cocos.
O girafă, sub nas,
Ține fructe prelungi de-ananas.
Totul e bine și-n pace.
Un negru privește natura fi tace.

Și totuși, pe-această cutie 
care vrăjește și place și-mbieg 
pictorul ceva a uitat: 
a uitat un braț inelat 
care păzește cu cravașa de piele de porc 
pe acei ce sudoarea și-o storc, 
pe acei ce țin Africa-n mîini 
dar fără să-i fie stăpini.

Sollini cu 10 persoane poate da 
spectacole în regiune pe o peri
oadă nelimitată.

Cîntărețul inițiator al acțiunii 
vine la București, își procură niște 
„capete de afiș" ca Lavinia Slă- 
veanu, Gianni Spinelli, Dan Geor- 
gescu, Nae Roman, Bimbo Măr- 
culescu etc.

Trupa astfel închegată cu auto
rizația semnată de tovarășul Ghi- 
nea, își ia zborul spre Tulcea — 
primul popas al turneului.

Cuculis Grigore, directorul Ca
sei de cultură din oraș, s-a închi
nat în fața „autorizației'1 Sfatului 
popular regional și a avizat spec
tacolul în numele... Sfatului popu
lar raional. Cuculis ia șușaneaua 
sub egida Casei de cultură, ofe- 
rindu-i bilete, adresa către tipo
grafia „8 Mai“ pentru tipărirea

însă în aceeași zi patru variante 
de afișe pentru același spectacol 
cuprinzînd printre altele, numele 
lui Fedy Arie, iar în locul celor 
doi „cunoscuți comici de la Teatrul fi 
de Operetă din București", era tre- S 
cut cînd Horia Șerbănescu, cînd« 
un anume Ionel Păscuț — și elA 
„cunoscut (?) comic din Bucu
rești". Cert este că spectacolul s-a 
ținut, însă nici pînă astăzi nimeni 
din Tulcea nu știe, de fapt, cu 
cine a prezentat Sollini spectaco
lele sale. Echipa compusă din șap
te „cunoscuți din București" a 
fost semnalată și la Sulina, 
Gheorghe, Chilia, Babadag, Med
gidia, Negru Vodă și s-a dizolvat 
cine știe pe unde.

Cît despre calitatea „mărfurilor 
artistice" pe care le-au desfăcut 
în regiunea Constanța „cunoscu-

Sf..±

Nu de mult a apă
rut In E.S.P.L.A. o 
carte intitulată „Pre
mieră de gală" avînd 
drept autor pe Ștefan 
Popescu. Curios, am 
luat-o s-o citesc. Du
pă ce am întors co
perta destul de lip
sită de gust, mi-am 
oprit ochii asupra 
unor motto-uri dintre 
care cel de al ddilea 
îndeamnă „să ne în
ălțăm deasupra mi
zeriilor vieții și să 
clntăm: „Dies irae..." 
M-a nedumerit pro
fund, dar am trecut 
mai departe șl m-am 
adlncit in lectură. Nu 
însă fără multe difi
cultăți, In primul 
rînd textul este îm
pănat de cuvinte în 
limbi străine, la fie
care 4-5 rinduri, care 
nu-și găsesc nici o 
justificare pentru u- 
șurarea înțelegerii 
ideilor cărții sau pen
tru crearea „atmosfe
rei”, cuvinte al căror 
rost este poate acela 
de a demonstra că a- 
utorul le cunoaște.

In al doilea rînd', 
stilul este viciat de o 
oretențiozitate ridico
lă, abundă în exage
rări și contorsiuni 
verbale, Intr-o beție 
de cuvinte tari și ne
ologisme „de efect” 
care n-au alt 
decît acela de a pro
voca ilaritatea citito
rului. Iată cîteva 
mostre: „Claviatura 
sufletească a geniulUj 
este colosală, pînă la 
nemărginire". „în re
verberațiile tremură
toare, paliditatea lui 
Ulrich era și mai 
pronunțată. Săbiile 
de lumină, ce stră
pungeau vitrinele 
părea că-i trec prin 
trenci. că-i țlntu. 
iese inima". „Puzde
rii de căi lactee îl or
besc. îl poartă într-o 
mirifică lume de vis 
accentuînd oaracte. 
ristlcile firii lui". 
„Fața palidă a lui 
Ulrich se crispă și 
căpătă severitatea 
implacabilă a unor 
portative..." „Pumna- 
Ie violente ÎI crispea
ză. frigul umed îl în
gheață. Mereu aceeași 
obsedantă preocupa, 
re — Fidelio. Flores- 
tan. Se îmbulzesc tu. 
multuoase acorduri". 
„Ne " ’
toții 
tău 
tuiți . _
lăuntrice, mai lăun
trice decît tainele 
cele mai ascunse, 
cînd plutind ca într-o

efect

cufundam cu 
în oceanul 

sonor cînd bîn- 
de furtuni

visare nealevea pe 
andante-le care sur- 
pă orice comparații, 
care dă vtrtejul ne- 
putinței de a te ex
prima".

Ce rost are acest 
delir de „pumnale", 
„săbii", „irizări”, 
„reverberații", „ful
gurații", „furtuni", 
„taine" ș.a.m.d.? Ele 
încearcă să ascundă 
intr-o armură pom. 
ponsă lipsa capacită. 
ții de analiză a vie- 
ții sufletești a eroilor, 
„v’rtejal neputinței 
dă a se exprima" 
limpede, propriu și pe 
înțelesul cititorului, 
ideile pe care vrea sâ 
l'e transmită. Autorul, 
socotind probabil că 
nu și-a demonstrat 
suficient erudifiâ, 
mai dă, colac peste 
pupăză, cititorului In 
anumite momente și 
niște fragmente de 
partituri simfonice ca 
să nu se mai obo
sească el să descrie 
literar ce cîntă eroii 
sau ăr fi vrut să 
clnte.

S-ar putea spune, 
de către cineva dis
pus să ia cu orice 
preț apărarea auto
rului, că aceste pro
bleme stnt numai de 
ordin formai și că 
lipsurile în acest do
meniu pot fi scuzate 
dacă autorul are to
tuși de comunicai 
ceva important citito
rilor săi, dacă lucra
rea are un mesaj de 
actualitate stringen
tă, o bogăție de idei. 
Dacă...

Din păcate, acest 
dacă nu poate să ia 
de loc apărarea auto
rului ci, dimpotrivă 
mai rău tl condam
nă. „Premiera de 
gală" n-are nimic de
osebit de comunicat, 
este o banală poves
tioară sentimentală, 
0 melodramă după 
clișee uzate care nu 
interesează cu nimic 
pe cititorul nostru 
plin de dorința de a 
afla cu ajutorul lite. 
raiurii marile fapte 
ale societății socialis
te contemporane, lup
ta popoarelor ăin lu
mea întreagă pentru 
o viață mai bună, 
împotriva ațîțăioritor 
la război. Eroul nu
velei lui Ștefan Po
pescu e un student 
sărac al Conservato
rului din Viena, Ul
rich Ellbogen care, 
neavtnd bani, nu-și 
poate cumpăra 
bilet pentru premiera 
de gală cu opera „Fi-

un

delio”, Incerclnd să 
intre la operă pe gra
tis, el o zărește pe 
iubita lui, Liliane, și 
își dă seama că a- 
ceasta U înșeală cu 
profesorul său. Fio- 
riani. Intre timp, 
mama lui bolnavă — 
care asculta la radio 
transmisiunea operei, 
— moare. Disperat de 
trădarea iubitei, Ul
rich gonește prin 
noapte spre mama sa 
fără să, știe că ea a 
murit in timp ce Io- 
hanne — o altă co
legă — plînge reze
mată de 
zdrobită 
lui care 
manif estî'ndu-și 
fel dispreful pentru 
tot ce e femeie.

Ce are comun a- 
ceastă banală intri- 
gă lacrimogenă și 
lipsită de orice con
tact cu viața reală, 
cu preocupările oa
menilor fhuncii ? In. 
trucîț era necesar să 
apară o asemenea 
carte ? Voia să scrie 
autorul despre viața 
poporului intr-o țară 
capitalistă, despre 
lupta lui împotriva 
exploatării, împotriva 
planurilor criminale 
ale ațîțătortlor la 
război ? Foarte bine, 
putea să scrie. Dar 
n-a scris. Voia să 
scrie despre muzică, 
despre lupta muzici, 
enilor progresiști îm
potriva valului mur
dar al decadentismu. 
lui, împotriva ofensfr, 
vei imperialiste U 
cultură ? Foarte b 
ne, putea să ser 
Dar n-a scris, O_ |
mulțumit să însăileze 
niște fraze fals stră
lucitoare, să pună la 
un loc cîteva nume de 
muzicieni renumiți în 
dorința de a epata 
clțiva snobi dar a dat 
greș. Să fie clar. Nu 
avem nevoie de cărți 
care nu găsesc altă 
rezolvare pentru su- 
ferînțele oamenilor 
muncii din țările ca
pitaliste decît propu
nerea de a se „înălța 
deasupra mizeriilor 
vieții" și a cîntă pe 
portativele unor po. 
vestioare dulcegi, 
demobilizatoare. Nu 
avem nevoie de lite
ratură scrisă cu alte 
scopuri decît acela al 
educării cititorilor, al 
însuflețirii lor în 
munca și lupta pen
tru construirea socia
lismului.

un felinar, 
de răceala 
a insultat-r" 

af

B. DUMITRESCU

Afișul „Nul" de I. Lessen

simți ei înșiși la o asemenea au- 
todegradare etică și profesională.

Ceea ce înțelegem însă clar este 
că secția culturală a Sfatului 
popular regional Constanța trebuie

Susaneaua si atitudinea
DE GURĂ-CASCĂ

ca 
nu

să 
de

zintă Sfatului popular adeverința 
cerută (stabilită abia acum 
fiind falsă, căci din februarie el 
mai era angajatul Cazinoului).

Și, în sfîrșit, pregătindu-se 
vizioneze spectacolul susținut
Sollini, secția învățămînt și cultu
ră a Sfatului popular regional 
(tov. Ion Ghinea), a alcătuit și 
mult așteptata (de Sollini) auto
rizație.

După vizionare, tovarășii de la 
Sfat fac unele obiecții programu
lui, cerînd anumite schimbări și 
înmînează pe „încredere" autoriza
ția lui Sollini, autorizație semna
tă de tovarășul Ghinea la 16 mai 
și purtînd numărul de înregistra
re 21.456 care certifică că Aldo

afișelor, viramentul Casei pentru 
plătireă acestora, obținînd chiar și 
o parte din hîrtia necesară afișe
lor. Varianta inițială a afișului a- 
nttnța pentru sîmbătă 31 mai 1958 
în . grădina de vară „23 August" 
două spectacole (la ora 19 și 21) 
cu Aldo Sollini (numele său fiind 
tipărit cu cele mai mari litere pe 
care le deține — probabil — ti
pografia din Tulcea) și „orchestra 
sa din București într-un specta
col de muzică distractivă și ușoa
ră", urmînd apoi în ordine numele 
susmenționate la care s-au mai 
adăugat pe drum Alia Baianova și 
încă trei nume necunoscute — Ca- 
patis Anton, Adriana Andreescu, 
Ileana Nurmambet. S-au tipărit

ții" șușaniști, trebuie spus că a- 
ceștia au prezentat o improviza
ție de cel mai prost gust, țigni- 
toare la adresa spectatorilor, o co
lecție de stupiditate și pornografii 
însușite din arsenalul vechilor tru
pe de tristă amintire și din muzi
ca decadentă occidentală.

Partea de muzică bună prevă
zută inițial în program a fost 
omisă cu desăvîrșire. Spectatorii 
au fost atît de indignați, îneît la 
Tulcea al doilea spectacol n-a mai 
putut avea loc. Și dacă ne gîndim 
că trupa cuprindea și artiști pe 
care i-am apreciat cîndva pentru 
calitatea interpretărilor lor, nu pu
tem înțelege cum de au putut con-

să lichideze grava lipsă de răs
pundere publică în munca sa, ati
tudinea de gură-cască, ne
păsarea față de calitatea mani
festărilor artistice care sînt ofe
rite oamenilor muncii.

Cum de mai poate tolera Sfa
tul popular regional din Constan
ța o asemenea ignorare și nepă
sare a strădaniilor poporului no
stru în munca de culturalizare a 
maselor, înlesnind răspîndirea în 
regiune a unor microbi spirituali 
atît de periculoși cum sînt aceste 
șușanele ? Tocmai într-o astfel de 
regiune, pe care și-au pus ochii 
de ani de zile șușaniștii cei mai 
învederați, trebuie întărite posfu-

rile de conducere ale secțiilor de 
învățămînt și cultură, cu cadre 
intransigente și competente pe 
linie artistică. Este absolut nece- 
sar un control atent al tuturor 
manifestărilor artistice din r- 
giune.

Pînă cînd vor maî putea acțiff 
na în voie formații dubioase ca 
cea semnalată de „Contempora
nul" la Mangalia, în impresaria
tul nu mai puțin cunoscutului Za- 
blovschi, avînd ca „solistă" pe 
Puica Stoica ? Pînă cînd va 
mai autoriza Sfatul popular 
regional Constanța prestidigi
tatori de teapa lui Sasu Be
nedict (nefiind autorizat de 
O.S.T.A.) semnalat de curînd la 
Băneasa (raionul Adam Clisi) 
oferind programe improvizate în 
schimbul unor importante sume 
provenite din fondurile culturale 
ale gospodăriilor colective ? (Cît 
despre valoarea cultural-educativă 
a unor asemenea scamatorii, nu se 
mai îndoiește nimeni).

Forurile în drept ale Ministe
rului Invățăml
Sfatul popular regional trebuie să 
ia de urgenți măsurile necesare 
pentru curmarea de îndată a șu
șanelelor, această activitate care 
n-are nimic comun cu adevărata 
artă și educație a cetățenilor.

rînfi și Culturii și

M. FLORIAN



Cît de sărac ești cînd nu cunoști 
marea, neprețuita emoție

îmbunătățiri 
în aprovizionarea piețelor

In ultimele zile unitățile comer
țului de stat din majoritatea ora
șelor, centrelor muncitorești ji 
stațiunilor balneoclimaterice aie 
țării au îmbunătățit simțitor apro
vizionarea populației cu legume și 
fructe. Pretutindeni se aduc în 
piețe cantități tot mai mari de ro
șii, ardei, cartofi noi, ceapă, ca
straveți, fasole verde, dovlecei, 
fructe timpurii etc. Au început să 
apară de asemenea vinetele, caise
le, merele și perele de vară.

SA FOLOSIM
10BIE FORJELE TlilEHETULUI 
pentru urgentarea 
recoltării în G.A.S.

(Vrmare din pag. l-a)

a daforiei împlinite
Am citit de curîhd în ziarul 

nostru articolul „Să nii-i tolerăm 
pe paraziți". Eră aici vorba des
pre tirieri, in plină putere de mun
că dar care, fugind de orice răs
pundere socială, își tîrăsc exis- 
tefiță nedemnă pe bulevardele 
orașelor, trăind de pe spinarea 
părinților.

Eu vreau să mă refer insă la 
acei tiheri — puțini la număr 
desigur — care-și abandonează 
idealul just căruia i se consacra- 
seră inițial. Se creează uneori în 
viața unui om momente mai deo
sebite care pun la încercare, ia 
examen, voința și Întregul carac
ter al omului. Voința și lașita
tea se încleștează atunci în- 
tr-o luptă deosebit de crîncenă. 
Așa se întîmplă, cred, cu acei 
studenți care, deși și-au ales în 
mod lucid și Hotărit drumul in 
vlăță, la un moment dat abando
nează, nejustificat. Și numai ce! 
care a ieșit biruitor prin voință 
rămînînd astfel credincios idea
lului său poate fi socotit cm ade
vărat.

Foitul meu coleg de facultate 
Andrei Preoteasa dorise cu tot 
dinadinsul să devină medic, să 
muncească într-o policlinică, să 
Însănătoșească bolnavii.

în timpul anilor de facultate 
tnsă, el a fost atras de viața pa
razitară a unor pierde-vară și 
și-a părăsit studiile. Acum el are 
aceeași ocupație ca a acelora des
pre care se vorbea în articolul 
amintit. Sînt uneori printre acești 
pierde-vară și tineri care au reușit 
să-și termine facultatea dar care, 
repartizați acolo unde este mai 
multă nevoie de ei, intr-un sat 
sau într-o reședință de raion, re
fuză să meargă, rămînînd ani în
tregi fără ocupație. Așa se petre
ce cu fostul meu coleg Mircea R. 
care, nevoind să se ducă în locul 
în care a fost repartizat de mi
nister, își pierde vremea pe bu
levard ca „doctor benevol".

Ati-amintesc că și mie mi-a fost 
destul de greu să îmi realizez 
visul răsărit în inima mea încă 
de pe cînd eram copil. Terminînd 
facultatea de medicină și tre
buind să plet din București, de
parte de csiegi, intr-un dispensar 
sătesc, uitasem parcă cu totul 
marea mea pasiune, zilele și 
nopțile de studiu, străduințele și 
succesele cuprinse într-o singură 
propoziție pe diploma de medic. 
După cîteva zile de frămîntări 
am cerut însă să fiu trimis in
tr-o circumscripție rurală.

Am ajuns la dispensarul din 
Verguleasa (regiunea Pitești) 
unde fusesem repartizat.

— Și dumneata tot la doftor 
maică ? — s-a apropiat de mine 
o bătrînă. Am auzit că a venit 
un doftor tocmai de la București.

— Așa-i, i-am răspuns, uite eu 
sînt doctorul.

La auzul acestor cuvinte oa
menii de pe scară m-au măsurat 
într-un anumit fel, din cap 
pînă-n picioare, iar bătrîna s-a 
dat într-o parte făcîndu-mi loc. 
Cînd am ieșit, îmbrăcat în halat 
alb, să-i întîmpin, am rămas ui

mit. Pe scări nu se mai afia nici 
un om. Eram descurajat. Știam 
însă că .încrederea oamenilor n-o 
poți căpăta dintr-o dată și nu 
m-am lăsat învins.

într-o noapte, ferestrele came
rei unde dormeam s-au cutremu
rat ca de furtună.

— Domnule doctor, tovarășe, 
îmi moare bărbatul I

Geacă, zidarul, un om pe care-1 
cunoscusem cu cîteva zile măi 
înainte zăcea întins în mijlocul 
casei, cu buzele trase și însînge- 
rate. Suferea de edem pulmonar 
și orice întîrzlere era fatală, iar 
eu eram singur, fără ajutor. Du
pă cîteva ore de luptă împotriva 
morții bolnavul își reveni murrtiu- 
rînd : „îți mulțumesc doctore că 
m-ai salvat!" Era pentru prima 
oară cînd auzeam aceste cuvinte. 
In clipele acelea trăiam marea 
emoție pe care ți-o dă îndeplini
rea datoriei de om și de medic.

Curind după această întîmpla- 
re am intrat de-a binelea în via
ța satului. Oamenii au început să 
mă cunoască, să mă stimeze.

— Vino pe Ia mine, tovarășe 
doctor... Mă duceam. Uneori se 
întîmplă să observ că gospodăria 
omului era neîngrijită. în curte 
stăteau așezate claie peste gră
madă lemne, cioburi de cărămizi, 
paie, în casă era nemăturat, 
pereții afumați. Aduceam vorba 
pe departe cum ar putea arăta 
gospodăria lui dacă ar fi îngri
jită. Omul roșea. Peste o săptă- 
mînă, două, îmi bătea în geam : 
„Vino tovarășe doctor și-ai vedea 
cît e de frumos acum".

Intr-o vreme, șanțurile comunei 
zăceau năpădite de troscot, țăru
șii lipseau sau putrezeau aruncați, 
gardurile erau nevăruite. La sfa
tul popular, în curte, tocmai se 
strînseseră cîțiva tineri. Jucau 
trînta cu căciula.

— Care din voi e utemist î
— Toți.
Am stat de vorbă cu ei arătîn- 

du-le ce ar putea face în locul jo
cului acela fără rost.

—• Facem, au fost ei de acord. 
Dar și noi am avea nevoie de 
dumneavoastră. Vehiți din oraș și 
vă pricepeți la echipe artistice. Ă- 
jutați-ne să înființăm și noi o e- 
chipă artistică.

Le-am promis că am să-i ajut. 
Din ziua aceea, în timpul ce-mi 
rămînea după consultații, am 
început împreună cu ei să ’punem 
pe picioare munca culturală din 
sat. Și, firește, tinerii au găsit 
destul timp să ajute și la siste
matizarea șoselei comunale, la 
văruirea gardurilor, la plantarea 
de pomi pe marginea șoselei. In 
cîteva săptămîni comuna arăta ca 
o oglindă.

Oamenii din Verguleasa mă so
cotesc de multă vreme ca pe un 
om de la ei din sat. Deseori ei 
vin la mine nu numai ca pacienți 
ci și să-mi ceară felurite sfaturi.

Cit de mîndru sint de acest 
prestigiu de care mă bucur în 
fața lor. La 2 martie, în acest 
an, sătenii din Verguleasa m-au 
ales deputat în comitetul executiv 
al sfatului popular. Această ma

nifestare de minunată prețuire 
mi-a adus în suflet o mare satis
facție morală.

In curind, Verguleasa va avea 
un dispensar nou și o casă de 
nașteri. Vechiul dispensar va dis
pare. Și totuși nu-1 pot privi fără 
emoție. In el mi-am început eu 
primele ore de activitate medicală, 
în încăperile sale mi s-a spus mie 
pentru prima dată în viață „îți 
mulțumesc tovarășe doctor". Bucu
riile mici și mari trăite aici prin
tre oamenii satului, conștiința fap
tului că nu m-am trădat pe mine 
însumi, înlocuiesc cu prisosință 
orice alte satisfacții pe care le-aș 
fi avut- rămînînd în București. Și 
cu atît mai mult fără ocupație I 
Fiindcă — așa cum arătam — 
între tinerii care bat de diminea
ța și pînă seara trotuarele bule
vardelor, picotind ca niște găini 
bolnave se află și cite un fost 
coleg de facultate, fără rost, ros 
numai și numai de ideia să nu 
se despartă de luminile neonului. 
Și cîtă nevoie au satele noastre 
de acești tineri care își irosesc 
vremea și viața învinși de lași
tate.

GHEORGHE CALIN 
medic

Deși întîrziată, producția bună 
ce se anunță la toate sortimente
le de legume și fructe, ca și mă
surile luate de unitățile comerțu
lui de stat au creat condiții ca în- 
tr-un timp scurt aprovizionarea 
populației cu aceste produse să 
fie din ce în ce mai bună, iar pre
țurile tot mai convenabile. Luna 
aceasta comerțul socialist desface 
aproximativ 38.000 tone de legume 
și fructe, cu 16.000 tone mai mult 
decît în luna iunie. în prezent, 
pentru a îmbunătăți aproviziona
rea populației și în regiunile de
ficitare în producția de legume și 
pentru ,a influența scăderea pre
țurilor pe piața neorganizată, au 
fost luate măsuri pentru livrarea 
de legume din regiunile unde re
colta de zarzavaturi a fost bună.

Astfel în Capitală se aduc fruc- 
te proaspete din regiunile Iași. 
Timișoara. Ploești, Pitești. Galați 
și Bacău.' In același timp din re
giunea București se trimit la 
Constanța roșii, castraveți și var
ză. Din regiunile Galați se expe
diază pentru regiunea Bacău cea
pă, fasole verde, varză, dovlecei 
castraveți etc. Totodată mai mul
te regiuni, printre care Craiova 
Oradea, Timișoara, București șl 
Galați, contribuie în această pe
rioadă Ia aprovizionarea cu dife- 
rite legume și fructe a centrelor 
muncitorești de la Hunedoara și 
Orașul Stalin.

In vederea satisfacerii cerințelor 
consumatorilor a fost extinsă con
siderabil rețeaua de desfacere 
prin amenajarea de noi piețe în 
toate centrele aglomerate din țară.

la sută din planul lucrărilor de 
recoltare și treleriș, ceea ce tre
buie spus, nu este destul de mul
țumitor.

Cînd organizezi prost 
munca, dai vina pe timp
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Din păcate însă, nu toate orga
nizațiile de bază V.T.M. din 
gospodăriile agricole de stat din 
raionul Fetești au acordat aten
ția cuvenită mobilizării tineretului 
la bătălia recoltei. Gospodării de 
stat ca cele din Fetești, Bărăgan, 
Țăndărei, Cocargeaua și altele re
coltaseră pînă la 9 iulie cu com
binele abia 30—40 la sută din su
prafețele însămânțate cu grîu. La 
gospodăriile agricole de stat Co
cargeaua, Fetești și Țăndărei, de 
exemplu, cauza principală a ră
mânerii în urmă nu o constituie 
timpul nefavorabil ci, in primul 
rînd, slaba organizare a muncii. 
Aci deși combinele-au fost pe toa
tă durata campaniei in bună stare 
de funcționare, pentru că în baltă 
o bună parte din timpul zilei se 
menținea o umiditate abundentă 
(dimineața pînă tîrziu se menține 
rouă, iar spre lăsatul serii paiele 
se jilăvesc din aceeași cauză), ca
pacitatea de lucru a combinelor 
nu putea fi folosită, tn aceste con
diții era necesar ca paralel cu 
combinele să se folosească seceră- 
torile-legători și echipe de cosași. 
Organizația de bază V.T.M. și 
conducerea gospodăriei de stat 
nici acum cînd, din cauzele arăta
te mai sus, ritmul zilnic de recol
tare nu este atins, nu întreprind 
măsuri menite să ducă la grăbirea 
strîngerii recoltei. Se impun ase
menea măsuri, mai ales pentru 
faptul că G.A.S. Cocargeaua are o 
recoltă de orz și grîu foarte bună. 
De pe suprafețele recoltate pînă 
acum s-au obținut producții medii 
la hectar de 2.200 kg. orz și peste 
2.500 kg. grîu, depășindu-se pro
ducția planificată la hectar cu 400 
kg. grîu și orz.

La G.A.S. Țăndărei, alte cauze, 
la fel de subiective, au dus la în
târzieri nejustificate în desfășura
rea actualei campanii. Dacă tinerii 
combinări de aici se străduiesc 
să folosească la maximum timpul 
bun de lucru și capacitatea celor 
32 de combine, în schimb organi
zațiile de bază V.T.M. și conduce
rea gospodăriei nu se preocupă în 
aceeași măsură pentru a le asigura 
condiții bune de lucru. Fiecare 
combină de aici nu lucrează nici 
4—5 ore îiitr-o zi. Căror cauze 
se datorește această situație ? Tă
răgănând pregătirea campaniei de 
la o zi la alta, conducerea gospo
dăriei s-a pomenit în plină cam
panie fără numărul corespunzător 
de saci și de mașini necesare trans
portării cerealelor de la combine 
la baza de recepție, de care o des
part doar cîteva sute de metri. 
Aceste fapte duc la irosirea timpu
lui atît de prețios acum, în vîrf 
de campanie. Pe lingă toate ace
stea se mai pierd ore întregi și la 
baza de recepție, deoarece condu
cerea gospodăriei nu a stabilit din 
vreme ca cei de la siloz să asi
gure descărcarea imediată a cerea
lelor transportate de la combine.

Situații asemănătoare și altele se 
petrec și la G.A.S. Bărăgan și Fe
tești. Organizația de bază V.T.M. 
și conducerea gospodăriei de stat 
Feteștț neglijează organizarea mun-

cii în cîmp, controlul lucrărilor 
zilnice, ritmul de desfășurare a 
campaniei. Aici nu se ține o evi
dență zilnică a lucrărilor efectuate, 
iar mecanizatorii nu au sarcini 
bine stabilite pentru ziua următoa
re. La acestea se mai adaugă și 
lipsa calificării profesionale a unor 
mecanizatori, cărora li s-au încre
dințat combine și care sînt nevoiți 
ca la cea mai mică defecțiune să 
rămînă cu combina în lan (în ziua 
de 9 iulie două combine n-au lu
crat din aceste motive).

•k
Ca mari unități 

tate cu înzestrare 
oară, gospodăriile 
stat din raionul Fetești trebuiau 
să se preocupe în egală măsură 
și cu răspundere nu numai de 
pregătirea recoltei, dar și de 
strîngerea ei la vreme și fără 
pierderi. Situația actuală a cam
paniei de vară în gospodăriile 
de stat din acest raion, nu este 
satisfăcătoare. Organizațiile de 
bază U.T.M., în seama cărora in
tră răspunderea pentru un mare 
Volum de lucrări efectuate de ti
nerii mecanizatori, au făcut încă 
foarte puțin tocmai pentru urgen
tarea lucrărilor de recoltare. Or
ganizațiile de bază U.T.M. din 
cele, mai multe gospodării agri
cole de stat nu și-au întocmit 
planuri de muncă concrete și o- 
perative, legate direct de sarci
nile de producție ce le revin ti
nerilor mecanizatori în această 
perioadă. Așa se face că în gos
podăriile de stat rămase în urmă, 
organizațiile U.T.M. s-au înca
drat în bătălia pentru strîngerea 
recoltei fără nici un obiectiv pre
cis. Mai mult, ele au neglijat 
chiar îndeplinirea angajamentelor 
legate de lucrările din această 
campanie stabilite în cadrul ac
țiunii tineretului din agricultură.

Comitetul raional" U.T.M. Fe
tești, deși a luat cunoștință de 
unele stări de lucruri din activi
tatea slabă a organizațiilor U.T.M. 
din G.A.S.-uri, nu a intervenit la 
timpul cuvenit să curme lipsurile 
existente. Deși toți activiștii co
mitetului raional U.T.M. sînt re
partizați în comune pentru a 
sprijini campania agricolă, ei se 
interesează prea puțin de felul 
cum contribuie 
U.T.M. din G.A.S.-uri la grăbirea 
strîngerii recoltei de pe cîmp.

Este necesar ca în zilele ace
stea atenția principală să fie în
dreptată spre lichidarea nereguli
lor în organizarea muncii, spre 
organizarea temeinică și eficace 
a întrecerii între brigăzi și com- 
bineri, spre urmărirea îndeplini
rii zilnice de către fiecare om a 
planului de recoltare.

cerealiere, do- 
tehnică superi- 

agricole de

Tn cadrul Institutului de cercetări pielărie, cauciuc și sticlă din 
Capitală se fac cercetări pentru noi produse tehnologice, îmbu
nătățirea proceselor existente și lărgirea gamei de sortimente în 
domeniul pielăriei, cauciucului și sticlei.

In ultimul timp cercetătorii au obținut piei de bovine cu fața 
corectată și piei de bovine, porcine și caprine cu fața contrac
tată. S-au realizat piei de mănuși și jachete tăbăcite în săruri de 
crom, sandale din material plastic, talpă de microporos foarte 
ușoară, curele de bătaie foarte rezistente pentru industria textilă 
și altele.

In foto : In laboratorul de probe fizico-mecanice.

Sparfachîada de vară a tineretului

128.951 participant!
in regiunea Suceava

în cadrul celei de-a treia Spartachiade de vară a tineretului în 
orașele și satele regiunii Suceava se desfășoară Festivalul culturii 
și sportului. La Festival participă peste 700 formații artistice de a- 
matori, 400 echipe sătești de fotbal, 492 echipe de oină, echipe de bas
chet, volei și altele. Festivalul a dat un impuls serios acțiunii de 
dezvoltare a sportului de masă. Prin muncă voluntară au fost ame
najate zeci de terenuri de sport. Numai în raionul Fălticeni tinerii 
sportivi au amenajat 27 de terenuri de fotbal, 36 terenuri de volei, 
piste cu obstacole pentru proba G.M.A., terenuri de oină, piste de at
letism. Pentru dotarea noilor colective sportive cu echipamentul și ma
terialele necesare, sfaturile populare au alocat fonduri de peste 
200.000 lei.

In regiunea Suceava la concursurile Spartachiadei de vară a tine
retului au participat 128.951 tineri, dintre care 25.000 fete. întrecerile 
de atletism au fost interesante, prilejuind, afirmarea a numeroși ti
neri. în concursul fazei pe raionul Botoșani, țăranul muncitor Laescu 
Dan din comuna Bălușeni a sărit la lungime 5,37 m„ iar Gheorghe 
Ungureanu din comuna Sulița a ciștigaf proba de. înălțime juniori 
cu rezultatul de 1,47 m.

în scopul popularizării și răspîndirii diferitelor discipline sportive 
la sate, 150 de echipe orășenești au plecat în comune unde au sus
ținut jocuri demonstrative cu ................ “ "echipele alcătuite din țărani muncitori.

Azi: Finalele Campionatelor 
europene feroviare de box

Sevastianov (U.R.S.S.) ; A. Moră- 
ruș (R.P.R.)-J. Korodi (R.P.U.); 
A. Baradin (U.R.S.S.)—I. Bocea- 
nu (R.P.R.); V. Czekeli (R.P.R.- 
V. Vasiliev (U.R.S.S.) ; G. Pali 
(R.P.U.)—J. Sweeney (Anglia) ; 
AL Stoian (R.P.R.)—H. _ Perry 
(Anglia);
V. .......

Astă seară de la ora 20 stadio
nul Giulești va găzdui reuniunea 
finală a campionatelor europene 
feroviare 
reia vor 
tigători ai
Gala de închidere aduce în ring 
20 dintre cei 
roviari dintre 
pa R.P.R.

Programul
lor (în ordinea categoriilor) este 
următorul: I. Turcu (R.P.R.)—G.

de box, la sfîrșitul că- 
fi desemnați cei 10 cîș- 

medaliilor U.S.I.C.

mai buni boxeri fe- 
care 9 sînt din echi-

complet al meciuri-

St. Cojan (R.P.R.)— 
Kirilov (U.R.S.S.) ; V. Vlă- 

descu (R.P.R. — G. Langner 
(R.D.G.) ; P. Zaharia (R.P.R.)— 
B. Demin (U.R.S.S.) ;
taru (R.P.R.)-Senchin (U.R.S.S.).

D. Ciobo-

PE SCURT
Campionatele republicane de at

letism au continuat Vineri după 
amiază pe Stadionul Republic.! cu 
disputarea finalelor la 7 prahe. 
Performerul zilei a fost atletul 
Zoltan Szabo (C.C.A.) care a sta
bilii un nou record al țării la să
ritura cu prăjina, treclnd peste 
ștacheta înălțată la 4,35 m. 
Vechiul record deținut de același 
sportiv era de 4,30 m. Lată cîștigă- 
torii celorlalte finale : bărbați : 
400 m. garduri : 1. Săvel (Dina
mo) 52”4/10 ; 3000 m. obstacole : 
C. Aioanei (C.C.A.) 9’00”2/10;
disc: V. jManolescu (Dinamo 49.51 
m ; femei : lungime : Liana Szabo 
(C.C.A.) 5,60 m ; disc : Paraschiva 
Lucaci (C.S.U.) 47,05 m ; 80 m. 
garduri : Liana Jung (C.C.A.) 
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ale tinerei generații
DE UIX IIDKI

(Vrmare din pag. l-a)

certe. Pentru vagonetele care întîrziau la încăr
cat și descărcat, pentru că cineva s-a uitat urît 
la el și i-a vorbit răstit... Organizația U.T.M. l-a 
pus în discuția adunării generale pentru atitudi- 
rfe necorespunzătoare. El a ascultat, cu capul 
plecat, ce se spunea despre firea lui și a hotărit 
să se facă om de treabă. „Un muncitor adevărat 
trebuie să aibă o atitudine disciplinată în pro
ducție". Vorbele astea i-au rămas întipărite în 
minte, de la adunare. Și cînd vagonetele au în
ceput să întîrzie din nou și producția putea fi 
amenințată, el și-a zis că a fi disciplinat în
seamnă să te cerți. Să te cerți zdravăn cu toți 
cei care sînt vinovați. Și așa a și făcut. A sărit 
însă din nou „peste cal“ cu cearta lui. Și din 
nou a fost pus în discuția adunării generale.

...Ziua împingea la vagonete, seara învăța. Ul
timii doi ani ai școli medii vroia să-i dea într-un 
singur an.

împingea la vagonete și gîndea. Gîndea și 
zîmbea. Ii plăcea viața. Pentru el, viața e uzina 
cu oamenii ei. Iubea uzina pentru că de fapt ea 
îl ajutase să pășească în viață pe propriile-i pi
cioare. Iubea și-i plăceau oamenii, pentru că le 
simțea umărul alături, pentru că trăiau și mun
ceau, ca și el, să plămădească aceeași viață.

...Vagonetul scîrțîia. De deasupra, de pe podul 
peste care treceau cupele ce transportau minereul 
de la vreo 17 kilometri, un om îl privea rîzînd. 
l-a răspuns și el, zîmbind. Numai o secundă 
însă. De după cotitură a apărut cupa de mine
reu. Încă puțin și omul lovit s-ar fi rostogolit 
tocmai de la înălțimea aceea. A strigat și omul 
a mai avut timp să se ferească. Și de-abia după 
aceea, Banu a avut chef să se certe, să-l înjure 
pentru că e bleg și nu știe să-și păzească viața. 
Deci, un nou scandal. Biroul U.T.M. a hotărit 
să măi discute încă o dată cu el. Banu și-a dat 
seama că sărise din nou „peste cal“. „A umplut 
blidul cu lapte și după aceea i-a dat cu picio
rul".

A doua zi a prezentat la biroul de inovații 
și raționalizări un sistem de semnalizare pentru 
podium, menit să preîntîmpine accidentele.

Organizația U.T.M. a hotărit să-l ajute, să-i 
creeze condiții mai bune pentru studiu. Banu a 
trecut Ia laborator. Și-a dat examenele pentru 
amindoi anii și a căzut la două materii. Șeful 
laboratorului, ing. Claudia, a cercetat pricina 
și susține că băiatul putea să treacă. î,A avut 
însă un incident cu profesorii și aceștia nu i-au 
iertat burzuluielile". își va da examenele în 
toamnă. Dar tot e furios pe profesori.

— Ai să fii din nou obraznic și-o să te trîn- 
tească din nou.

— N-am să fiu 1
...Acesta-i Banu. Acum stă liniștit (e un fel 

de a spune liniștit) la laborator și se muncește 
să perfecționeze un sistem de evacuare a ga
zului din cuptor.

Va reuși. Dîrzenia, pasiunea și hotărîrea cu 
care muncește, calități caracteristice tinerei ge
nerații de muncitori, sînt o garanție a reușitei. 
Va trebui însă să mai realizeze ceva : să înlă
ture impulsivitatea lui, încăpăținarea exage
rată și mai ales lipsa de respect, de atitudine 
civilizată de care mai dă dovadă cite o dată 
în relațiile cu tovarășii săi. Și în acest sens, 
organizația U.T.M. poate și trebuie să-l ajute.

Noii intelectuali
— Și-acum să mergem mai departe, la secția 

topire — m-a îndemnat Alexandru Cartiș, secre
tarul organizației U.TJM. a uzinei. Aici, la cup
toarele circulare Piltz, muncesc cîțiva tineri care 
în curind vor fi fala întregii întreprinderi. Pînă 
vom ajunge însă la ei am să-ți povestesc un as
pect din procesul de formare a intelectualității 
provenite din rîndurile clasei muncitoare. Un 
aspect...

— Asta e o temă vastă.
— Poate. Dar eu am să-ți povestesc ce a făcut 

practic, organizația U.T.M. — îmi răspunse tov. 
Cartiș Alexandru.

— Marea majoritate a elevilor din cartierul 
Ferneziu — continuă el — sînt fiii muncitorilor 
din întreprinderea noastră sau ai muncitorilor 
mineri. îți imaginezi că era și normal, firesc, ca 
după ce și-au terminat școala, organizația noastră 
să se ocupe de soarta lor. De aceea, i-am adunat 
pe toți la comitetul U.T.M. și i-am întrebat ce 
vor să se facă. Unii — că ar vrea să stea acasă 
și să se pregătească pentru facultate, alții — că 
au și ei „dreptul** la un an de odihnă. Vreo 
cîțiva ar fi vrut să muncească, dar acolo, o muncă 
mai ușoară, de funcționar. Mă mînca limba să le 
trîntesc vreo două, dar m-am stăpînit. Nu de alta, 
dar voiam să-i ajut să fie oameni, nu cîrtițe. Și 
i-am luat încet, l-am plimbat prin fabrică, le-am 
prezentat tineri care munceau și-și dădeau și 
examenele la liceu, i-am dus să vadă unde și 
cum muncesc părinții lor și după aceea le-am 
spus cam ce-<ar putea face fiecare din ei, în fa
brică. l-am făcut să înțeleagă că cei care au in 
ei într-adevăr tăria de a duce pînă la capăt o 
muncă atît de grea ca aceea de student, vor ști 
să muncească și bine și să se și pregătească pen
tru aceasta. în cîteva zile au fost angajați. Și 
acum...

— Și-acum ?
— Am impresia că de-abia acum începe greu

tatea adevărată.
— Nu înțeleg.
— E simplu. Nu vor să mai plece din uzină. 

„Lasă, tovarășe, mai stăm cîțiva ani și pe urmă 
vedem noi**. U ite, de exemplu, Sărărău Ion și 
Zigler Alexandru. Amindoi au devenit electri
cieni. Dar ce electricieni, de mina întîia Sint 
pur și simplu îndrăgostiți de meseria lor. Fac 
instalații, bobinează motoare, și-ntotdeauna îi gă
sești acolo unde e o treabă mai complicată. Noi 
vrem însă să-l trimitem pe unul la electrotehnică 
și pe altul la mecanică.

— Și ei ?
— Ei? Hm, s-au pus cu burta pe carte. De 

altfel îi și ajutăm. Sînt cîțiva tovarăși ingineri 
care-i ajută în mod special.

— Numai pe ei ?
— Nu. bineînțeles. Trimitem doar 18 oameni, 

dintre cei mai buni meseriași, ca bursieri ai în
treprinderii, la diverse facultăți. Pe Fekete Mar
gareta o trimitem chiar la I.M.F., la Tg. Mureș.

— Și după ce-și vor termina facultatea ?
— Majoritatea se vor întoarce în întreprindere. 

Așa ne-am învoit. Cînd ești inginer în fabrica in 
care ai învățat meseria, muncești cu mai mult 
drag. Ești doar la tine acasă.

Sensul uou al unei noțiuni vechi
Acasă la tine I Sub acest titlu aș putea spune 

tot ce am aflat despre tinerii de la topitorie. Și 
asta pentru un motiv foarte simplu: pentru ei 
uzina e o a doua familie, o a doua casă.

Iuliu Dobronski este topitor. Lucrează în bri
gada lui Tănase Victor și e căsătorit de trei 
luni.

— Și soția ? îl întreb.
— Aici, lucrează la cantină. De altfel, noi toți 

lucrăm în uzină.
— Cum, adică, noi toți?
— Păi da. Și tata lucrează’la rafinărie, co

lea, în secția aia mare de vis-ă-vis. Și mamâ, 
de asemenea, tot aici lucrează, la cuptorul ăsta, 
e topitoare. Și soră-mea, Mana, tot aici, topi- 
toare și șogorul, tot topitor...

...Tătaru Victor stă pe marginea patului cu 
scrisoarea primită de la taică-său, în mînă. „Am 
auzit că ai strîns o sumă frumușică de băni. 
Foarte bine, mă bucur. Vino acasă să cumpă
răm pămînt. E. cineva care vrea să vîndă. Pă- 
rnînt bun“. Lăsă scrisoarea și oftă necăjit. 
Pe-acasă fusese rar, doar în timpul concediilor. 
Cite discuții nu avusese cu părinții I Zile întregi, 
în timpul concediului, le-a vorbit și povestit de
spre rînduielile noi din țara noastră, despre prefa
cerile care au loc... Și acum... scrisoarea asta... 
Victor privi ginditor la nevastă-sa. Mai are 
puțin și-i mai dăruie încă un copil. Al doilea, 
încă nu se hotărîse ce avea să-l facă. Pe pri
mul însă, bineînțeles, că-1 va face tot topitor. 
„Vino cu banii... Pămînt...".

...Scrîșnet de piatră la Salva-Vișeu. Acolo și-a 
făcut ucenicia de muncitor. In brigada lui Sto
ian. La Săcele a aruncat podul peste Iza și 
Sălăuza.

— Tu, Tătarule — i-a spus atunci Stoian — 
ai luat contact cu clasa muncitoare. Să nu te 
Îndepărtezi niciodată de ea.

Podul a fost terminat, șantierul închis și Tă
taru mîngîia cu privirea liniile perfecte ale po
dului. „Și eu, cu mîinile astea... atîta frumusețe 
și putere 1“

— Tătarule, vii cu mine la alt șantier ? La 
Piatra Neamț.

A stat, s-a gîndit, s-a socotit și i-a răspuns 
privindu-1 în ochi:

— Nu merg, tovarășe Stoian. Mă duc la fa
brică. Mă duc la mine, în Baia Mare.

Sînt 11 ani de cînd lucrează în uzină. Fie
care cărămidă, fiecare colțișor îi sînt dragi, 
scumpe. „Vino acasă să cumpărăm pămînt..." 
Strînsese bani să-și facă o căsuță a lui aici, lingă 
uzină. Și acum, scrisoarea asta... Ii e milă de 
bătrîn, îl doare înapoierea lui... 11 ani! Ani în 
care și-a rostuit viața pe potriva vremurilor 
noastre. Ani care i-au schimbat totul în el, în 
care a înțeles lupta partidului și și-a dat seama 
că locul lui nu este decît în mijlocul acestei lup
te. Și acum, să cumpere pămînt, să dea înapoi 
cu 11 ani? „Dar nu, nu așa, nu ridicînd din 
umeri. Sînt răspunzător în fața conștiinței mele 
de muncitor de modul cum gîndesc părinții mei. 
N-am voie să-i las să trăiască așa cum au apu
cat din vremurile trecute. Trebuie să fac mai 

mult ca să-i ajut să înțeleagă viața noastră nouă, 
să-i ajut să se bucure și ei de zilele pe care le 
trăim cu toții. Pînă la urmă sînt convins că voi 
reuși. Dar acum..."

Se ridică în picioare și-și cuprinse soția pe 
după umeri.

— Haide, nevastă I
— Unde ?
— Să vedem de casa noastră.
...Este nevoie să știi toate acestea despre ti

nerii din Ferneziu pentru a-i înțelege, pentru a 
pricepe dîrzenia cu care muncesc, dragostea cu 
care înconjoară fiecare lucru din uzină.

Victorie
...Cuptorul de tip Piltz a atins în 1953 cel mai 

mare record al său : 11 luni. Unsprezece luni de 
ardere continuă, zi și noapte, unsprezece luni în 
care plumbul a curs continuu. De atunci, cup
torul nu a mai mers decît 5, 6, 7 sau 8 luni pînă 
la reparații generale.

— Cuptorul nostru va merge un an.
Specialiștii l-au privit pe Tătaru mirați. Unii 

au ridicat chiar neîncrezători din umeri. „Sînt 
date precise care dovedesc că lucrul acesta este 
o utopie". Băieții din brigada lui Tătaru au tă
cut și s-au pus pe treabă. Mai multă atenție, 
mai multă grijă și cuptorul funcționa ca un ceas. 
Pină într-o zi însă. Ziua aceea... Orificiile de 
eliminare a materiei și a plumbului se înfunda
seră. Totul se elimina prin orificiul de scurgere 
a zgurei. Cuptorul era amenințat să „înghețe". 
Aceasta însemna scoaterea lui din funcțiune pen
tru cel puțin 8 zile. Producția ar fi stagnat, 
cheltuieli suplimentare de repunere în funcțiune, 
angajamentul dus pe gîrlă. Specialiștii au de
cretat din nou: „Nu se mai poate face nimic". 
Și au dispus încălzirea unui alt cuptor.

Atunci însă a început adevărata bătălie. Cup
torul trebuia repus în funcțiune din plin mers 
și nu altfel. S-au adus tuburi de oxigen și în ori
ficiul de scurgere a plumbului s-a făcut o gaura. 
S-a astupat gaura, dar au făcut-o din nou. Alta 
și alta. In jurul cuptorului mormanul de răngi 
îndoite creștea, oamenii erau nervoși, obosiți. Trei 
zile și trei nopți de luptă. Și Ia capătul lor a 
început să curgă plumbul, întîi ca un țîrîit sub
țire, apoi mai gros, și mai gros, pînă ce a re
venit la normal.

Cuptorul a fost salvat! Băieții s-au privit bi
ruitori. Specialiștii au venit din nou și au fă
cut o constatare uluitoare: cuptorul, după opt 
luni de zile de funcționare continuă, după ame
nințarea de „înghețare", să se afle într-o stare 
excepțională.

— Parcă n-ar fi pornit decît de cîteva zile.
Așa sînt tinerii din Ferneziu. Pentru ei nu e 

nimic mai scump, mai drag decît uzina lor.

• La cea de-a 14-a ediție a 
campionatelor mondiale de 
gimnastică care s-au încheiat 
recent la Moscova, au fost 
atribuite 86 de medalii. Pe 
țări medaliile au fost reparti
zate astfel : U.R.S.S. — 26 
medalii de aur, 6 de argint, 
8 de bronz ; R. Cehoslovacă 
— 2 medalii de aur, 9 de ar. 
gint, 9 de bronz ; Japonia — 
1 medalie de aur. 13 de ar
gint, 3 de bronz ; R P. Romi, 
nă — 8 medalii de bronz (e- 
chipa feminină pentru locul 
UI); R.P.F. Iugoslavia — 1 
medalie de bronz.
• In ultimul meci al turne

ului pe care l-a întreprins în 
U.R.S.S., echipa de fotbal 
Dinamo București a jucat la 
10 iulie la Odesa cu formația 
din categoria B „CernomO- 
reț“. Fotbaliștii sovietici au 
obținut victoria cu 1—0 (0-0).

Informații
C-u prilejul celei de-a 37-a 

aniversări a Revoluției Popu
lare Mongole, vineri după-â- 
miază a avut loc în Capitală, 
sub auspiciile Societății pen
tru răspîndirea științei și cul
turii, conferința intitulată 
„Republica Populară Mongo
lă în plin avînt“, pe care a 
ținut-o ing. Smarand Duică. 
cercetător principal la Insti
tutul de cercetări zootehnice. 
Vorbitorul și-a expus impre. 
siile din călătoria recent în
treprinsă în R.P. Mongolă, 
subliniind realizările, impor
tante obținute de poporul 
mongol în domeniul coopera
tivizării și dezvoltării agri
culturii, ai industrializării și 
în ridicarea nivelului de trai 
al oamenilor muncii.

In aceeași după-amiază. 
Sergiu Verona, ziarist, a vor
bit la Clubul „Grîvița Roșie" 
din Capitală, despre succesele 
obținute de R.P. Mongolă pe 
drumul socialismului.

★
Pe litoralul Mării Negre, tn 

apropiere de Mamaia munci- 
torii uzinei de acid' sulfuric 
și superfosfați de la Năvo
dari din cadrul Ministerului 
Industriei Petrolului și Chi
miei au construit o frumoa
să tabără de vară. Noua ta
bără cuprinde dormitoare, 
cantină, sală de mese, club, 
ring de dans ți stație de ra. 
dloamplificare



Consolidarea unității țărilor socialiste
constituie o garanție sigură a capacității lor de apărare,

N. S. Hrușciov s-a întors 
la Moscova

(Agerpres). — 
După cum era 
N. S. Hrușciov, 

C.C. al P.C.U.S.

a independenței și suveranității lor naționale
Cuvîntarea lui N. S. Hrușciov la Congresul Partidului Socialist Unit din Germania

BERLIN. — Corespondentul Agerpres transmite: Congresul 
Partidului Socialist Unit din Germania își continuă lucrările. Pe 
adresa Congresului s-au primit pină în prezent peste 600 mesaje 
de salut care anunță depășiri ale angajamentelor luate de mun
citori, țărani și intelectuali.

Ședința din dimineața zilei de 11 iulie a fost deschisă de 
H. Rau, care, după ce a felicitat delegația Partidului Popular Re
voluționar Mongol cu prilejul celei de-a 37-a aniversări 
a Revoluției Populare Mongole, a dat cuvîntul lui N. S. 
Hrușciov. Atunci în sală au izbucnit ovații furtunoase, delegații 
salutindu-1 în picioare pe tovarășul Hrușciov, ovaționind pentru 
trietenia germano-sovietică, pentru gloriosul Partid Comunist al 

Iniunii Sovietice.
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BERLIN 11 (Agerpres). — 
,TASS transmite cuvîntarea rostită 
de N. S. Hrușciov la Congresul al 
,V-lea al Partidului Socialist Unit 
din Germania :
t După ce a transmis un fierbinte

Luînd cuvîntul, N.S. Hrușciov a rostit o amplă cuvîntare, 
transmițînd delegaților la Congres salutul Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice. Cuvîntarea tovarășului Hrușciov a fost 
urmărită cu deosebit interes și subliniată in repetate rinduri cu 
aplauze furtunoase. In încheiere, N. S. Hrușciov a dat citire 

V-lea Congressalutului adresat de C.C. al P.C.U.S.
al P.S.U.G.

In sală au izbucnit din nou ovații furtunoase, prelungite, au 
răsunat aclamații și cuvinte de salut
1 nano-sovietice, a Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, a 
unității de nezdruncinat a lagărului socialist și mișcării comu
niste internaționale. Delegații au intonat „Internaționala".

celui de-al

în cinstea prieteniei ger-

bază în pactul nord-atlantic. lată 
ce vor imperialiștii și ne invită 
chiar să participăm la această ac
țiune.

Domnii imperialiști obișnuiți să 
considere popoarele și state întregi 
ca monetă de schimb în tîrgul 
dintre ei — a spus în continua
re N. S. Hrușciov — ne măsoară 
—- după cît se vede — și pe noi 
cu unitatea lor de măsură și de

BERLIN 11
ADN transmite: 
dinainte stabilit, 
prim-secretar al 
și conducătorul delegației P.C.U.S.
ia Congresul al V-lea al P.S.U.G. 
a plecat la 11 iulie cu un avion 
„TU-104“ la Moscova.

După întoarcerea la Aloscova 
a lui N. S. Hrușciov, delegația 
P.C.U.S. la Congresul al V-lea al 
P.S.U.G., este condusă de O. V. 
Kuusinen membru al Prezidiului

C.C. al P.C.U.S. și secretar 4 
Comitetului Central al P.C.U.S.

MOSCOVA. — La 11 iulie s-rf 
întors din Berlin la Moscova, cu 
un avion „TU-104", N. S. Hruș
ciov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S., care a participat la luJ 
crările Congresului al V-lea al 
P.S.U.G.

Pe aeroportul Vnukovo N. S; 
Hrușciov a fost întîmpinat de A.l. 
Mikoian, AL A. Suslov, N. M. 
Șvernik, P. N. Pospelov.

salut Congresului al V-Iea al 
P.S.U.G., clasei muncitoare și tu
turor oamenilor muncii din R.D.G., 
în, numele C.C. al P.C.U.S., al 
partidului și al întregului popor 
sovietic N. S. Hrușciov a spus:

Orînduirea democrat-populară corespunde 
Intereselor fundamentale ale oamenilor muncii

In Republica Democrată Ger
mană s-a realizat ceea ce au vi
sat întemeietorii comunismului 
științific — Karl Marx și Friederich 
Engels — curajoșii luptători pentru 
libertatea și fericirea poporului 
german, eminenți militanți ai miș
cării muncitorești internaționale 
■— August Bebel și Prânz Meh- 
ring, Karl Liebknecht și Rosa Lu
xemburg, Ernst Thălmann, Clara 
Zetkin și mulți alții.

Faptul că Germania a pășit pe 
calea socialismului are o însemnă
tate istorică mondială. Acum orice 
om cu judecata sănătoasă vede că 
calculele imperialiștilor în ce pri
vește subminarea construcției so
cialiste în R.D.G. au eșuat com
plect. Oamenii muncii din repu
blica voastră, sub conducerea Par
tidului Socialist Unit, au ieșit cu 
cinste din încercări, învingind in 
palea lor multe obstacole.

Pînă în prezent într-o singură 
țară — în Uniunea Sovietică — 
a fost desăvîrșită construirea so
cialismului. Acum noi intrăm în 
epoca de desăvîrșire a construirii 
socialismului în «multe țări.

Recent a avut loc Congresul al 
iVlI-lea al Partidului Comunist 
Bulgar, care a făcut bilanțul marii 
activități a partidului și a consta
tat că în Bulgaria transformările 
socialiste au fost în linii mari ter
minate.

Congresul al XI-lea al Partidu
lui Comunist din Cehoslovacia a 
constatat de asemenea că în Ceho
slovacia socialismul a repurtat o 
victorie hotărîtoare, că la ordinea 
zilei stă sarcina de a desăvîrși în 
următorii ani construirea socialis
mului. Cea de-a doua sesiune a 
Congresului al Vlll-lea al Parti
dului Comunist Chinez, care a 
avut loc în mai, a subliniat gran
dioasele succese obținute de Repu
blica Populară Chineză în con
strucția socialistă.

Nu va mai 
și popoarele 
cehoslovac și 
re libere vor 
truirea 
departe 
țăranii, 
menii

trece mult timp 
chinez, bulgar, 
celelalte popoa- 
desăvîrși cons-

socialismului. Nu este 
ziua cînd muncitorii, 
intelectualii, toți oa- 

muncii din Republica

Democrată Germană vor înăl
ța de asemenea prin munca 
lor neobosită și glorioasă lu
minosul edificiu al socialis
mului.

Socialismul repurtează mereu 
noi victorii istorice. Ideologii bur
gheziei n-au decit să caute „vicii" 
și lipsuri în sistemul socialist, să 
facă zarvă în jurul „crizei comu
nismului". Ei se ocupă cu aceasta 
din primele zile ale existenței pu
terii sovietice în Rusia. Dar, în 
ciuda tuturor uneltirilor dușmani
lor noi am construit socialismul și 
acum maintain cu succes spre 
societatea comunistă. In ce pri
vește producția ei industrială, țara 
noastră a depășit de pe acum 
toate țările capitaliste, cu excep
ția S.U.A., și ajunge din urmă, m 
ritm rapid, aceasta țară — cea 
mai dezvoltată 
dere economic.

încă recent 
țipau că noua 
proletariatului, 
Iară, care a luat ființă după cel 
de-al doilea război mondial într-o 
serie întreagă de țări din răsări
tul Europei, ar fi fost impusă îil 
mod artificial popoarelor acestor 
țări de către comuniști, că ea nu 
ar avea viitor. Chiar și acum mai 
există încă destui oameni care 
se consolează cu asemenea afir
mații.

Dar iată că o serie de țări de- 
mocrat-populare se și apropie ne
mijlocit de îndeplinirea sarcinii 
desăvirșirii construirii socialismu
lui. In anii de dezvoltare socialistă 
aceste țări au sporit de cîteva ori 
forțele de producție și dau acum o 
producție industrială atit de mare 
cum nu au dat nici odată in tre
cut, sub regimul capitalist. Po
porul însuși, care a devenit stă- 
pînul tuturor bogățiilor țării sale, 
a demonstrat în fapt că este un 
gospodar mai vrednic decît capi
taliștii. Aceasta înseamnă că orîn
duirea democrat-populară a trecut 
examenul vremii, și-a demonstrat 
viabilitatea ca orîndtiire care co
respunde intereselor fundamentale 
ale oamenilor muncii.

Aceasta este o mare victorie, 
o victorie de însemnătate cu adevă
rat istorică.

din punct de ve-

în Occident mulți 
formă a dictaturii 
democrația popu-

'industrie puternică, propria noa
stră mare agricultură mecaniza
tă, propriile noastre cadre califi
cate, dacă vom rămîne în urmă 
în dezvoltarea științei și tehnicii, 
imperialiștii ne vor da peste cap, 
vor nimici țara în care pentru pri
ma oară au venit la putere mun
citorii, țăranii, 
muncitor.

Și noi am 
cursă.

Se știe cum 
tura hitleristă. 
zdrobindu-i pe dușmani, a ieșit 
din război mai puternică, mai oțe- 
lită. După ce a vindecat rănile 
grele ale războiului, Uniunea So
vietică a început să dezvolte în 
ritm rapid economia, știința și 
cultura și a obținut în această 
privință mari rezultate, cu care 
ne mîndrim pe drept, deoarece a- 
ceste succese sînt posibile numai 
pe baza socialismului.

IN PREZENT SITUAȚIA ESTE 
DE AȘA NATURA INCIT UNI
UNEA SOVIETICA ARE POSI
BILITATEA,- SPRIJININDU-SE 
PE PUTERNICA BAZĂ DE PRO
DUCȚIE A SOCIALISMULUI ȘI 
FARA SA MICȘOREZE RITMUL 
DE DEZVOLTARE 
CIPALELOR 
CONOMIEI 
SPOREASCĂ 
IN VIITORII 
DE MĂRFURI

însuși poporul

cîștigat această

s-a terminat aven- 
Țara noastră,

A PR1N- 
RAMURI ALE E- 
NAȚIONALE, SA 

CONSIDERABIL 
ANI PRODUCȚIA 

DE CONSUM,

Despre activitatea de 
țărilor socialiste

DE PRODUSE ALIMENTARE, 
SA ÎMBUNĂTĂȚEASCĂ IN 
MOD RADICAL CONDIȚIILE 
DE LOCUIT ALE OAMENILOR 
MUNCII. SOCIALISMUL ȘI 
COMUNISMUL ÎNSEAMNĂ 
DOAR O VIAȚA MAI BUNA, 
MAI CIVILIZATA ȘI MAI 
PROSPERA PENTRU OAMENII 
MUNCII DECÎT IN CONDIȚI
ILE CAPITALISMULUI.

Partidul nostru depune multe 
eforturi pentru a descoperi și a 
folosi mai bine rezervele interne, 
pentru a desfășura și mai larg 
inițiativa maselor muncitoare, 
pentru a obține în viitorii ani 
satisfacerea la maximum a ne
voilor și cerințelor poporului. In 
ultimul timp, Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice a efectuat o 
muncă însemnată pentru reorga
nizarea conducerii industriei și 
construcțiilor. Aceste măsuri pro
duc de pe acum un mare efect e- 
conomic. In ultimii ani au fost 
luate în Uniunea Sovietică și o 
serie de măsuri importante pen
tru dezvoltarea continuă a agri
culturii.

Am adoptat un larg program de 
dezvoltare a industriei chimice, 
îndeplinirea lui va asigura un 
nou progres tehnic în economia 
națională a țării și va permite să 
se rezolve rapid sarcina sporirii 
producției mărfurilor de consum 
popular.

întărire a colaborării

adică a unui organ permanent al
cătuit din reprezentanți ai Fran
ței, Angliei, S.U.A. și Uniunii So
vietice, care, potrivit ideii auto
rilor ’ui urmează să se ocupe de 
pregătirea unor propuneri puse de 
comun acord în problema ger
mană.

Proiectul de constituire a 
„Comitetului celor patru" este 
doar o nouă încercare de a 
semăna în rîndurile poporu- aceea fixează chiar prețul pe care 
lui german iluzia că proble- " 
ma germană ar putea fi rezol
vată de către cele patru pu
teri, cu alte, cuvinte o încer
care de a-1 înșela și de a-l 
abate de la căile reale ale 
reunificării țării pe o bază 
pașnică și democrată.

Guvernul sovietic este convins 
că singura cale care deschide 
perspectiva lichidării dezmembră
rii Germaniei constă în tratative, 
într-un acord și o apropiere între 
cele două state germane — Repu
blica Democrată Germană și Re
publica Federală Germană.

Guvernul Republicii Democrate 
Germane a prezentat în propune
rile sale o cale absolut concretă 
spre restabilirea pașnică a unită
ții Germaniei, pe deplin reală chiar 
în actualele condiții complicate. 
Această cale O reprezintă crearea 
unei Confederații germane.

In propunerile puterilor occi
dentale, problema unității Germa
niei este legată de problema secu
rității europene. Prin aceasta se 
urmărește ca sub masca „reuni- 
ficării“ Germaniei să se obțină 
lichidarea orinduirii democrat- 
populare în R.D.G. și includerea 
Germaniei unificate pe această

Lărgirea schimbului de mărfuri 
între R. P. Romînă și R. D. Vietnam

Victoriile noastre în întrecerea pașnici 
cu capitalismul sînt incontestabile

' DE IMPORTANTA HOTART- 
fTOARE ESTE FAPTUL CA RIT
MUL DE DEZVOLTARE A ECO
NOMIEI SOCIALISTE DEPĂ
ȘEȘTE CU MULT RITMUL DE 
DEZVOLTARE A ECONOMIEI 
CAPITALISMULUI. Nu a trecut 
nici un an de cînd am constatat că 
țările sistemului mondial socia
list, care cuprind 35 la sută din 
populația globului, produc apro
ximativ o treime din volumul mon
dial al producției industriale. De 
atunci economia țărilor socialiste 
a fost în permanentă ascensiune, 
în timp ce economia lumii capita
liste a fost zguduită în urma fe
nomenelor de criză din principala 
țară a capitalismului — Statele 
Unite ale Americii.

In timp ce în Uniunea Sovietică, 
în primul trimestru a.c. volumul pro
ducției industriale a depășit cu 11 
la sută volumul din perioada co
respunzătoare a anului 1957, în 
Statele Unite ale Americii, potri
vit datelor statisticii oficiale ame
ricane, volumul producției indus
triale a fost în primul trimeslru 
cu 11 la sută mai mic decît în 
/primul trimestru al anului trecut.

Deosebit de simțitor a scăzut 
producția în ramurile decisive ale 
industriei grele. De exemplu, ex
tracția de petrol a scăzut în a- 
ceastă perioadă cu 12 la sută, 
extracția de cărbune — cu 21 la 
sută, producția de oțel — cu 40 
la sută. 'Producția mărfurilor de 
consum de uz îndelungat a scă
zut cu 20 la sută, iar producția 
de automobile — cu 26 la sută. _

In întrecerea pașnică a Uni
unii Sovietice cu principala țară 
a capitalismului — Statele Unite 
ale Americii — noi avem rezulta
te care nu pot să nu bucure pe 
toți prietenii socialismului. UNI
UNEA SOVIETICA DEPĂȘEȘ
TE S.U.A. AT1T IN PRIVINȚA 
RITMULUI DE CREȘTERE, CIT 
ȘI IN PRIVINȚA SPORULUI 
PRODUCȚIEI DE MINEREU 
DE FIER, CĂRBUNE, PETROL, 
FONTA, OȚEL, CIMENT, ȚESĂ
TURI DE LINA.

In privința unei serii de 
produse agricole, Uniunea 
Sovietică se apropie de volu- 

i mul producției acestor produ-

se în S.U.A., iar la unele 
produse a și ajuns din urmă 
și a întrecut chiar actualul 
nivel al producției americane. 
Uniunea Sovietică depășește 
Statele Unite ale Americii de 
peste două ori la producția 
de grîu, de aproximativ trei 
ori la producția de sfeclă de 
zahăr. Producția de lapte în 
Uniunea Sovietică a și repre
zentat în 1957 aproximativ 95 
la sută din producția S.U.A., 
producția de grăsimi animale 
a fost ceva mai mare decît 
în S.U.A.

Victoriile noastre în întrecerea 
pașnică cu capitalismul sînt 
incontestabile, dar aceasta nu ne 
dă temeiuri de a ne lăsa cuprinși 
de automulțumire, nepăsare, 
autoliniștire. Nu trebuie să uităm 
nici o clipă că într-o serie de 
ramuri ale producției industriale 
și agricole rămînem încă în urma 
țărilor capitaliste, că nu satisfa
cem încă 
crescînde 
noastre.

Astăzi 
hotărîrea 
li-tă nimicitorul 
mult mai bine 
în condițiile orînduirii exploata
toare. Și aceasta în ciuda faptu
lui că țările socialiste au fost ne
voite să biruie dificultăți uriașe, 
să înceapă construirea vieții noi 
prin lichidarea consecințelor răz
boiului, prin crearea bazelor unei 
econcmii socialiste independente. 
In aceste condiții oamenii muncii 
au fost nevoiți să accepte în mod 
conștient anumite limitări in sa
tisfacerea nevoilor lor de trai.

Știți bine cum a procedat po- 
poporul sovietic atunci cînd și-a 
creat economia socialistă. Ne-am 
refuzat multe lucruri, ne-am re
strîns în ce privește alimen
tația, îmbrăcămintea, în ce priveș
te producția obiectelor de larg 
consum, investind orice rublă eco
nomisită în construirea uzinelor 
și combinatelor industriei grele, 
în ridicarea de centrale electrice.

Ne-am grăbit foarte mult în a- 
ceastă direcție, pentru că știam că 
dacă nu vom crea într-o perioadă 
istorică scurtă propria noastră

De mare însemnătate pentru 
strînsa unire a lagărului so
cialist au fost Consfătuirea re
prezentanților partidelor comuniste 
și muncitorești din țările socialiste, 
care a avut loc în noiembrie anul 
trecut la Moscova, și recenta con
sfătuire de la Moscova consacra
tă problemelor economice. Docu
mentele adoptate de aceste consfă
tuiri sintetizează gigantica expe
riență a construcției socialiste în 
U.R.S.S. și țările de democrație 
populară. In declarație și-au găsit 
dezvoltarea mai departe tezele 
fundamentale ale marxism-leninis- 
mului potrivit cu condițiile epocii 
noastre.

Consfătuirile au demonstrat uni
tatea de nezdruncinat a popoare
lor țărilor socialiste, interesul lor 
multilateral de a-și consolida și 
de acum înainte comunitatea, de 
a perfecționa și a dezvolta cola
borarea țărilor lagărului socia
list.

Experiența a arătat că Țările 
socialiste nu pot acționa izolat, 
dată fiind existența lagărului im
perialist. Dacă fiecare țară ~ va 
păși de una singură, izolată, ea 
nu va putea folosi în deplină mă
sură pentru victoria socialismului 
bogatele posibilități pe care le o- 
feră sistemul socialist. Acționînd 
în mod izolat, în actualele condi
ții internaționale, ea nu va putea 
să asigure o pavăză de nădejde 
cuceririlor socialiste, nu le va pu

teri de atentatele imperialiști-tea 
lor.

Iată de ce partidele comu
niste și muncitorești sint de 
părerea unanimă că numai 
unitatea țărilor socialiste, 
bazată pe principiile interna
ționalismului proletar, asigu
ră folosirea maximă a supe
riorității sistemului mondial 
al socialismului, face să 
crească forța și tăria sa în 
lupta pentru preîntîmpinarea 
unui nou război și în între
cerea economică cu capitalis-

mul. VIAȚA A ARĂTAT IN 
MOD CONVINGĂTOR CĂ 
CONSOLIDAREA UNITĂȚII 
ȚARILOR SOCIALISTE 
CONSTITUIE O GARANȚIE 
SIGURA A CAPACITĂȚII 
LOR DE APĂRARE, A IN
DEPENDENȚEI ȘI SUVE
RANITĂȚII LOR NAȚIONA
LE.

Referindu-se la campania îm
potriva țărilor lagărului socialist, 
dusă de cercurile reacționare oc
cidentale care folosesc ca pretext 
sentința pronunțata de Tribuna
lul Suprem al Republicii Popu
lare Ungare în procesul trădăto
rilor poporului ungar — fmre 
Nagy și complicii săi — vorbitorul 
a spus: In ultimul timp tactica 
forțelor imperialiste amintește tot 
mai mult tactica din toamna anu
lui 1956, cînd forțele reacțiunii 
imperialiste, făcînd o zarvă iste
rică în jurul evenimentelor din 
Ungaria organizate de ele, au 
dezlănțuit agresiunea anglo-fran- 
co-israeliană în Egipt împotriva 
independenței naționale a acestei 
țări. Și în momentul de față si
tuația din Orientul Arab a ajuns 
la cea mai mare încordare. Prin
cipalele puteri imperialiste pre
gătesc o intervenție în Liban al 
cărui popor luptă pentru inde
pendență, împotriva faimoasei 
„doctrine Dulles-Eisenhower".

Uniunea Sovietică, toate țările 
lagărului socialist au demascat și 
vor demasca pe dușmanii păcii, pe 
cei care, recurgînd la calomnii și 
la steagul fals al „anticomunis
mului" încearcă să intervină in 
treburile altor țări, să semene 
discordie și ură intre popeere. 
Credincioasă principiilor politicii 
leniniste de pace, Uniunea Sovie
tică împreună cu toate țările la
gărului socialist va face și pe 
viitor tot ce depinde de ea pentru 
a întări securitatea internaționa
lă, a obține slăbirea încordării 
internaționale, a asigura pacea in 
lumea întreagă.

complect nevoile mereu 
ale populației țărilor

putem afirma cu toată 
că în orice țară sccia- 

și țăranul trăiesc 
decît în trecut,

Puterile occidentale nu contribuie la crearea 
unei atmosfere favorabile ținerii conferinței 

la nivel înalt
Recent, a spus în continuare 

N. S. Hrușciov, guvernul sovie
tic a dat publicității propunerile 
sale în legătură cu problemele 
propuse spre examinare la con
ferința șefilor de guverne. Gu
vernul sovietic propune din nou să 
se discute problemele internațio
nale cele mai importante și actua
le care dacă există bunăvoință 
din partea tuturor părților pot fi 
de pe acum rezolvate.

Din păcate trebuie să constatăm 
că poziția adoptată de puterile 
occidentale nu dovedește cîtuși 
de puțin câ sînt gata să contri
buie la crearea unei atmosfere 
favorabile ținerii conferinței la 
nivel înalt.

Zborurile efectuate de avioane 
americane încărcate cu bombe cu 
hidrogen în direcția frontierelor 
Uniunii Sovietice, politica cursei 
înarmărilor nucleare, înzestrarea 
BundeswehrUlui vestgerman cu 
arma atomică, refuzul încăpățînat 
de a urma exemplul U.R.S.S. în 
direcția încetării experiențelor cu 
bombe atomice și cu hidrogen, 
crearea de baze atomice și pentru 
rachete, îndreptate împotriva țări
lor socialiste, — toate acestea in

greunează pregătirea conferinței 
la nivel înalt, împiedică slăbirea 
încordării internaționale. Puterile 
occidentale scornesc probleme pen
tru rezolvarea cărora încă nu 
există condiții, sau probleme care 
în general nu au de ce să fie dis
cutate la conferința la nivel înalt. 
Calculul lor este simplu : ele vor 
în viitor să trîmbițeze sus și tare 
că au avut dreptate cînd au pre
vestit eșecul întîlnirii șefilor de 
guverne.

Printre aceste probleme este și 
problema reunificării Germaniei. 
Puterile occidentale insistă ca de 
această chestiune internă a po
porului german să se ocupe con
ferința la nivel înalt. Este însă 
cit se poate de limpede că această 
problemă este o problemă internă 
a poporului german și nu intră 
în competența unei conferințe in
ternaționale. A o propune pe ordi
nea de zi a conferinței înseamnă 
a torpila convocarea unei astfel 
de conferințe.

In ultimul timp în presa vest- 
germană se propagă intens proiec
tul prezentat recent în Bundestag, 
care prevede constituirea unui 

așa-zis „comitet al celor patru"

Germania occidentală ar putea 
să-l plătească Uniunii Sovietice 
dacă ar accepta reunificarea Ger
maniei pe baza condițiilor țărilor 
occidentale, adică împotriva voin
ței oamenilor muncii din R. D. G., 
fără a lua în considerație intere
sele vitale ale poporului german.

Dar pot oare comuniștii să con
tribuie la lichidarea orînduirii so
cialiste ? Oare putem noi contribui 
ca întregul popor german să fie 
transformat în carne de tun pen
tru

HANOI 11 (Agerpres). — în 
urma tratativelor purtate în spi
ritul înțelegerii reciproce s-a 
semnat la 10 iulie la Hanoi un 
acord de schimburi de mărfuri și 
plăți pe anul 1958 între R. P. 
Romînă și R. D. Vietnam.

Acordul prevede lărgirea volu
mului schimburilor și a nomencla
torului de mărfuri. R. P. Romînă 
va livra R. D. Vietnam transfor
matoare, produse farmaceutice, 
materiale de construcție etc. R. D.

Vietnam va livra R. P. Romîne 
orez, schellack, cositor etc.

Acordul a fost semnat din par^ 
tea R. P. Romîne de către tov. 
Ana Toma, adjunct al ministrului 
Comerțului, iar din partea R. D. 
Vietnam de către tov. Tong Viet 
Chau, ministru adjunct al Comer
țului Exterior.

Au fost de față ministrul ad
junct al Afacerilor Externe al 
R. D. Vietnam și însărcinatul cu 
afaceri al R. P. Romîne în R. D. 
Vietnam.

generalii americani ?
Despre ce fel de securitate 

europeană, la drept vorbind, 
poate fi vorba, dacă se pre
conizează transformarea în
tregii Germanii intr-un cap de 
pod în vederea unei agresiuni 
împotriva țărilor socialiste ? 
Trebuie de asemenea de ți
nut minte câ populația Eu
ropei este de peste 500 milioa
ne oameni, iar în cele două 
state germane trăiesc aproape 
70 milioane oameni. însuși a- 
cest fapt arată că problema 
securității europene este o 
problemă mai largă și mai 
cuprinzătoare decît problema 
germană.

Paul Robeson aclamat la Londra
LONDRA 11 (Agerpres). —Vi

neri a sosit la Londra venind din 
Statele Unite cunoscutul cîntăreț 
american și activist pe tărîm so
cial Paul Robeson. Agenția Asso
ciated Press relatează că Robeson 
„s-a bucurat de o primire deose
bită în Anglia în prima sa vizită 
pe care o face în afara Statelor 
Unite după opt ani cînd nu a că
pătat pașaport american". El a 
fost întîmpinat la aeroport de o 
mulțime de oameni printre care 
numeroși artiști.

Paul Robeson va efectua un 
turneu de concerte în Anglia. Fiind 
solicitat de ziariștii care l-au 
întîmpinat, Robeson a declarat: 
„Am luptat sub toate formele pen
tru drepturile poporului negru din. 
Statele Unite, pentru pace și pen
tru libertatea popoarelor colonia
le... Vreau ca Anglia să afle că 
am sosit aici în calitate de artist". 
Apoi în aclamațiile celor prezenți 
pe aeroport Paul Robeson a inter
pretat cîteva din melodiile șale 
cunoscute în lumea întreagă;

Lucrările Conferinței experților de la Geneva
Poporul sovietic dorește să trăiască 

în pace și prietenie cu întregul popor german
N. S. Hrușciov a subliniat că 

U.R.S.S. și celelalte țări din Or
ganizația Tratatului de la Varșo
via au luat și iau atitudine împo
triva blocurilor agresive, au pro
pus încheierea unui pact de nea
gresiune între N.A.T.O. și Orga
nizația Tratatului de la Varșovia.

Amintiți-vă de declarația fă
cută de cancelarul federal că el 
nu poate saluta înzestrarea unor 
noi puteri cu arma nucleară. De 
atunci a trecut de abia un an. Se 
spune că d-lui Adenauer îi este 
penibil cînd i se amintește despre 
această declarație. Și acum pen
tru a se „justifica" cît de cît, el 
leagă schimbarea poziției sale de 
faptul ca in Uniunea Sovietică au 
apărut rachete intercontinentale.

Dar ce legătură au asemenea 
argumente cu problema asigură
rii securității Germaniei occiden
tale dacă se ține seama că bazele 
militare și instalațiile pentru ra
chete aflate pe teritoriul ei pot fi 
făcute inofensive de statul care 
se apără cu ajutorul armelor cu 
rază de acțiune apropiată și că 
pentru aceasta nu este nevoie de 
loc de proiectile balistice inter
continentale.

Pe oamenii sovietici îi bucură 
faptul că oamenii muncii și pă
turi largi ale burgheziei din Ger
mania occidentală ințeleg tot mai 
bine avantajele unor relații de 
bună vecinătate intre țările noa
stre. Dar propaganda ostilă Uni
unii Sovietice desfășurată în Ger
mania occidentală, la care parti
cipă cei mai suspuși oameni de 
stat, aruncă umbră asupra ger
menilor îmbunătățirii relațiilor 
dintre U.R.S.S. și R.F.G., împiedi- 
cînd dezvoltarea lor.

Știm bine, a spus N. S. Hruș
ciov, că poporul muncitor german 
nu dorește războiul și nu iden
tificăm grupul restrîns de revan
șarzi războinici cu poporul care 
dorește pacea și respinge „moar
tea atomică".

CAUZEI ÎNTĂRIRII PĂCII TN 
EUROPA Șl IN LUMEA 1N-

TREAGA II SERVESC HOTARI- 
RILE RECENTEI CONSFĂTUIRI 
DE LA BERLIN A PARTIDE
LOR COMUNISTE DIN EURO
PA, HOTARIRI CU CARE PAR
TIDUL NOSTRU SE SOLIDARI
ZEAZĂ INTRUTOTUL.

Poporul nostru dorește să 
trăiască în pace și prietenie 
cu întregul popor german. 
Dușmănia dintre țările noa
stre a adus totdeauna neno
rociri și suferințe incalculabi
le. Uniunea Sovietică și Re
publica Democrată Germa- 
mană — bastionul forțelor 
iubitoare de pace ale între
gului popor german — stabi
lesc legături de strînșă prie
tenie și colaborare frățească.

Guvernul sovietic dorind 
să contribuie la cauza dezvol
tării cît mai rapide a econo
miei și la avîntul continuu al 
bunăstării materiale a poporu
lui Republicii Democrate Ger
mane prietene, a hotărît să 
renunțe cu începere de la 1 
ianuarie 1959 la fondurile pe 
care 
Germană 
tească in 
acoperirea 
cheltuielile , 
trupelor sovietice, care se află 
temporar pe teritoriul ei.

Atît poporul sovietic cît și alte 
popoare din Europa văd în Repu
blica Democrată Germană un stat 
care a rupt în mod hotărît cu po
litica imperialismului și mili
tarizării, a pășit ferm pe ca
lea păcii și prieteniei între 
popoare. Tocmai prin aceasta se 
explică influența și prestigiul eres- 
cînd al Republicii Democrate Ger
mane în relațiile internaționale și 
încrederea față de politica ei de 
pace.

Republica 
trebuia 
fiecare 

unei 
pentru

Democrată 
să le plă- 
an pentru 
părți din 
întreținerea

(La ora cînd închidem ediția, 
transmiterea cuvîntării continuă).

— Sublinierile ji subtitlurile 
aparțin redacției —UN GEST PRIETENESC
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GENEVA 11 (Agerpres). — La 
10 iulie, conferința experților a 
aprobat concluziile cu privire la 
aplicarea metodelor de înregistra
re a undelor acustice pentru de
tectarea exploziilor nucleare de la 
mari distanțe în scopul controlării 
respectării unui eventual acord in 
legătură cu încetarea experiențe
lor nucleare.

In aceste concluzii se recoman
dă să fie inclusă metoda înre
gistrării undelor acustice (aeriene 
și hidroacustice) printre metodele 
de bază pentru detectarea explozi-

ilor nucleare cu ajutorul unor re
țele de posturi de control.

Conferința experților a continuat 
discutarea metodei de detectare a 
exploziilor nucleare cu ajutorul re
coltării de produse radioactive. 
E. K. Fedorov, membru corespon
dent al Academiei de Științe a 
U.R.S.S., și dr.L.Machta (S.UA.) 
au prezentat rapoarte.

Ședința a fost prezidată de 
acad. Horia Hulubei (Romînia). 
Următoarea ședință va avea loc 
la 11 iulie.

Demonstrația oamenilor muncii 
de la Ulan-Bator

ULAN-BATOR 11 (Agerpres).— 
TASS transmite: La 11 iulie oa
menii muncii din Republica Popu
lară Mongolă au sărbătorit cea 
de-a 37-a aniversare a revoluției 
populare. La demonstrația care a 
avut loc în capitala Mongoliei au 
participat 50.000 de persoane, a-

dică o treime din întreaga popu
lație a orașului Ulan-Bator.

In seara de 11 iulie J. Țeden- 
bal, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Mongole, a ofe
rit o mare recepție cu prilejul ce
lei de-a 37-a aniversări a Revolu
ției Populare Mongole.

Lucrările Conferinței 
Internaționale pentru Educație

Expunerea jefuîui cJe'egaiiei rcmîne
GENEVA 11 (Agerpres). — La 

Geneva continuă lucrările Confe
rinței Internaționale pentru Edu
cație. Au început dezbaterile asu
pra elaborării și publicării pro
gramelor pentru învățămînttil ele
mentar, Șeful delegației romîne 
prof. ing. Ștefan Bălan a făcut cu 
această ocazie o amplă expunere 
asupra experienței și rezultatelor 
obținute de țara noastră în elabo
rarea programelor învățămîritului 
elementar. Vorbitorul a făcut une
le propuneri în legătură cu rolul 
Biroului Internațional de Educație 
în cunoașterea și răspîndirea ce-

lor mai însemnate cuceriri în do
meniul metodelor și mijloacelor de 
învățămînt, precum și în legătură 
cu îmbunătățirea conținutului ra
poartelor prezentate la sesiunile a- 
nuale de către Biroul Internațional 
de Educație. Cuvîntarea reprezen
tantului romîn a fost primită cu 
interes.

Mai multe delegații, printre care 
a Ecuadorului, Angliei, R.P. Un
gare, R.S.S. Ucrainene, Republicii 
Arabe Unite, Italiei ele. au cerut 
reprezentantului romîn detalii cu 
privire la învățăinintul din țara 
noastră.In Liban continuă lupte

violenter

Scrisoarea lui N. S. Hrușciov adresată 
lui W. Ulbricht și O. Grotewohl

BERLIN 11 (Agerpres). — A.D.N. transmite: M. G. Pervu- 
hin, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al U.R.S.S. în 
R.D. Germană a făcut o vizită lui W. Ulbricht, prim-secretar 
al C.C. al P.S.U.G., și lui O. Grotewohl, primul ministru al 
R.D. Germane, și le-a remis următoarea scrisoare din partea 
lui N. S. Hrușciov, prim-secretar al C.C. al P.C.U.S. și pre
ședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. :

„Către tovarășul W. Ulbricht, prim secretar al Comitetului 
Central al Partidului Socialist Unit din Germania.

Tovarășului O. Grotewohl, președintele Consiliului de Mini
ștri al Republicii Democrate Germane.

Stimate tovarășe Ulbricht!
Stimate tovarășe Grotewohl !
Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii 

tice și guvernul Uniunii Sovietice, in dorința lor de a 
bui la dezvoltarea cît mai grabnică a economiei și la avîntul 
continuu al bunăstării materiale a poporului Republicii Demo
crate Germane, prietene, au hotărît ca incepînd din 1 ianuarie 
1959 să renunțe la primirea sumei de 600 milioane de mărci 

pe care Republica Democrată Germană este obligată să o plă
tească anual pentru acoperirea unei părți a cheltuielilor pentru 
întreținerea trupelor sovietice staționate in mod temporar pe teri
toriul ei :

Comunicînd această hotărîre a Comitetului Central al 
P.C.U.S. și a guvernului Uniunii Sovietice, îmi exprim convin
gerea in înflorirea continuă a Republicii Democrate Germane și 
in întărirea prieteniei dintre țările și popoarele noastre.

Cu respect sincer 
Prim-secretar al Comitetului Cent ral 

al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice 
Președinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

N. HRUȘCIOV ’

Sovie- 
contri-

BEIRUT 11 (Agerpres). — In 
cursul zilei de 10 iulie lupte vio
lente au continuat în Liban. Du
pă cum relatează agenția France 
Presse, forțele populare din Tri
poli au lansat numeroase atacuri 
împotriva trupelor guvernamenta
le. Comunicatul comandamentu
lui armatei libaneze anunță că o 
unitate guvernamentală care se 
îndrepta spre Elmina a fost ata
cată cu focuri de arme automate. 
Armata a făcut uz de mortiere și 
care blindate. In tot cursul zilei 
pozițiile armatei din Tripoli au 
fost supuse tirului răsculaților.

Potrivit agenției United Press 
International, o puternică unitate 
a forțelor populare venind din o- 
rașul Minya și-a deschis drumul 
spre Tripoli in urma unei lupte 
violente cu terțele guvernamenta
le. Răsculații dețin poziții situate 
in imediata apropiere a rafinăriei

de petrol a societății „Irak Pe
troleum Company". Aviația gu
vernamentală a atacat în mai 
multe rinduri concentrările forțe
lor populare din nordul orașului 
Tripoli.

Intr-un interviu acordat agen
ției United Press International; 
liderul opoziției libaneze Saeb 
Salam a respins oferta președin
telui Șamun de a se retrage de 
la președinția republicii în luna 
septembrie. Salam a anunțat că 
răsculații nu vor înceta lupta 
dacă Șamun nu demisionează i- 
mediat. „Nu vrem să-l avem pe 
Șamun ca președinte nici măcar 
o singură zi" — a declarat el. 
Saeb Salam a subliniat de ase
menea că opoziția din Liban nu 
va participa la alegerile parla
mentare atîta vreme cît ele sînt 
organizate de guvernul lui Șa-. 
mun.

7 iulie 1958"
In numele C.C. al P.S.U.G. și al guvernului R.D. Germane, 

W. Ulbricht și O. Grotewohl au exprimat C.C. al P.C.U.S. și 
guvernului sovietic adînca recunoștință pentru ajutorul perma
nent și mărinimos în dezvoltarea și întărirea Republicii De 
mocrate Germane.
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BELGRAD. — După cum anun- 
ță agenția Tanjug, tratativele 
care s-au desfășurat pe insula 
Brioni între președintele Republi
cai Arabe Unite. Nasser, și preșe
dintele R.P.F.I.. Tlfo. au luat 
sfîrșit.

MOSCOVA. - La II Iulie An
tonin Novotny, președintele R. 
Cehoslovace, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, îm
preună cu activiști de stat șl de

partid din Cehoslovacia care etf 
făcut o călătorie prin Uniunea 
Sovietică, s-au întors la Moscova.

MOSCOVA. - La II iulie K. E. 
yoroșilov. președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., a 
primit delegația parlamentară a 
Islandei.

PARIS. — Agenția France Pres< 
se anunță că Pierre Mendes-Fran- 
ce. fost prim-ministru al FranțeF 
va întreprinde o călătorie în Re, 
publica Populară Chineză.
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