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Proletari din toate țările, uniți-vă!

Decorarea unor generali din unitățile armatelor sovietice care au staționat
pe teritoriul R. P. Romîne

Conducătorii Partidului și Guvernului împreună cu generalii sovietici

Solemnitatea de la Prezidiul Marii Adunări Naționale
La Prezidiul Marii Adunări Na

ționale a avut loc vineri după 
amiază solemnitatea conferirii de 
ordine ale Republicii Populare 
Romîne și a Medaliei „Eliberarea 
de sub jugul fascist" unor gene
rali din unitățile armatelor sovie
tice care au staționat pe terito
riul R. P. Romîne.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii ; Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Chivu Stoica, general de ar
mată Emil Bodnăraș, Nicolae 
Ceaușescu, Alexandru Moghioroș, 
Dumitru Coliu, general colonel 
Leontin Sălăjan, Anton Moisescu, 
vicepreședinte al Prezidiului Ma

rii Adunări Naționale, Gheorghe 
Stoica, secretarul Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, Avram 
Bunaciu, ministrul Afacerilor Ex
terne, Petre Drăgoescu și Tiță 
Florea, vicepreședinți ai 
Adunări Naționale, acad. 
Constantinescu-lași, vicepreședin
te al A.R.L.U.S.-ului, general lo
cotenent Floca Arhip și general 
maior Mihai Burcă, adjuncți ai 
ministrului Forțelor Armate, ge
neral locotenent Titus Lupescu. 
general maior Marcu Stan, gene
ral maior Sterian Țîrcă și alți 
generali și ofițeri superiori.

Au luat parte A. A. Epișev,

Marii
Petre

ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, V. F. Nikolaev și A. F. 
Kabanov, consilieri ai ambasadei, 
și generalul maior I. P. Juravlev, 
atașatul militar, naval și al aeru
lui al Uniunii Sovietice.

Exprimînd sentimentele de dra
goste și prietenie fată de Uni
unea Sovietică și armata sa eli
beratoare, în semn de recunoș
tință pentru ajutorul internaționa
list acordat poporului romîn în 
lupta pentru eliberarea sa de sub 
jugul fascist. Prezidiul Marii A- 
dunări Naționale a R. P. Romîne 
a conferit Ordinul „Apărarea pa-

triei" clasa Il-a și Medalia „Eli
berarea de sub jugul fascist" ge
neralului locotenent V. S. 
pov, generalului maior 
Drujkov și generalului 
V. E. Kopienko; Ordinul 
rarea patriei" clasa IIl-a : 
dalia „Eliberarea de sub 
fascist" generalului maior R. N. 
Gabrilianț, generalului maior G. N. 
Kudreavțev, generalului maior 
S. 1. Jukovski și generalului ma
ior A. G. Pronin; Ordinul „Steaua 
Republicii Populare Romîne" cla
sa IV-a și Medalia „Eliberarea 
de sub jugul fascist" generalului 
maior D. S. Zrajevski și genera
lului maior A. P. Kosenko.

După ce a înmînat înaltele 
distincții, tovarășul Anton AToi-

. Arhi-
A. G. 
maior 
„Aoă- 

și Me- 
jugul
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Vineri seara, Consiliul de Mi
niștri al Republicii Populare Ro
mîne a oferit o recepție în sala 
de festivități a „Casei Scînteii" 
cu ocazia plecării ultimului eșalon 
al trupelor sovietice care au sta
ționat în R. P. Romină în baza 
Tratatului de la Varșovia,

Au participat tovarășii Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, 
Gheorghe Apostol, 'general de ar
mată Emil Bodnăraș, Nicolae 
Ceaușescu, general colonel Ale
xandru Drăghici, Alexandru Mo
ghioroș, Dumitru Coliu, general co-

Ionel Leontin Sălăjan, acad. Ata- 
nase Joja, Anton Moisescu, Gheor
ghe Stoica, Avram Bunaciu, mem
bri ai C.C. al P.M.R., miniștri, ge
nerali fi ofițeri superiori ai For
țelor noastre Armate,

La recepție au luat parte ge
nerali și ofițeri superiori din tru
pele sovietice.

Au luat parte de asemenea A. 
A. Epișev, ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București, general 
maior I. F. Juravlev, atașatul mi
litar, naval și al aerului al Uniu
nii Sovietice, șefii unor misiuni di-

plomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

In timpul recepției tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim se
cretar al C.C. al P.M.R. și general 
locotenent V. S. Arhipov, coman
dantul trupelor sovietice caste au 
staționat în R.P. Romină în baza 
Tratatului de la Varșovia, au ro
stit toasturi.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

(Agerpres)
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Seminarul internațional 
al redactorilor 

presei studențești
In cea de-a treia zi a lucrărilor 

seminarului internațional al redac
torilor presei studențești au luat 
cuvîntul delegații Magsarin Ciai 
Jid, din partea ziarului „Zaluuciu- 
din Unîn“ din Mongolia, Le Den- 
mat Gerard, din partea revistei 
„Clarte" (Franța), Ranieva Gaston 
din partea revistei „Sami Isika", a 
studenților din Madagascar,

Tot în cursul zilei a fost ascul
tat referatul privind dezvoltarea 
învățămîntului superior în R. P. 
Romînă, prezentat de profesorul 
Jean Livescu, prorectorul Univer
sității „C. I. Parhon“ din Bucu
rești, precum și o informare asu
pra lucrărilor Congresului păcii 
de la Stockholm, ținută de un tî- 
năr student, ziarist din Sudan, 
participant la lucrările Congre
sului.

La propunerea delegatului Mu
sa Abdalla Hamid din partea zia
rului „El Hakeim", seara zilei de 
25 iulie a fost închinată solidari
tății cu studenții țărilor arabe care 
luptă pentru pace și independen
ță națională.

In cadrul mitingului care a avut 
loc cu acest prilej s-a adoptat o 
moțiune de protest împotriva in
tervenției americano-engleze în 
Liban și Iordania și a fost trimisă 
o telegramă de protest în acest 
sens Consiliului de Securitate,

De asemenea au fost expediate 
la Bagdad două telegrame de fe
licitare, unș pe adresa generalului 

| Kassem și alta Untunii Generale a 
studenților irakieni.

Telegramă de pe șantierul 
Magistralei de Est

ANGAJAMENTUL

Cuvîntarea tovarășului Sheorghe
Stimați oaspeți,
Dragi reprezentanți ai Forțelor 

Armate ale Uniunii Sovietice,
în conformitate cu hotărirea 

luată de Guvernul Sovietic de co
mun acord cu Guvernul Republi
cii Populare Romîne, unități.e 
sovietice, care staționau pe teri
toriul Romîniei, s-au întors în 
patrie.

In întreaga țară, la Galați ca 
și la Constanța, Ia Timișoara ca 
și la lași, au avut loc cu acest 
prilej puternice manifestări ale 
prieteniei romîno-sovietice. Oa
menii muncii au ținut să-și ex
prime sentimentele de stimă, re
cunoștință și dragoste pentru U- 
niunea Sovietică și pentru glo
rioasele ei forțe armate.

La baza acestor sentimente stă 
faptul că, în timpul celui de-al 
11-lea război mondial, vitezele ar
mate sovietice, dînd lovituri zdro
bitoare hoardelor fasciste, au eli
berat și țara noastră de jugul 
imperialismului hitlerist, dînd pu- 

A tința poporului nostru să-și ia 
*> soarta în propriile mîini, să pă

șească pe drumul revoluției popu
lare și să-și construiască viața 
corespunzător cu năzuințele sale 
și cu interesele sale vitale.

Poporul romîn cinstește memo
ria eroicilor fii ai poporului so
vietic, soldați și ofițrfi ai Arma
tei Sovietice, care au căzut în 
lupta pentru izgonirea de pe te
ritoriul țării noastre a hoardelor 
hitleriste și eliberarea definitivă 
a Romîniei. Sîngele vărsat în co-

mun de ostași și ofițeri romîni 
și sovietici in războiul antihitle
rist, în luptele pentru eliberarea 
pămîntului Romîniei și pentru 
doborîrea hitlerismului, a cimen
tat pe vecie frăția noastră de ar
me, prietenia noastră de nezdrun
cinat.

In anii de pace, în perioada 
cînd pe 
staționat 
formitate 
lui de Ia 
sovietici 
stre s-au 
șești, care-și au izvorul în priete
nia indisolubilă ce leagă poporul 
nostru de poporul sovietic, in sen
timentele internaționaliste care a- 
nimă popoarele noastre.

Dragi tovarăși,
Iubiți oaspeți,
Vorbind despre atmosfera de 

caldă prietenie care însoțește tru
pele sovietice la plecarea lor din 
țara noastră este greu să te sus
tragi de la o confruntare cu ceea 
ce se petrece în acele țări unde 
se află trupe ale puterilor impe
rialiste.

Se știe că unități ale forțelor 
armate ale puterilor occidentale 
și in special ale Statelor Unite 
ale Americii se află în prezent 
pe teritoriul multor state din 
Europa, Asia și Africa.

Ce caută aceste trupe acolo ți 
ce rol joacă ?

Prezența trupelor puterilor oc
cidentale 
însemnat

teritoriul Romîniei au 
trupe sovietice, în con- 
cu prevederile Tratatu- 
Varșovia, între militarii 
și populația țării noa- 
înfiripat legături tovără-

pe teritoriul unor țări a 
prefacerea acestor țări

Cuvîntarea generalului locotenent 
V. S. Arhipov

Dragl tovarăși,

Permite(i-mi ca în numele co
mandamentului trupelor sovietice 
din Republica Populară Romină 
să vă mulțumesc pentru această 
caldă primire și pentru cuvintele 
calde ce s-au spus aici despre 
poporul sovietic și Forțele sale 
Armate.

ca 
si

Dragi prieteni,

In ultimul timp Uniunea Sovie
tică și celelalte țări socialiste au 
luat o serie de măsuri importan
te pentru slăbirea încordării in 
relații e dintre state cu regimuri 
politice diferite și pentru întări
rea păcii în întreaga lume. Una 
din aceste măsuri o constituie 
hotirîrile Consfătuirii din luna 
mal a Comitetului Politic Consul
tativ al țărilor socialiste partici
pante la Tratatul de la Varșovia.

Dovedind prin fapte dorința lor 
de a slăbi încordarea internațio
nală, țările lagărului socialist au 
aprobat inițiativa guvernului so
vietic luată de comun acord cu 
guvernul Republicii Populare Ro
mîne, referitoare la retragerea 
trupelor sovietice din Rcoînia.* 
Această hotărîre se traduce acum 
in viață. Astăzi pot raporta că

cea mai mare parte a trupelor 
sovietice au și fost retrase din 
Romînia pe teritoriul Uniunii So
vietice, iar în zilele ce urmează 
operația de retragere a trupelor 
va fi terminată în întregime.

Popoarele lumii așteptau 
guvernele S.U.A. și Angliei
urmeze exemplul Uniunii Sovieti
ce și să Înceapă să-și retragă 
trupele din alte țări. Acest lucru 
ar fi contribuit în mare măsură 
la destinderea încordării interna
ționale. Din păcate aceste speran
țe nu s-au adeverit. Mai mult de
cît atît, în ultimele zile situația 
internațională s-a înrăutățit ex
trem de mult ca urmare a crimi
nalei intervenții armate a S.U.A. 
și Angliei în Liban și Iordania. 
încâlcind grosolan normele drep
tului internațional ele încearcă 
să înăbușe mișcarea crescinda de 
eliberare națională a popoarelor 
din țările arabe.

Popoarele întregii lumi protes
tează cu mînie împotriva ameste
cului nerușinat al imperialiștilor 
americano-englezi în treburile O- 
rientului Arab. In toate colțurile 
globului pămîntesc oamenii cin-

(Continuare în pag. lll-oj

R A S P U NSUL
guvernului R. P. Romîne

CU 
guvernului sovietic 
un tratat de prietenie și colaborare 

între statele europene

în legătură propunerea 
de a se încheia
• • 11

Guvernui Republicii Populare Romîne a studiat 
cu atenție propunerea guvernului U.R.S.S. din 15 
iulie 1958 cu privire la încheierea unui Tratat de 
prietenie și colaborare între statele europene cu par
ticiparea S.U.A, și consideră că această nouă ini
țiativă a Uniunii Sovietice, care este in conformitate 
cu principiile consfințite în Carta Națiunilor Unite, 
corespunde intrutotul năzuințelor de pace, interese
lor vitale ale poporului romîn ca și 
poarelor lumii.

Din propria sa experiență istorică 
este conștient că pacea Europei nu 
rată decît prin eforturile comune ale tuturor state
lor europene mari și mici.

In condițiile actuale, cînd ca urmare a intensifi
cării activității militare agresive a blocului N.A.T.O. 
a sporit considerabil primejdia care amenință pacea 
Europei, guvernul romîn împărtășește intrutotul pă
rerea guvernului sovietic că statele europene au da
toria să se ridice deasupra divergențelor și să caute

ale tuturor po-

poporul romîn 
poate fi asigu-

cu perseverență și răbdare o înțelegere asupra mă
surilor concrete de natură să ducă la crearea unei 
păci trainice în Europa.

Guvernul romin vede în propunerea guvernului 
sovietic cu privire la încheierea unui Tratat de prie
tenie și colaborare între statele europene, la care să 
participe și S.U.A., o acțiune practică 
noi perspective pentru realizarea unei 
țelegeri.

Propunerea sovietică ține seama de 
turor statelor interesate, ceea ce face 
imediat realizabilă, creînțl prin aceasta un cadru 
potrivit pentru noi acțiuni în scopul întăririi păcii 
și colaborării între țările europene.

Guvernul romîn își exprimă speranța că celelalte 
state europene vor primi cu înțelegere și aprobare 
această propunere constructivă a guvernului sovie
tic, și în ceea ce îl privește, este gata să participe 
la toate acțiunile menite să ducă la încheierea Tra
tatului de prietenie și colaborare între statele euro
pene propus de Uniunea Sovietică,

care deschide 
asemenea

interesele 
ca ea să

Posturile utemiste de control

în-

tu- 
fie

Gheorghiu-Dej
in baze militare, atragerea lor în 
acțiuni agresive îndreptate împo
triva altor țări, sporirea primej
diei de a indura mari distrugeri 
și pierderi in cazul izbucnirii 
războiului, poveri economice gre
le, încălcarea grosolană a inde
pendenței naționale. Acest rol ju
cat de trupele puterilor ccciden- 
tale determină și poziția straturi
lor largi ale opiniei publice, a 
maselor populare. Pc«;oarele a- 
cestor țări iuptă cu hotărîre pen
tru lichidarea bazelor militare 
străine și retragerea trupelor stră
ine de pe teritoriul lor.

Precum se știe, Uniunea Sovie
tică, ca și celelalte țări socialis
te, privesc problema retragerii 
trupelor străine de pe teritoriul 
tuturor statelor drept una dintre 
problemele importante ale luptei

(Continuare in pag. 111-a)

BRIGADIERILOR
A FOST ÎNDEPLINIT

125
AUGUST |

Ieri după amiază ne-a sosit la redacție o telegramă de la șantierul, 
național al tineretului de la Nadeș-Onești. Deși cuprinde doar cîteva 
rînduri, telegrama sosită de la Magistrala de Est ne vorbește edifi
cator despre munca plină de eroism a tinerilor brigadieri. Infruntînd 
cu curaj greutățile muncii ca și vitregiile vremii, ploile și căldura 
caniculară, tinerii brigadieri de la șantierul Nadeș-Onești au obținut 
în aceste zile, în cinstea aniversării eliberării patriei noastre dragi, 
noi și însemnate succese în muncă.

ANGAJAMENTUL LUAT ÎN CINSTEA ZILEI DE 23 AUGUST 
DE A MONTA 80 KM. CONDUCTĂ. A FOST ÎNDEPLINIT ÎNCĂ 
IN ZIUA DE 23 IULIE, CU O LUNA ÎNAINTE DE TERMEN.

Această strălucită realizare a tinerilor brigadieri de pe șantierul 
Magistralei de Est, constituie o nouă dovadă a înaltelor calități mo
rale ale eroicilor constructori de la Nadeș-Onești. Patriotismul lor 
fierbinte, spiritul de abnegație care-i animă, constituie un exemplu 
minunat pentru întregul nostru tineret. Sub conducerea atentă a 
comuniștilor, îndrumați cu dragoste de organizația U.T.M., tinerii 
constructori de pe șantierul Magistralei de Est scriu zilele acestea 
strălucite pagini de eroism in muncă.

In săptămînile care au mai rămas PIN A LA 23 AUGUST, BRI
GADIERII DE PE ȘANTIERUL NAȚIONAL AL TINERETULUI 
NADEȘ-ONEȘTI S-AU ANGAJAT SA MAI MONTEZE ÎNCĂ 
30. KM. CONDUCTA.

Tineretul nostru muncitor care urmărește cu caldă bucurie munca 
eroică a brigadierilor de la Nadeș-Onești Ie urează călduros noi 
succese.

In campania agricola

să apere cu consecvențăv

AVUTUL OBȘTESC
Uzina „I. C. Frimu" din Sinaia, adus contribuția 

este fruntașă pe ramură. De cu- 
rind. pentru succesele obținute în 
semestrul II al anului 1957, uzina 
a foSt distițisă cu’ „Steagul roșu 
de producție" al C.C.S. La uzina 
„I. G. Frimu" lucrează mulți ti
neri, 80 la sută din totalul munci
torilor, de aceea vorbind despre 
succesele Uzinei, vorbești implicit 
și despre munca pasionantă, plină 
de răspundere a tinerilor. Tinerii 
uzinei își dovedesc atașamentul 
față da politica partidului, a sta
tului nostru democrat-popular prin 
rezultatele muncii de fiecare zi.

Folosind experiența acumulată, 
îmbunătățind continuu procesul de 
producție, colectivul de muncă al 
uzinei a obținut și în acest an 
rezultate remarcabile. Astfel, pînă 
Ia data de 3 iulie, planul produc
ției globale a lost depășit cu 12,20 
la sută, prețul de cost a fost re
dus, față de sarcina de plan, cu 
2,67 la sută. Ca urmare, uzina a 
realizat beneficii în valoare 
peste 750.000 lei. Tineretul, 
bilizat de organizația U.T.M.,

sa, muncind cu 
patos, cu înțelegerea răspunderii 
pe care o are față de partid, de 
popor. El dorește să-și aducă din 
plin aportul la realizarea angaja
mentului luat în cinstea zilei de

însemnări despre activi
tatea posturi'or utemiste 
de control de la uzina 
„I. C. Frimu" Sinaia

trebuie să lupte împotriva orică
ror încercări de subminare a pro
prietății obștești, să cultive la tineri 
trăsăturile moralei comuniste — 
atitudinea socialistă față de mun
că, spiritul gospodăresc, apărarea 
proprietății obștești, dezvoltarea 
acesteia în scopul întăririi econo
mice a patriei noastre, a creșterii 
bunei stări a poporului muncitor.

Atunci cînd posturile 
utemiste erau exigente 

și combative

de 
mo
și-a

Organizația U.T.M. duce o intensă 
activitate politică în rindul tineretului
în aceste zile la sate, se dă marea bătă

lie a stringerii recoltei de păioase. Munca 
politică a organizațiilor U.T.M. trebuie să aibă 
ca scop mobilizarea tineretului la îndeplini
rea într-un timp cît mai scurt a lucrărilor a- 
gricole.

Există unii tovarăși activiști ai comitetelor 
raionale U.T.M. și unii membri ai comitete
lor organizațiilor de bază U.T.M. de la sale 

.care împărtășesc părerea profund greșită că 
in timpul perioadelor de vîrf ale muncilor 
agricole, organizațiile de bază U.T.M. nu pot 
face prea multe lucruri pentru educația ute- 
miștilor. Aceasta este o părere complect gre
șită și dăunătoare.

A accepta o asemenea părere înseamnă a 
încerca să separi lucruri ce nu pot fi sepa
rate ; munca politică a organizației U.T.M. si 
activitatea productivă a tineretului, cînd este 
știut că princioalul obiectiv al muncii politic»- 
educative desfășurată de U.T.M. trebuie să fie 
mobilizarea mai activă a tineretului în înde
plinirea sarcinilor de producție. Or, tocmai in 
această perioadă de vîrf a campaniei agricole, 
munca politică în rindul tineretului trebuie in
tensificată. de ea depinzînd în ultimă instanță 
modul în care participă tinerii la bătălia strin
gerii recoltei.

Pentru a demonstra acest adevăr am vizi
tat zilele trecute gospodăria agricolă colectivă 
..Fihmon Sîrbu“ din comuna Comana, raionul 
Negru Vodă. Am stat de vorbă cu membrii 
comitetiflui organizației de bază U.T.M., cu 
inginerul agronom, cu tinerii colectiviști. De la 
toți am aflat că în organizația lor asemenea 
„concepții" despre rolul și activitatea organi
zației U.T.M. în perioadele de vîrf ale campa
niilor agricole n-au existat

Spre deosebire de organizațiile U.T.M. din 
Tataru și Topraisar unde munca de organi
zație „a luat vacanță" în această perioadă d? 
vîrf a muncilor agricole, comitetul organiza
ției U.T.M. de la G.A.C. „Filimon Sîrbu" din 
Comana a știut să-și îndrepte atenția spre for
mele de educație politică a tineretului adec
vate unei Asemenea situații. E drept că echipa 
de teatru (echipă fruntașă pe regiune) și-a 
întrerupt activitatea, că au încetat acțiunile 
sportive și excursiile. Acestea n-au mai fost 
posibile în ultimul timp.

Comitetul U.T.M. și-a îndreptat însă toată 
atenția spre folosirea timpului liber din pau
zele ce se fac în munca la arie, unde se lu
crează cu schimbul. în fiecare zi. grupuri de 
tineri colectiviști citesc ziarele, discută și co
mentează ultimele evenimente politice interne 
și internaționale, iar pe inginerul Constantin 
Cretu secretarul organizației U.T.M. îl găsești 
deseori explieînd tinerilor importanța notifică 
și semnificația articolelor și documentelor a- 
părute în presă, ajutîndu-i astfel pe tinerii co
lectiviști să eunoască evenimentele politice 
actuale să-și dea seama de importanța lor.

Munca politică a acestei organizații de bază 
U.T.M. s-a îndreptat după cum era și firesc, 
spre mobilizarea activă a tinerilor la termina
rea într-un timp cît mai scurt a lucrărilor de 
recoltare și treieriș, contribuind activ la in
tensificarea întrecerii socialiste între brigăzi 
și echipe. La fiecare dintre cele trei arii ale 
gospodăriei există cite o gazetă care eviden
țiază cu multă operativitate pe cei merituoși 
și critică pe cei care calcă alături cu drumul. 
Aceste gazete au fost preluate de organizația 
U.T.M. și aproape zilnic tinerii găsesc afișat 
ceva nou. Așa de pildă, a apărut la gazetă

numele . , __ ___
șit să-și organizeze în așa fel munca brigăzii 
îneît să treiere intr-o singură zi 33.860 kg. 
grîu. Alături se află numele tuturor celor ce 
au contribuit la acest succes deosebit printre 
care găsim și pe utemistele Florica Nejlovea- 
nu. Lucreția Oțeleanu și altele. Lozinca : „Cu 
toți la luptă pentru scurtarea timpului la tre
ierat" a fost tradusă în fapte. Succesul bri
găzii a IlI-a a fost comunicat și celorlalte 
două arii, tinerii de aici pornind hotărîți la 
obținerea unor noi succese. Și pînă acum nici 
o batoză nu a rămas sub angajamentul tuat: 
20.000 kg. grîu treierat zilnic.

La gazetele de arii se pot citi și numele 
altor utemiști. Marin Nejloveanu de pildă, care 
trage carul numai în partea batozei in care 
nu vine praf, Aurel Curcă care încurcă trebu
rile chiulind, Marin Oțeleanu cărător la batoză 
care își pierde timpul necăjind fetele în loc 
să-și vadă de treabă și alții. Utemiștii de la 
G.A.C. Comana citesc și apoi comentează, lat 
glumele lor usturătoare pentru chiulangii sau 
indisciplinați îi fac pe aceștia Să simtă poziția 
colectivului care nu se împacă cu astfel de 
apucături. Nu au fost uitați în această pe
rioadă nici tinerii ce urmează a fi primiți in 
U.T.M. Membrii comitetului U.T.M. au avut o

GH. ANGELESCU

brigadierului Ion Militaru care a reu-

Folosirea ft întreținerea utila
jului este expresia atitudinii tine
retului țață de muncă, de proprie
tatea obștească. în uzină, multă 
vreme, unii tineri au manifestat o 
atitudine de dispreț față de ma
șini. Unii le lăsau să meargă în 
gol, alții le lăsau murdare. Și in
tr-un caz și în altul, ei știrbeau 
bunul obștesc, și iată cum se ex
plică aceasta. Mașinile neîngrijite, 
se defectau des, se uzau mai re
pede. în acest fel se împiedica des
fășurarea normală a procesului de 
producție, se rebutau piesele risi- 
pindu-se metalul. Posturile ute- 
miște de control și-au axat activi
tatea pe educarea la tineri a spiri
tului de răspundere față de mașini. 
Tinerii înapoiați au fost aspru cri
ticați, ajutați ca să se îndrepte. 
Au fost organizate raiduri, vizite

23 August, manifestîndu-și și în 
acest fel recunoștința pentru viața 
nouă pe care o trăiește.

Organizația U.T.M. — secretar 
tov. Valerin Bădilă—îndrumată de 
comitetul de partid, a pus în cen
trul activității 6ale ca una din cele 
mai importante sarcini, educarea 
tinerilor in spiritul atitudinii noi, 
socialiste, față de muncă, față de 
bunurile obștești. în rezolvarea 
acestei sarcini organizația U.T.M. 
găsește un sprijin permanent în 
posturile utemiste de control.

Documentele recentei plenare a 
C.C. al U.TM. subliniază marea 
răspundere pe care o au posturile 
utemiste de control privind apăra
rea și întărirea continuă a proprie
tății obștești.

Posturile utemiste de control — 
exponenți vigilenți ai controlului inopinate, iar constatările au fost 
muncitoresc de masă în producție aduse la cunoștința întregului co- 
au datoria să seziseze lipsurile, să 
propună conducerii uzinei măsuri 
care să asigure desfășurarea nor
mală a procesului de producție.

Sfera de activitate a posturilor 
utemiste de control este mare. Ele

LIDIA POPESCU.

Statul nostru democrat-popular acordă o deosebită atenție tinere
lor vlăstare, astfel numărul creșe lor de copii este în continuă ere» 
ștere. Părinții pot fi liniștiți ; mi cuții lor sînt în mîini sigure.

Clișeul nostru vă prezintă pe mi cii locatari ai unei creșe din Ca» 
pitală jucîndu-se sub supravegherea atentă a educatoarei.
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laștereade la r
lui N. G. Ce«rnîșevski

EROI și SEMNIFICA ȚII
Eroii romanului „Setea" sînt, 

prin excelență oameni ai timpului 
nostru, caracterele lor definindu-se 
în funcție de rolul jucat în proce
sul transformărilor social-istorice. 
Titus Popovici creează o diversi
tate de tipuri sociale, între care, 
în primul rînd, tipuri de comuniști 
— oameni care înțeleg sensul isto
riei și astfel acționează conștient 
în serviciul tendințelor ei firești, 
ajungînd să dirijeze cursul eveni
mentelor și să influențeze decisiv 
prin aceasta, destinele contempo
ranilor lor. In atitudinea față de 
ideile partidului clasei muncitoa
re se exprimă, nu numai poziția 
de clasă dar însăși esența morală 
a tuturor eroilor romanului. Din
tre comuniștii înfățișați în „Setea" 
învățătorul George Teodorescu e 
cel care dobîndește o consistență 
omenească, devine un caracter 
memorabil.

Eroul ni se înfățișează, întîi ca 
un tînăr animat de idei generoa
se, dornic să devină un „lumină
tor" al satului pentru ca, mai tîr- 
ziu, după întoarcerea din război 
să se manifeste ca un luptător re
voluționar, ca un comunist. Pro
cesul sufletesc al transformării 
lui George Teodorescu nu se dez
văluie în roman, oricît de detai
lată ar fi, într-un capitol exterior 
acțiunii centrale, istorisirea pati
milor eroului în război, pînă să 
ajungă prizonier, și cîtva timp 
după aceea. E o lacună aceasta, 
evident, dar ea nu impietează a- 
eupra 
care 
din 
din 
divizia 
cepe să constituie în carte 
o prezență efectivă. Izbînda 
romancierului în zugrăvirea lui 
George ca activist de partid e re
marcabilă. Ne găsim în fața unui 
erou cu însușiri omenești obișnui
te, cu virtuți și slăbiciuni perso
nale, călăuzit de țeluri mărețe, 
dar supus, asemenea oricărui mu
ritor, greșelilor. Prin ce este în 
acest caz George Teodorescu un 
om deosebit? Forța lui morală 
rezidă în conștiința propriei me
niri ce-i revine în societate, în ho- 
tărîrea nestrămutată cu care răs
punde acestei meniri. Convins de 
necesitatea istorică obiectivă a în
făptuirii reformei agrare, ca în
ceput al unor adînci prefaceri. în 
viața satului, eroul se dăruie cu o 
pasiune mistuitoare luptei pentru 
împroprietărirea țăranilor săraci.

Eroul este înfățișat învingînd 
obstacole, atît pe cele lăuntrice 
cît și — mai ales — pe cele 
din afară. George Teodorescu, 
cot la cot cu tovarășii de idei, 
luptă cu nădejde împotriva duș
manului de clasă, împotriva lui 
Papp și a slugilor lui, întrebuin- 
țînd, după necesități, cele mai 
diferite arme, de la cuvînt pînă la 
pistolul automat. El are de luptat

din greu împotriva inerției, a sti
hiei mic burgheze ce-și găsește 
personificarea mai ales în Emi
lia, soția sa. George ajunge la 
discuții violente cu soția, văzîn- 
du-se nevoit, la un moment dat, 
să plece din casă, căutîndu-și a- 
dăpost la un prieten. Greutățile 
luptei, departe de a-1 descuraja, îi 
sporesc fermitatea, îi oțelesc voin
ța de a-și urma neabătut calea. 
George Teodorescu este unul din 
chipurile realiste de comuniști din 
literatura noastră.

La antipodul lui George Teodo
rescu, Ardeleanu, Jurca și ceilalți 
comuniști, se află reacționarii în- 
veterați în frunte cu Romulus 
Papp de Zerind. Papp pe care îl 
cunoaștem de altfel din „Străinul", 
cît și acoliții săi Spinațiu și Mi- 
tran, precum și legionarul Bani- 
ciu și chiaburul Picu, o adevărată 
brută însetată de sînge, sînt sur
prinși în împrejurări care demas- 

dintr-o dată esența lor abjec-' subcă

tă.

veridicității personajului 
în realitate, de abia 

momentul Cînd coboară 
tren, ca voluntar în 

i „Tudor Vladimirescu" în
să constituie 

prezență efectivă.

Baronul își apără moșia ca 
turbat, nevrînd să asculte nici un 
glas care îl îndeamnă să fie cît 
de cît receptiv la fenomenele din 
jurul său. Profesorul Suslănescu, 
un ins dezaxat ce oscilează con
tinuu între comuniști și reacțio
nari, căutînd să profite din amîn- 
două părțile, e dat afară cu bru
talitate, cînd îndrăznește să spu
nă că ar fi indicat ca baronul în
suși să-și împartă moșia spre a 
trece drept un prieten al țărani
lor și a-i smulge astfel pe aceștia 
de sub influența partidului comu
nist. Sînt de ajuns cîteva scene 
caracteristice, pentru ca Papp să 
apară în toată hidoșenia. Situația 
se prezintă tot astfel în cazul ce
lorlalți reprezentanți ai reacțiunii. 
Cititorul nu simte nevoia unor 
sondaje în interiorul acestor per
sonaje, deoarece acolo nu e decît 
vid, toată atitudinea lor în fața 
vieții, toată filosofia lor rezumîn- 
du-se la încăpățînarea de a se o- 
pune mersului firesc înainte al 
societății.

Altfel stau lucrurile cu Găvrilă 
Ursului, un chiabur care luptă 
împotriva forțelor înnoitoare cu 
mijloace diferite de acelea folosite 
de Picu și cei de teapa lui. Găvri
lă e membru al unei secte reli
gioase ce interzice violența, în 
consecință el predică „rînduiala", 
„unirea", dezaprobînd în vorbe pe 
cei ce cheamă la vărsare de sîn
ge. El își face iluzia că sărăci
mea satului poate fi îmbătată cu 
cuvinte, cîștigată prin pomeni, 
clintită din drumul ei spre o via
ță demnă. Gavrilă, pînă la urmă 
își vede prăbușite iluziile. Bătrî- 
nul, care pînă atunci veghease cu 
strășnicie la păstrarea integrității

Scenă din filmul „Pe Donul liniștit"

pămîntului, retezînd necruțător 
orice încercare a vreunui membru 
al familiei de a ieși din rînduiala 
lui își împarte acum din proprie 
inițiativă, averea celor șapte fii, 
după care se duce la partid, spre 
a declara că își recunoaște înfrîn- 
gerea : „Dom’ director rînduiala 
mea n-a fost bună... O fost a sa- 
tanii și nu a domnului... îmi pare 
rău". Evoluția lui Găvrilă e una 
din cele mai interesante, din cîte 
ne înfățișează Titus Popovici în 
„Setea", personajul fiind construit 
cu adevărată măiestrie. Mă întreb 
însă care este semnificația gestu
lui său final, ce concluzie etico- 
ideologică se poate desprinde din 
hotărîrea unui chiabur de a con
teni lupta împotriva societății noa
stre. Intenționează el oare să 
sprijine de aci înainte forțele 
sociale înaintate sau, poate 
tinde să fie considerat neutru 
în lupta de clasă, pentru ca, 

această mască, să acțio-

neze mai rafinat în serviciul unor 
scopuri ostile vieții noi ? Deocam
dată, înțelesul transformării per
sonajului stă sub semnul enigmei. 
Poate că volumul II din „Setea" 
a cărui apariție nu prea îndepăr
tată a și fost vestită, va aduce 
lumina necesară în jurul condui
tei ciudate a lui Găvrilă.

Insuficient motivată găsesc in
sistența romancierului asupra tri
bulațiilor lui Suslănescu, acest ins 
al cărui caracter amintind de spe
cia moluștei ne este bine cunos
cut din „Străinul”. In ciuda nu
meroaselor pagini în care sînt a- 
nalizate secetoasele lui procese 
interioare, personajul nu consti
tuie o prezență necesară în des
fășurarea evenimentelor narate în 
roman, el fiind, în fond, tot 
timpul un spectator, chiar dacă în 
această calitate suferă la un mo
ment dat chiar fizic violența cioc
nirii dintre forțele sociale față de 
tendințele cărora el manifestă su
biectiv sau are impresia de a ma
nifesta, o egală indiferență. Sus
lănescu nu trăiește o adevărată 
dramă de conștiință, aceasta im- 
plicînd, în primul rînd, bună cre
dință, căutare onestă a soluției 
într-o problemă sufletească- difi
cilă. Or, Suslănescu nu caută ni
mic, nu tinde sincer spre o lim
pezire ; el e doar un suflet mes
chin, practicînd autoanalizele ster
pe cu iluzia ridicării, prin acea
sta, deasupra oamenilor dintr-o 
bucată, a căror fermitate în ati
tudini el o socoate drept mărgi
nire, primitivitate intelectuală. Nu 
era cazul, prin urmare, cred, să 
se acorde într-un roman cu ca
racter predominant social, atîta 
importanță banalelor autointro- 
specții ale unui filistin, natura a- 
cestora revelîndu-se cititorilor pe 
deplin de Ia bun început. Proble
matica lui Suslănescu nu e atît 
de gravă și complicată, nu arun
că o asemenea lumină asupra sen
sului general implicat în ansam
blul de fenomene desfășurate în 
roman, îneît să justifice aducerea 
personajului în prim plan și ur
mărirea atentă a fiecărui gest al 
său.

Eroii cei mai deplin realizați 
și, după George Teodorescu, cei 
mai semnificativi
Mitru și Ana Moț. Ana și Mitru 
încarnează două 
vergente — în

supra sărăciei și, implicit, de do- 
bîndire a sentimentului propriei 
demnități. Cum luptă ei pentru în
făptuirea aspirațiilor ce le sînt 
proprii ? Ana, produs al unei lumi 
in care stăpînea în chip absolut 
banul muncește cu o îndîrjire 
rece, cu o perseverență nezdrun
cinată, ani, zeci de ani în șir, 
pentru a face bani cu care să 
cumpere pămînt.

Prin întreaga ei conduită, Ana 
se definește ca un om cu inepui
zabile resurse interioare, ce se 
cheltuiesc însă în vederea reali
zării unui țel îngust personal și 
astfel împing sufletul spre perver
tire. Devenind un scop în sine, 
pămîntul se transformă într-o ob
sesie, într-o himeră ce terorizea
ză conștiința și o usucă. Ana îl 
îndeamnă pe Mitru, nepotul său, 
să reediteze cazul lui Ion : „Tu 
să ții minte, Mitruțule, că eu mi-s 
bătrînă și știu... Să încelui o fată 
bogață, să te învăluiești cu ea, să 
ți-o deie tată-său de nevoie, dacă 
nu de voie. Omul, cînd îi sărac, 
nu-i om, e cîine și n-are „unoare" 
la nime“...

Mitru Moț urmează însă un 
drum opus celui străbătut de mă
tușa lui. Poate că, dacă ar fi 
trăit cu cîteva decenii în urmă, 
s-ar fi zbătut și el ca și Ana și 
premergătorii. ei pictați de marii 
scriitori de origină ardeleană, cău
tînd să acapareze pămînt numai 
pentru el, indiferent prin ce mij
loace. Mitru este însă omul unei 
alte epoci. El se întoarce de pe 
front cu sufletul crispat de setea 
răzbunării împotriva lui Cloambeș, 
chiaburul care, uzînd de influen
ța ce o avea, îl trimisese în război 
în locul fiului său. In fiecare fi
bră din ființa Iui mustește ura 
răscolitoare împotriva celor ce 
l-au asuprit și nedreptățit. Psiho
logia sa e a unui haiduc și, în
tr-un moment, el chiar zice că are 
de gînd să devină hoț. Mitru în- 
tîlnește însă în calea sa partidul, 
spre care se simte numaidecît a- 
tras instinctiv ca spre forța desti
nată să conducă pe toți Cei ex
ploatați și obidiți spre împlinirea 
visului lor suprem. Dintr-un răz
vrătit anarhic el devine curînd un 
luptător conștient, ce-și găsește 
locul în rîndurile partidului. Lup
ta sa pentru pămînt, dusă cu o 
patimă tot atît de arzătoare ca 
aceea care o stăpînise pe vremuri 
pe mătușa Iui, acest 
se dedsebește radical 
depuse odinioară, în 
de Ana. El nu luptă 
gur, nu luptă numai 
Lupta sa se încadrează țn ’marea 
luptă purtată de masele de mili
oane, sub conducerea partidului, 
pentru dărîmarea temeliilor pu
tredei lumi capitaliste a cărei 
existență implică mizeria, sără
cia cumplită a celor mulți, ca 
preț al huzurului unei infime mi
norități exploatatoare. De aceea 
e și sor ită izbîndei această luptă.

„Setea” e, prin urmare, o carte 
a vremurilor noastre, o carte ac
tuală, vie, a cărei remarcabilă 
realizare artistică demonstrează 
forța realismului socialist, supe
rioritatea acestei metode de crea
ție, ce presupune reflectarea pro
fund veridică a realității în dez
voltarea ei revoluționară, de pe 
pozițiile partidului clasei munci
toare. Romanul lui Titus Popovici 
reprezintă unul din cele mai în
semnate succese obținute de lite
ratura noastră în ultimii ani.
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Ion feminin, 
de sforțările 
același scop, 
de unul sin- 
pentru sine.

DUMITRU MICU

Un mare gînditor și militant
democrat - revoluționar

Una din cele mai luminoa
se figuri âle culturii ruse, 
bogată în reprezentanți străluciți, 
rămîne, desigur, aceea a lui Ni
kolai Gavriloviei Cernîșevski, ma
rele democrat-revoluționar frun
taș al generației sale, excepțional 
gînditor și militant revoluționar, 
scriitor și critic literar, „mare sa
vant rus" cum îl numea Marx 
care insista asupra valorii sale 
deosebite nu numai pentru Rusia 
ci și pentru întreaga cultură uni
versală. Viața sa, care uimește 
prin activitatea vastă și multila
terală depusă în condițiile insu
portabile create de tirania ța
ristă, este o pildă de consecvență 
și dîrzenie în slujirea idealului 
nobil, ales încă din tinerețe.

Cunoașterea împrejurărilor a- 
cestei vieți dezvăluie în Cernî
șevski un erou revoluționar, tot 
atît de demn de admirație ca și 
acei minunați luptători pentru 
binele poporului întruchipați de 
el în cartea sa „Ce-i de făcut ?“ 
in figura lui Rahmetov. Cernî
șevski și-a petrecut douăzeci de 
ani în temniță și deportări — în 
cumplita fortăreață Petropav
lovsk, apoi șapte ani de muncă 
silnică în ocna de sare și în mină 
după care au urmat zilele la fel 
de grele de exil, într-un înde
părtat orășel siberian, cu perse
cuțiile și umilințele la care-1 su
puneau zbirii poliției țariste.

Marele Lenin scria despre Cer
nîșevski că a fost un democrat- 
revoluționar care „a știut să exer- 

' cite o influență în spirit revo
luționar asupra tuturor evenimen
telor politice ale epocii sale, care 
a propagat, trecînd peste obstaco
lele și barierele cenzurii, ideea 
revoluției țărănești, ideea luptei 
maselor pentru răsturnarea tutu
ror vechilor autorități”. într-ade- 
văr, Cernîșevski a urmărit îndea
proape și s-a ocupat cu compe
tență de toate problemele politi-

ce principale ale vremii. Este 
cunoscut rolul său ca inspirator 
ideologic și unul dintre conducă 
torii organizației revoluționare 
ilegale „Zemlia i volia". Conde
iului său i se datorește manifes
tul revoluționar de un uriaș ră
sunet „Țăranilor iobagi, de la cei 
care le doresc binele, închină
ciune". El a educat și o întreagă 
generație de revoluționari prin 
operele sale și prin revista con
dusă împreună cu Nekrasov 
„Sovremennik" („Contempora-

EMERIC NAGY Spărgătorii de piatră din Fabrica 
de zahăr

atitudini di-
problema pă-'[sau științifico-fantastică, cum sînt

nul") la oare colaborau,în afară 
de marele critic Dobroliubov, cei 
mai talentați scriitori ruși ai a- 
celei perioade.

Caracteristică pentru concepția 
lui Cernîșevski despre rolul in
telectualului și al artei este orien
tarea acestei reviste. Redacția 
„Sovremennik“-ului afirma des
chis că ținta sa este să dea „o re
vistă socială"—o publicație care 
să fie o tribună de luptă împotri
va proprietarilor de iobagi, să 
demaște esența profund dușmă
noasă a liberalilor, să combată 
teoriile așa-zisei „arte pure" în 
literatură. Continuator al operei 
marelui său înaintaș, Bieliaski, 
Cernîșevski a militat întreaga sa 
viață, cu fermitate și cu pasiune, 
pentru o literatură realistă, pusă 
în slujba intereselor poporului, 
a năzuințelor sale spre o viață 
mai dreaptă, deci, în slujba idea
lurilor revoluționare. Combătînd 
concepțiile idealiste reacțio
nare în estetică după cum le 
combătuse în filozofie, marele 
critic și gînditor nu putea să nu 
respingă arta „în sine", ruptă de 
realitate și disprețuind realitatea. 
Ca și Bielinski și Herzen care 
afirmaseră misiunea socială a H- 
teraturii, dezvoltând concepțiile 
lor, Cernîșevski s-a ridicat îm
potriva limitării criticii, a ridi
culizat critica preocupată numai 
de detalii, „rafinată" și evazivă, 
lipsită de convingeri clare, care 
trece cu vederea semnificația o- 
perei de artă. El a combătut 
ideea hegeliană a „frumosului" 
opus realității.

„Frumosul este viața" spune 
Cernîșevski înțelegind, desigur 
prin aceasta, viața așa cum tre
buie să fie, cum va deveni în 
urma desființării orînduiril 
nedrepte. Conform acestei con
cepții materialiste, literatura nu 
poate exista fără oglindirea rea
lității, a problemelor ei majore, 
ea nu-și merită numele dacă nu 
aTe altă menire, decît să desfete 
un cerc restrîns, parazitar.

Cît de actuale sânt cuvintele 
marelui critic despre poezie care 
nu trebuie să se ocupe cu zugră
virea unor aspecte mărunte și 
nesemnificative ci cu „ceea ce 
este esențial și caracteristic în 
viață", tn același timp, însă, cri
ticul atrăgea atenția că generalul, 
tipicul nu există în afara concre
tului, a individualului, el arată 
că numai prin măiestria artistică, 
conținutul de idei just poate fi 
comunicat pe deplin cititorului. 
(Un exemplu în această privință 
a fost chiar revista „Sovremen- 
nic“ în cșre lucrările publicate 
se remarcau prin înaltul nivel la 
care erau realizate). Cernîșevski 
a emis ideea deosebit de însem
nată a legăturii indisolubile din
tre conținut și formă. „Cînd for
ma este expresia conținutului, ea 
e atît de strins legată de el, în- 
cît a o separa de conținut în
seamnă a distruge însuși conți
nutul și dimpotrivă, a separa 
conținutul de formă, înseamnă a 
distruge forma".

Scriitor el însuși, Cernîșevski 
a lăsat mai multe opere literare, 
dintre care, fără îndoială cea mai 
însemnată este romanul „Ce-i de 
făcut?", carte despre „oamenii 
noi" în care sub formă aluzivă 
categorică uneori, la care-1 obli
ga să recurgă hărțuiala cenzurii, 
a făcut elogiul muncii libe
re pe baze socialiste, al acti- 
vității revoluționare pentru răs
turnarea regimului samavolniciei, 
și al unei morale noi a oameni
lor descătușați.

Au trecut cîteva «“ 
cînd viitorul luminos prevăzut

decenii 
prevăzut de 

Cernîșevski poporului său a de
venit realitate, întrecînd cu mult 
închipuirea acestui mare gînditor 
patriot. Opera lui, însă, rămîne 
la fel de prețioasă în zilele noas-, ” 
tre, cerințele sale față de literg-’1'"'' 
tură născute din înțelegerea ade- 
vârâtei meniri a artei și din de
votament pentru idealurile drep
tății sociale — nu și-au pier- - 
dut însemnătatea. Opera marelui 
democrat-revoluționar constituie 
și azi un tezaur de învățăminte 
pentru scriitorii și criticii noștri 
liteTari, animați de dorința de âfîst 
sluji prin scrisul lor poporul. “'E

FELICIA DAN

TINERE CONDEE

Odată, satul se numea Flămînzi
E
ce 
ducînd pe cîmp 
un cîntec larg sub pulberea de stele...

Batozele flămînde-nșfaeă snopii, 
iar oamenii roiesc — deopotrivă — 
Și-n sacii mari se-adună pîinea nouă. 
Se-nalță un poem din colectivă...

In noaptea albă, ca-ntr-o feerie, 
Ne-am înfruptat din primul holdei prînz 
Și n-am uitat c-aici, pe-aceeași glie, 
odată, satul se numea „Flămînzi".

GH. SCRIPCA

noapte. Zarea s-a umplut de care 
vin domol, sub roada holdei grele, 
‘ . j — din zare pînă-n zare —

repudiată de arta realist-socialis- 
- tă o constituie înclinația spre fal
sa naivitate, infantilismul căutat, 
împrumutat din vechiul arsenal 
al decadentismului. Asemenea
exerciții formaliste, adevărate
insulte la adresa bunului gust își 
mai fac loc din cînd în cînd și în 
ilustrația de carte, răsărind ase
menea neghinei într-un lan de 
grîu.

Caracteristică pentru catego
risirea unor asemenea lucrări for
maliste, etalind o stridență excen
trică, sînt copertele semnate de 
Irene lonescu și Irene Rișleakov 
la plachetele de versuri „La mar
ginea cîmpiei" de Rusalin Mure- 
șanu și „Flori de mare" a lui 
George Dan. Ignorarea totală a 
desenului, la adăpostul unei așa

lișmului pe care oamenii muncii 
din patria noastră îl condamnă 
cu hotărîre. Iată „maniere" de a 
face grafică care sint o dovadă 
de netăgăduit a îndepărtării unor 
graficieni de viață, a încercărilor 
lor nejuste de a repune în circu
lație viziuni artistice deformate și 
respinse, a pierderii de către ei 
a busolei orientării în artă 
— biruitoarele principii estetice 
marxist-leniniste.

Scormonind prin recuzita în
vechită a decadentismului, I. Oro- 
veanu, realizatorul copertei volu
mului de schițe „Strada liniștită" 
de Paul Daniel, a scos la iveală, 
ca pe un ridicol velociped de la 
începutul acestui veac, viziunea 
cubistă a unor capre privite par
că printr-o oglindă deformantă de 
bilei.

meniu care reprezintă fără îndo
ială cimpul de activitate cel mai 
vast și mai rodnic al graficieni
lor ilustratori, sînt sporite în fie
care săptămină de noi lucrări va
loroase. Printre ultimele reali
zări, atrage atenția, alături de 
suita de desene satirice ale lui 
M. Gion la schițele Iui Caragiale, 
coperta și ilustrațiile realizate de 
Ed. Arno ia volumul de povestiri 
„Eu, Tică și alții". Spirituale, 
deși multe dintre ele nu depășesc 
caracterul unor simple vignete, 
desenele lui Arno se integrează 
atît de bine textului, îneît par că 
au fost schițate pe marginea ma
nuscrisului chiar de către poves
titor, care a simțit nevoia să-și 
contureze plastic unele idei. Zim- 
betul inteligent, clipitul ștrengă
resc a! ochilor care luminează în
treaga figură a băiatului de pe 
copertă (este vorba de un mon
taj fotografic) atrag pe tinerii ci
titori incă din prima clipă în care 
zăresc acest volum de povestiri.

Ilustrațiile cărților pentru co
pii preșcolari și dih primele clase 
sînt in majoritatea lor create pen
tru a fi reproduse in mai mu! e 
culori. în virtutea acestui fapt, 
ele necesită, în afara talentului 
și cunoștințelor grafice obișnuite, 
o serioasă aprofundare a tehni
cii specifice tiparului offset ,n 
care sînt reproduse. Artistul tre
buie să folosească combinațiile a 
numai trei sau patru culori de 
bază care să poată fi relăcute în 
tonurile inițiale după descompu
nerea pentru tipar.

Fără a stăpîni perfect această 
tehnică, întreg consumul de ener
gie și ades de ingeniozitate al 
artistului se concretizează în re
zultatele sărace. Mărturie acestui 
fapt stau ilustrațiile la poezia 
„Nunta în codru" de George 
Coșbuc. Graficiană Elena Ceaușu 
a mers pe linia unui desen alam
bicat, cu nuanțe de culori greu

reproductibile. Rezultatul : la ti
par unele planșe au căpătat un 
aspect tern, cu unele imagini 
fragmentate prin ștergerea aproa
pe totală a tonurilor prea subtile, 
cu dese și supărătoare intervenții 
de retuș.

Există de asemenea Ia ilustra
țiile Elenei Ceaușu — și aceasta 
ca o scădere inițială — tendința 
către un compromis între schița 
obișnuită după natură și umani
zarea păsăreștilor nuntași pe li
nia fabulei sau desenului animat. 
Pe aceeași iinie a compromisului 
de astă dată între imaginea rea
listă și prezentarea unor mario
nete — merg și ilustrațiile Cleliei 
Ottone la „Fărîmiturică" de C. 
Robescu. Nesiguranța în găsirea 
unei forme adecuate pentru ani
marea unor eroi de fabulă sau fee
rie apare pregnant și în alte ilu
strații ale cărților pentru copii. Mai 
mult decit în oricare alt dome
niu al ilustrației de carte, în do
meniul literaturii pentru copii a- 
baterea de la principiile realis
mului socialist poate avea reper
cusiuni foarte serioase în conștiin
ța micului cititor, dezorientîndu-1. 
De aceea în acest domeniu răs
punderea graficianului trebuie să 
crească mult, căci scăderile mun
cii lui au consecințe nu numai pe 
tărîm artistic ci și în general, în 
educarea tineretului, lată de ce 
fanful merită o discuție specială 
mai amplă, capabilă să aducă 
precizări de poziții.

însemnătatea și larga difuzare 
a ilustrației de carte justifică pe 
deplin discutarea mai amplă a 
pnblemeior specifice acestui do
meniu al graficei căruia artiștii 
noștri plastici trebuie să-i dea 
mai mare atenție ca unui auxi
liar de preț al funcției educativa 
a literaturii.

VClgeilLC — piuuicuia ------- V............ r---------  . - -------- ------------mîntului. Amîndoi sînt flămînzite”*/^^

. posesia pămîntu-oțună" izbutește _  _____
lui reprezintă tn concepția lorjjmare măsură artisticul cu didac- 

dea-'«ticul. Tînărul desenator Dumitru 
« ‘ lonescu a reușit să creeze un 

-----& „peisaj lunar" deasupra căruia 
strălucește străvechea planetă pe 
care o locuim, folosind în mod 
creator, atît în desen cît și în cu
loare, datele furnizate de cerce
tările astronomilor.

Cu totul altă imagine degajă 
coperta executată de P. Nazarie 
ia povestirea „Robinsoni pe pla
neta oceanelor" de I. M. Ștefan 
și Radu Nor. Căutînd să nu mai 
fie tributar formulei stereotipe, 
multiplicate obositor de copertele 
unor romane de călătorii cosmice

de pămînt,
otirii lui H. Stahll „Un romîn în 

să îmbine în

unicul mod de ridicare

Măreața revoluție culturală 
care se înfăptuiește sub conduce
rea înțeleaptă și sigură a parti
dului a creat condițiile unui avînt 
nemaicunoscut pentru pătrunde
rea literaturii în masa poporului 
muncitor. Operele beletristice se 
difuzează anual în milioane de 
exemplare, ajungînd pină în cele 
mai îndepărtate sate. Prezentarea 
artistică a lucrărilor literare, 
preocuparea permanentă pentru 
ridicarea nivelului grafic ilustra
tiv al cărții, constituie una dintre 
caracteristicile principale ale noii 
activități editoriale din țara noa
stră. Ilustrația de carte devine 
astfel cel mai popular, mai larg 
răspîndit domeniu al graficei.

Reprezentanți de frunte ai artei 
noastre plastice au dovedit și pe 
acest tărîm înalta lor măiestrie 
artistică, dînd prin vigoarea ta
lentului lor o mai deplină strălu
cire unor opere de valoare ale li
teraturii noastre clasice și con
temporane și unor comori ale li
teraturii universale. Ilustrațiile 
Iui Corneliu Baba subliniază cu 
adine realism dramatismul mo
mentelor din romanul lui Mihail 
Sadoveanu „Mitrea Cocor" ; J. 
Perahim a dăruit cititorilor ilus
trațiile pline de adine umanism și 
pătrundere in esența faptelor na
rate de strălucitul poem al lui 
Tvardovski „Vasili Tiorkin"; lu
mea eroilor caragialești a prins 
mai puternic contur și culoare în 
ilustrațiile lui Taru, A. Jiquide și 
M. Gion; hazul și tîlcul povesti
rilor lui Creangă și-au pus pece

tea pe fiecare din ilustrațiile lui 
N. Roni.

Ce elemente determină înalta 
apreciere de care se bucură lu
crările citate mai înainte, care 
este cheia succeselor ilustrației 
de carte, în general ? Reflectarea 
artistică in lumina realismului 
socialist, în cazul ilustrației de 
carte, depinde de respectarea spi
ritului operei literare, pătrunde
rea conținutului lucrării, a ten
dințelor ei precum și de viziunea 
realistă asupra însuși fenomenu
lui viu, a faptelor narate așa cum 
se petrec ele de obicei în viață. 
Graficianul ilustrator de carte 
trebuie să fie un artist interpret 
in cea mai înaltă accepțiune a a- 
cestei noțiuni, care presupune în
țelegerea deplină a creației lite
rare și personalității artistice a 
autorului, pe care s-o amplifice 
prin mijloace caracteristice pro
priei sale personalități artistice 
creatoare.

Recitiți cu atenție portretul li
terar al eroului sadovenian Mi
trea Cocor. Priviți apoi portretul 
în cărbune al aceluiași erou rea
lizat de Corneliu Baba. Veți re
găsi reflectate în desen nu numai 
fiecare trăsătură fizică, ci și fe
lul de a gindi și de a acționa 
specific lui Mitrea Cocor. Refa- 
ceți aceeași experiență recitind 
versurile lui Tvardovski avînd în 
față desenul lui Perahim infățl- 
șîndu-1 pe Tiorkin. Fiecare contur, 
fiecare linie, trasate de cărbunele 
artistului corespunde unei ima
gini literare, unei caracterizări

făcute de vers. Profilul moral, 
caracterul tipic al eroului, luptă
tor aprig și neînfricat, neîntrecut 
povestitor și meșter in snoave, 
figură legendară și totuși atît de 
umană s-au contopit într-o ima
gine plastică remarcabilă.

O privire de ansamblu asîpra 
ilustrației și prezentării artistice 
a lucrărilor literare aflate in vi
trinele librăriilor noastre ne con
firmă strădania constantă a ar-

împotriva formalismului
în ilustrația de carte
tlștilor graficieni pentru 
tățirea aspectului grafic 
relor beletristice. Despre 
ra de mare autenticitate 
degajă ilustrațiile Tiei 
romanele
„Foc în hanul cu tei" de I. Peltz 
am avut prilejul de a face referiri 
mai ample pe marginea recentei 
expoziții personale a artistei. Ți
nem să subliniem însă că în lu
mina textului, desenele cîștigă și 
mai mult în densitate.

Avem în față două lucrări lite
rare de aceeași factură, două po
vestiri de anticipație științifică,

îmbună- 
al ope- 
atmosfe- 
pe care o 
Peltz Ia 

„Calea Văcărești" și

(nelipsita rachetă luîndu-și zborul 
undeva spre înălțimile siderale) 
P. Nazarie n-a știut să selecteze 
din cadrul textului și nici să re
dea plastic o imagine impresio-. 
nantă, inedită, a lumii stelare 
încă necunoscute. întregul cadru 
al copertei seamănă oarecum cu 
imaginea naufragiului pămintean 
al unei bărci pescărești.

Dar ce pretenții să avem la 1- 
lustrațiile reprezentind scene de 
pe alt tărim cînd unii graficieni 
au o viziune haotică asupra vie
ții de toate zilele, imediate. 
Astfel, o tendință total străină și

zise stilizări, dominația unor to
nuri obositoare de culoare sînt tră
săturile specifice ale acestor pseu- 
do-lucrări grafice pătrunse de 
morbul decadentismului. Nu este 
lipsit de semnificație faptul că in 
ceea ce privește volumul de ver
suri al lui George Dan aspectul 
grafic formalist își găsește izvor 
și corespondențe în conținutul 
evazionist al multora dintre poe
ziile reunite sub titlul „Flori de 
mare".

Această stridență a lipsei de 
gust, falsul exotism fac parte 
din cortegiul insoțitor al antirea-

Faptul că asemenea buruieni 
ale decadentismului, periculoase 
încercări de pervertire a gustului 
artistic al maselor de cititori au 
putut vedea lumina tiparului, a- 
trage atenția nu numai asupra 
abaterii inadmisibile de la princi
piile artei realiste a unora din
tre graficienii-ilustratori ci și asu
pra tocirii spiritului de răspun
dere, a exigenței principiale a 
consilierilor artistici ai edituri
lor, care și-au dat girul pentru 
publicarea acestor lucrări.

Succesele înregistrate în ilus
trarea scrierilor pentru copii, do-

George
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pentru asigurarea unei păci trai
nice și destinderea relațiilor in
ternaționale. Uniunea Sovietică nu 
s-a limitat să se pronunțe în mod 
consecvent pentru această cerin
ță, ci a înfăptuit o serie de acți
uni concrete în acest sens. Retra
gerea trupelor sovietice de pe te
ritoriul Republicii Populare Ro
mîne, hotărîtă de comun acord 
cu guvernul nostru, face parte din 
aceste acțiuni. Puterile imperia
liste refuză însă să urmeze exem
plul Uniunii Sovietice. Dimpotrivă 
așa cum arată evenimentele re
cente, ele își extind amestecul 
brutal în viața internă a altor 
țări și popoare și în special a 
popoarelor care luptă pentru cu
cerirea și consolidarea indepen
denței lor naționale. întreaga o- 
nenire a primit cu un sentiment 

de revoltă și indignare interven
ția militară a S.U.A. în Liban și 
a Angliei în Iordania.

Această acțiune provocatoare 
arată din nou in adevărata sa 
lumină fața hidoasă a imperia
lismului, dușmanul libertății și in
dependenței popoarelor. Nici un 
fel de declarații pioase cu privire 
la pretinsa lor dragoste pentru 
pace și democrație nu vor putea 
ascunde adevăratele scopuri ur
mărite de imperialiști. Ele nu vor 
putea ascunde faptul că în spa
tele acțiunilor agresive cotropi
toare ale imperialiștilor artelo- 
americani se află monopolurile 
petrolifere și marile trusturi de 
armament, că aceste acțiuni au 
drept scop să sugrume mișcarea de 
eliberare națională a popoarelor 
arabe, care luptă pentru scutura
rea definitivă a jugului colonialist. 
In același timp, acțiunea anglo- 

. americană în țările arabe urmă- 
iște scopul de a împiedica destin
area relațiilor internaționale, 

•cfeind o primejdie serioasă pentru 
pace în Asia și în întreaga lume. 

' Țările socialiste și alte țări iu
bitoare de pace au luat o poziție 
fermă de condamnare a acțiunilor 
agresive ale imperialiștilor ameri
cani. Această poziție și-a găsit 
e;. iresie în declarațiile Guvernu
lui Uniunii Sovietice, in declara
țiile publicate de Guvernul Repu
blicii Populare Romine și de cele
lalte țări socialiste cu privire la 
intervenția trupelor americane în 
Liban și a celor engleze în iorda
nia.

In țara noastră, ca și în multe 
alte țări, are loc un puternic val 
de demonstrații populare, prin 
care mase de oameni ai muncii își 
demonstrează indignarea față de 
acțiunile agresive ale S.U.A. și 
Angliei, cerind să se pună capăt 
intervenției imperialiste in Orien
tul Apropiat și să se respecte 
dreptul popoarelor arabe de a dis
pune libere de soarta lor.

Noi ne exprimăm simpatia fier
binte față de poporul irakian și 
față de tinăra sa republică, față 
de lupta hotărîtă a tuturor popoa
relor arabe pentru libertatea și 
independența lor. Sprijinim in to
tul inițiativele Uniunii Sovietice în 
vederea opririi agresiunii in Ori
entul Apropiat și Mijlociu și re
glementării pașnice a conflictului 
militar provocat de imperialiști in 
această parte a lumii. împreună 
cu toate popoarele iubitoare 
pace, poporul romîn 
la conferința șefilor de guverne, 
în cadrul Consiliului de Securita
te, să se ajungă la 
corespunzătoare cu interesele po- 

. poarelor arabe, ale restabilirii 
păcii în Orient și ale destinderii 
în relațiile internaționale.

In apărarea păcii între popoare 
se ridică în întreaga lume forțe 
uriașe.

Dușmanii independenței popoa-

relor, dușmanii păcii în lume, nu 
vor putea ignora hotărîrea țărilor 
socialiste, a țărilor nesocialiste 
iubitoare de pace, ă popoarelor 
din țările coloniale care luptă îm
potriva colonialismului, a sutelor 
de milioane de oameni din întrea
ga lume, de a apăra pacea împo
triva uneltirilor agresive ale im
perialiștilor.

Politica consecventă de pace a 
Uniunii Sovietice și a celorlalte 
țări socialiste, politică care-și gă
sește expresia nu numai într-o 
susținută și necontenită activitate 
diplomatică, dar și în măsuri 
practice concrete, a dus la o cre
ștere imensă a prestigiului poli
tic, moral al Uniunii Sovietice și 
al lagărului socialist, a contribuit 
la o mare creștere a forțelor păcii, 
la un mare avînt al luptei lor îm
potriva planurilor provocatoare ale 
agresorilor, împotriva colonialis
mului înrobitor.

in același timp, politica războ
iului rece, politica de încordare a 
relațiilor internaționale, dusă de 
puterile imperialiste, recentele lor 
acțiuni provocatoare în Orientul 
Apropiat, discreditează tot mai 
mult politica acestor puteri în o- 
chii popoarelor întregii lumi și 
stîrnesc drept reacție o intensifi
care a luptei de eliberare naționa
lă, ascut contradicțiile chiar in 
interiorul claselor dominante din 
țările capitaliste.

Conștiente de victoriile morale 
ale forțelor păcii, țările socialiste 
își mențin in același tmip treaza 
vigilența. Ele își intăresc capaci
tatea de aparare pentru a prein- 
timpina și zadarnici acțiunile răz
boinice ale imperialiștilor. Ele în
tăresc necontenit unitatea de ne
zdruncinat a țarilor lagărului so
cialist in frunte cu Uniunea So
vietică și continuă cu perseveren
ța lupta pentru destinderea inter
națională, pentru coexistența paș
nică intre țări fără deosebire de 
sistem social, pentru dezvoltarea 
relațiilor culturale și comerciale cu 
toate țările.

Dragi tovarăși reprezentanți ai 
forțelor armate ale Uniunii Sovie
tice.

Plecind în patrie veți duce cu 
voi sentimentele de caldă priete
nie față de marele popor sovietic, 
pe care le-ați putut resimți la 
fiecare pas în timpul șederii voa
stre pe pămîntul Rominiei. Noi vă 
rugăm să transmiteți oamenilor 
sovietici că ei au în poporul ro
min, în oamenii muncii din Repu
blica Populară Romînă, prieteni 
siguri și tovarăși de luptă pentru 

a

popular nu va șovăi nici pe vii
tor, lovind fără cruțare în toți cei 
ce atentează împotriva cuceririlor 
revoluționare ale poporului.

Cît privește speranțele pe care 
aceste epave le pun în sprijinul 
cercurilor reacționare străine, ori- 

se 
ale
Pe 

așa

Solemnitatea de la Prezidiul 
Marii Adunări Naționale

(Urmare din pag. l-a)

de
așteaptă ca

soluții juste,

marea cauză a socialismului, 
comunismului, a păcii.

Succesele istorice, obținute 
poporul nostru pe toate tărîmuri- 
le vieții sociale — în economie, 
cultură, viața de stat — demon
strează întregii lumi că regimul 
nostru de democrație populară este 
un regim care-și soarbe puterea 
din lupta și munca plină de avint 
a maselor, din sprijinul unanim al 
întregului popor, din elanul nese
cat cu care lucrează oamenii mun
cii pentru construirea vieții noi.

Totodată, nu trebuie să uităm că 
mai există în țara noastră epave 
jalnice ale vechilor clase exploa
tatoare, rămășițe ale fostelor gru
pări reacționare și fasciste, care se 
leagănă și acum in speranța 
mersul istoriei ar putea să 
întors și că Romînia ar putea 
fie readusă în starea de robie 
înapoiere pe care a cunoscut-o 
vremea regimului burghezo-moșie- 
resc.

Să fie siguri toți acești strigoi 
jalnici ai trecutului, toți cei pe 
care poporul nostru i-a aruncat in 
lada de gunoi a istoriei, că visu
rile lor vor rămîne și pe viitor 
deșarte și că mîna poporului mun
citor și a statului său democrat-

de

că 
fie 
să 
Și 
în

cercurilor reacționare străine, 
ce încercare a acestora de a 
amesteca în treburile interne 
țărilor socialiste va primi și 
viitor o ripostă nimicitoare, 
cum au primit și pînă acum.

împreună cu celelalte țări 
cialiste, Romînia face parte dintr-o 
familie frățească, unită, în frun
tea căreia merge marea și puter
nica Uniune Sovietică. Unitatea 
de nezdruncinat a țărilor lagăru
lui socialist, care se călăuzesc de 
principiul „toți pentru unul și unul 
pentru toți", este chezășia princi
pală a Independenței și securității 
țărilor socialiste. Partidul Munci
toresc Romîn și Comitetul său 
Central, Guvernul Republicii Popu
lare Romîne, clasa muncitoare și 
toți oamenii muncii din țara noa
stră nu-și vor cruța forțele pen
tru a contribui și pe viitor la con
tinua întărire a unității de granit 
a lagărului socialist, în frunte cu 

Uniunea Sovietică.
între Partidul Muncitoresc Ro

mîn și marele Partid Comunist al 
Uniunii Sovietice, care pe bună 
dreptate este privit de întreaga 
mișcare comunistă internațională 
drept detașamentul său de frunte, 
există strînse legături frățești. Nu 
există forță în lume care să poată 
zdruncina unitatea și coeziunea 
partidelor comuniste și muncito
rești, călăuzite de 
țătură a lui Marx,

Dragi tovarăși, 
Oamenii muncii

stră urmăresc cu admirație victo
riile grandioase repurtate de po
porul sovietic, condus de glo
riosul său 
pe tărîmul construirii 
mului, pe 
sarcinii istorice 
și depăși cele mai avansate 
capitaliste în ce privește produc
ția industrială și agricolă pe cap 
de locuitor. Zborul spre aștri al 
sateliților sovietici simbolizează 
strălucitele succese ale socialismu
lui pe tărîmul științei și tehnicii, 
pe tărîmul muncii pașnice creatoa
re puse în slujba progresului și a 
fericirii omului. Poporul nostru 
privește Uniunea Sovietică drept 
purtătoarea de drapel in 
pentru victoria socialismului, pen
tru pace în lume. Rezultatele re, 
centelor tratative de la Moscova, 
cu privire la colaborarea econo
mică intre Uniunea Sovietică și 
Republica Populară Romînă în 
anii următori, au demonstrat încă 
odată forța relațiilor de tip nou 
ce ș-au statornicit între țările so
cialiste și însemnătatea uriașă a 
sprijinului pe care Uniunea So
vietică, ca cea mai mare și cea 
mai puternică dintre țările socia
liste, îl acordă celorlalte țări ale 
lagărului socialist în calea lor 
spre socialism.

Vă invit să ridicăm paharul în 
cinstea marelui popor sovietic, 
constructor al comunismului; pen
tru glorioasele sale forțe armate; 
pentru forța conducătoare a po
porului sovietic — marele Partid 
Comunist al Uniunii Sovietice și 
pentru Comitetul său Central, pen
tru Guvernul Uniunii Sovietice ; 
pentru primul secretar al Comi
tetului Central al P.C.U.S. și pre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al Uniunii Sovietice, tov. Nichita 
Sergheevici Hrușciov: pentru veș
nica prietenie între poporul romîn 
și poporul sovietic; pentru unita
tea de granit a lagărului socialist, 
în frunte cu Uniunea Sovietică: 
pentru pace între toate popoarele 
lumii.

so-

măreața învă- 
Engels, Lenin.

din patria noa-

Partid

tărîmul 
de

Comunist, 
comunis- 
rezolvării 

a ajunge 
țări

lupta

Cuvintarea generalului locotenent V. S. Arhipov
(Urmare din pag. l-a)

ți cer să se pună capăt agre- 
inii.

^Guvernul Uniunii Sovietice este 
. interesat in menținerea păcii și 
încetarea agresiunii împotriva po
poarelor arabe și ia măsuri hotă- 
rite pentru a preveni pericolul ce 
amenință lumea pentru a nu în
gădui izbucnirea unui al treilea 
război mondial.

Protestînd împreună cu între
gul popor sovietic împotriva acți
unilor mișelești a!e agresorilor 
imperialiști în Orientul Apropiat 
și Mijlociu, militarii Armatei So
vietice sprijină cu căldură mă
surile luate de guvernul sovietic 
și sînt gata in orice clipă să-și 
apere patria iubită, să apere pa
cea și securitatea popoarelor.

Tovarăși,
Trupele sovietice au staționat 

pe teritoriul Republicii Populare 
Romîne in conformitate cu Trata

și de la Varșovia al țărilor so
cialiste din Europa, ele au înde
plinit datoria lor internațicnalistă 

tiu înfăptuit misiunile date de 
-Omandament.

Vreau să subliniez că pentru 
militarii sovietici, serviciul exe
cutat pe teritoriul țării dumnea
voastră a fost ușurat de faptul 
că pretutindeni am intilnit spri
jinul și grija tovărășească a Par
tidului Muncitoresc Romîn, a Gu
vernului Republicii Populare Ro
mîne, a poporului romîn. Intre 
militarii sovietici și familiile lor 
și oamenii muncii din Romînia 
s-au stabilit cele mai sincere, mai 
calde, mai prietenești relații. Ase
menea relații sînt posibile numai 
între popoare frățești, numai în
tre popoare care își construiesc 
viața sub steagul atotbiruitor al 
marxism-leninismulul.

Oamenii sovietici, militarii Ar
matei Sovietice prețuiesc priete
nia dintre popoarele țărilor socia
liste. împărtășim cu toții în una
nimitate părerea șefului Guver
nului Sovietic, tovarășul Nlkita 
Sergheevici Hrușciov. care a spus: 
„Cît timp această prietenie va fi

puternică și de nezdruncinat, nu 
ne temem de nici un dușman.

Comandanții și lucrătorii poli
tici, organizațiile de partid și de 
comsomol ale unităților sovietice 
au căutat să dezvolte, 
rească prietenia dintre militarii 
sovietici și oamenii muncii din 
Republica Populară Romînă.

In acest scop s-au organizat 
vizite în întreprinderi industriale, 
în G.A.S. și S.M.T., locuri istori
ce și muzee, s-au organizat întîl- 
niri prietenești și concerte cu par
ticiparea maeștrilor artei. S-a a- 
cordat o atenție deosebită întări
rii prieteniei cu frații noștri de 
arme, militarii armatei populare 
romîne. în această muncă, pe 
care o socotim rodnică, am găsit 
deplină înțelegere din partea to
varășilor romîni.

Tovarăși.
în timpul petrecut în Republi

ca ~ . ..........
vietici au avut posibilitatea să 
cunoască bine poporul frate ro
mîn, militarii Armatei Populare 
Romîne. Sîntem convinși că oa
menii muncii din Romînia ne sînt 
prieteni devotați și aliați de nă
dejde. Nimeni și nimic nu va pu
tea să rupă legăturile de frățeas
că prietenie dintre popoarele noa
stre. Aceste legături sint cimen
tate cu sîngele vărsat de ostașii 
sovietici și romîni in lupta împo
triva fascismului. Prietenia noa
stră este veșnică și de nezdrunci
nat.

Tovarăși, prieteni.
Permiteți-mi să exprim sincera 

noastră recunoștință ostășească 
și să spun : Mulțumesc ! Comite
tului Central al Partidului Mun
citoresc Romin, Guvernului Re
publicii Populare Romîne. între
gului popor romin și armatei 
sale, pentru calda-i ospitalitate, 
pentru marele ajutor dat trupelor 
sovietice, pentru înaltele decorații 
acordate generalilor, ofițerilor și 
soldaților din unitățile militare 
sovietice.

Trăiască Comitetul Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn 1

să întă-

din

n timpul petrecut In Republi- 
Populară Romînă, militarii so-

Trăiască Guvernul Republicii 
Populare Romine 1

Trăiască poporul frate romîn, 
constructor al socialismului I

Trăiască prietenia veșnică și 
indestructibilă între popoarele și 
armatele Uniunii Sovietice și Re
publicii Populare Romine!

unea Sovietică și armata sa, 
semn de recunoștință pentru a- 
jutorul internaționalist dat po
porului romîn în lupta pentru eli
berarea sa de sub jugul fascist, 
Prezidiul Marii Adunări Națio
nale al Republicii Populare Romî
ne a decorat cu ordine ale R. P. 
Romîne pe unii ofițeri din trupele 
Armatei Sovietice staționate pe 
teritoriul țării dumneavoastră.

Medalia „Eliberarea de sub ju
gul fascist" a fost conferită în
tregului personal militar și civil 
al unităților noastre. Ordinele și 
medaliile au fost inmînate ofițe
rilor și întregului personal.

Astăzi au fost înminate ordi
nele și medaliile unor generali 
din trupele sovietice. Mulțumim 
din tot sufletul Comitetului Cen- 

____ _____ trai al Partidului Muncitoresc 
înaintarea Romîn și_ Guvernului Republicii 
sovietice,

so-sescu, felicitînd pe generalii 
vietici decorați a spus:

Dragi tovarăși generali,
Permiteți-mi ca în numele Pre

zidiului Marii Adunări Naționale 
să vă felicit din toată inima pen
tru înaltele distincții ale Republicii 
Populare Romîne, care v-au fost 
conferite ca semn al dragostei și 
recunoștinței pe care le nutrește 

. poporul romîn față de glorioasa 
și invincibila armată sovietică e- 
liberatoare și față de ‘eroicul po
por sovietic.

Poporul romîn nu va uita nici
odată că armata sovietică a fost 
aceea care l-a ajutat să scuture 
jugul fascist și să-și ia- sparta în 
propriile sale mîini. In condițiile 
favorabile create de 
victorioasă a armatei 
forțele populare patriotice din Ro
mînia, în frunte cu clasa munci
toare, conduse și organizate de 
Partidul Comunist Romîn, au în
făptuit insurecția armată de la 23 
August 1944, răsturnînd dictatu
ra fascistă și înfăptuind cotitura 
istorică spre revoluția populară și 
construirea socialismului.

Prin întoarcerea armelor împo
triva ocupanților hitleriști de că
tre armata romînă și în luptele 
duse cot la cot cu eroicii ostași 
sovietici pentru zdrobirea fascis
mului s-a cimentat frăția de ar
me și prietenia de nezdruncinat 
dintre poporul romîn și poporul 
sovietic.

Relațiile de tip nou statornicite 
între țările noastre, relații a că
ror esență stă în principiul inter
naționalismului proletar, unitatea 
indestructibilă a țărilor lagărului 
socialist în frunte cu marea Uni
une Sovietică, prietenia și alian
ța de nezdruncinat dintre po
poarele lagărului nostru, sînt che
zășia sigură a progresului conti
nuu pe calea construirii socialis
mului, a apărării cuceririlor 
revoluționare ale popoarelor și a 
asigurării păcii în lumea întrea
gă.

Vă dorim, dragi tovarăși, noi 
succese în nobila dumneavoastră 
misiune pusă în slujba poporului 
sovietic, constructor al comunis
mului, și în slujba nobilei cauze 
a apărării păcii popoarelor.

Trăiască prietenia veșnică din
tre poporul romîn și popoarele 
sovietice!

Răspunzînd în 
corați, generalul 
pienko a spus:

Dragi tovarăși
Exprimînd sentimentele de dra

goste și prietenie față de Uni-

Anul acesta, în întreaga țară s-a obținut o recoltă bogată de zarzavaturi și legume.
La G.A.S. Cuparu, regiunea Pitești, recoltarea roșiilor a început de cîteva zile. Pînă acum s-au 

recoltat peste 16 tone de roșii.
In fotografie: Elevele din anul II de la Școala zootehnică, Elena Shilencu, Virginia Stoicu 

și Elena Mihăiță lucrind în grădină la recoitat roșii.

numele celor de- 
maior V. E. Ko-

și prieteni,

Populare; Routine pentru înaltele 
distincții și declarăm că aceste 
decorații sînt o dovadă a priete
niei crescînde dintre popoarele 
noastre; ele ne vor stimula, ori 
unde vom fi să muncim și mai 
departe pentru întărirea prieteniei 
și frăției dintre popoarele sovietice 
și poporul romîn, pentru frăția de 
arme romîno-sovietică.

Decorațiile pe care le-am pri
mit le atribuim în primul rînd 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice care ne-a educat, Gu
vernului Sovietic și poporului so
vietic a căror misiune am înde
plinit-o în timpul staționării în 
Republica Populară Romînă.

Permiteți-mi ca în numele sol- 
daților, ofițerilor și generalilor să 
mulțumesc încă o dată Partidu
lui Muncitoresc Romî-n, Guvernu
lui Republicii Populare Romîne 
pentru înaltele distincții și să u- 
rez harnicului popor romîn noi 
succese în construirea socialismu
lui, sub conducerea gloriosului 
său partid.

Trăiască Partidul Muncitoresc 
Romîn și Comitetul său Central, 
în frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej !

Trăiască .Guvernul Republicii 
Populare Romîne în frunte cu to
varășul Chivu Stoica 1

Trăiască harnicul popor romîn 
care construiește socialismul 1

Să trăiască și să se dezvolte 
prietenia dintre popoarele și ar
matele Uniunii Sovietice și Re
publicii Populare Romîne!

. Tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Chivu Stoica și ceilalți con
ducători ai partidului și ai statu
lui nostru,’ i-au felicitat apoi căl
duros pe generalii sovietici cu 
prilejul decorării lor cu ordine și 
medalii ale Republicii Populare 
Romîne.

Posturile utemiste de control
să apere cu consecvență
AVUTUL OBȘTESC

nați, sau tinerii X dau rebuturi" 
Nici o asemenea critică nu ajută 
scopului urmărit. Tinerilor trebuie 
să li se arate, concret, ce daune 
aduc uzinei anumite atitudini ale 
lor, cum se răsfring ele asupra pro
ducției, și asupra bugetului tineri
lor respectivi. De aceea critica tre
buie însoțită de calcule economice, 
semnificative din care tînărul să 
învețe. Să explicăm tinerilor că 
munca fiecăruia contribuie la dez
voltarea economiei naționale, la 
creșterea nivelului de trai al po
porului, insistînd pe răspunderea 
pe care o au ei.

în altă ordine de idei aș vrea 
să mă refer la formele publicistice. 
Se folosește în general articolul 
și, cu rară excepție, caricatura. Ca
ricatura s-a dovedit a fi o formă 
de critică eficientă și de aceea tre
buie folosită mai des. în afară de 
aceasta pot fi folosite raidurile fo
tografice, epigramele, diferitele 
concursuri „al întîrziaților", „al 
rebutanților" etc. Pentru aceasta 
însă este nevoie de mai mult spi
rit de inițiativă.

Multe din lipsurile semnalate 
s-ar putea lichida dacă ar inter
veni o schimbare în organizarea 
posturilor utemiste de control din 
uzină. Documentele plenarei C.C. 
al U.T.M. subliniază că posturile 
utemiste de control trebuie create 
acolo unde condițiile permit și cer 
acest lucru. La „I. C. Frimu" con
dițiile nu cer să existe nouă pos
turi utemiste de control. Ar putea 
exista trei în sectoarele de bază, 
în acest fel colectivele ar puica 
fi întărite cu tineri muncitori corn- 

‘ petenți, ingineri, maiștri, iar pro
blemele sezisate ar fi 
majore pentru uzină.

în sfîrșit, o ultimă 
Organizația U.T.M. are 
îndrume munca posturilor utemiste 
de control, să o controleze, îndrep- 
tînd-o spre problemele cheie. Co
mitetul U.T.M. de la „I. C. Frimu“ 
nu și-a făcut pe deplin datoria. 
De aproape două luni n-au avut 
loc ședințe de instructaj și lipsa de 
operativitate, de informare și de ac
tivitate a unor posturi utemiste de 
control este urmarea firească a slă
birii muncii comitetului U.T.M. în 
această problemă. Acest lucru este 
cu atît mai grav cu cît în uruiă 
cu o lună, organizația U.T.M. de 
la „I. C. Frimu" a chemat toate 
posturile utemiste de control din 
regiune să-și intensifice activitatea 
pe linia apărării bunului obștesc. 
E trist dar adevărat ; pînă acum 
o săptămînă posturile utemiste din 
uzină nu știau despre această 
chemare. Comitetul U.T.M. nu a 
analizat conținutul activității po
sturilor utemiste și nu i-a instruit 
pe responsabilii lor în sensul o- 
rientării activității spre apărarea 
avutului obștesc, așa că acum lu
crează fiecare cum se pricepe.

în prezent cea mai importantă 
sarcină a posturilor utemiste de 
control este aceea 
proprietatea socialistă. 
este urmărită 
perseverență, 
trebuie să-l 
azi a posturilor utemiste 
control din uzină, tocmai acest sens 
trebuie să-l aibă sprijinul comite
tului regional U.T.M. dat posturi
lor utemiste de control din alte 
întreprinderi care vor răspunde 
chemării celor de la „I. C. Frimu",

(Urmare din pag. l-a) 

lectiv de muncă prin gazeta 
„Vorbește postul utemist de con
trol". în urma unor asemenea rai
duri, tineri va Virgil Tătulescu, 
Costache Moise, Emilia Tunaru, 
Tudor Horja și alții au fost fă- 
cuți răspunzători pentru nepăsarea 
manifestată față de mașini.

Posturile utemiste de control nu 
s-au mulțumit numai să semnaleze 
lipsurile. Ele au propus organiza
ției discutarea în adunări generale 
a tinerilor care în repetate rînduri 
au dat dovadă de atitudine negli
jentă față de mașini. Așa s-a în
tîmplat în cazul tinerei Emilia Tu
naru — sancționată de Utemiști 
cu vot de blam.

Atitudinea combativă a posturi
lor utemiste de control a făcut ca 
tineretul să înțeleagă că stăpînind 
mijloacele de producție au datoria 
să Ie îngrijească pentru ca ele să 
producă tot mai multe bunuri pen
tru societate. Mulți, foarte mulți 
tineri au înțeles acest lucru, și 
schimbarea atitudinii lor față de 
mașini a făcut ca numărul repa
rațiilor accidentale din vina mun
citorilor să se reducă simțitor.

Paralel cu acțiunile întreprinse 
în direcția folosirii și întreținerii 
utilajului, posturile utemiste de 
control s-au ocupat îndeaproape de 
organizarea locurilor de muncă. 
Este știut faptul că dezordinea 
duce la pierdere de timp. Dezor
dinea facilitează înstrăinarea sau 
pierderea unor piese. Și la „I. C, 
Frimu" lucrurile nu stăteau chiar 
atît de bine în această direcție. 
Posturile utemiste de control au 
propus .și sprijinit efectiv aplica
rea în uzină a inițiativei tinerilor 
de la „Tudor Vladimirescu" — 
„ordine, curățenie, atitudine civi
lizată în producție". Azi secțiile 
sînt curate, organizate, iar mași
nile funcționează din plin.

Grija față de mașini, organizarea 
locurilor de muncă sînt factori care 
au influențat realizarea ritmică a 
planului de producție.

Este demn de relevat faptul că, 
deși atitudinea de dispreț față de 
mașini, nu constituie un fenomen 
cît de cît răspîndit în uzină, postu
rile utemiste de control au anali
zat serios cazurile semnalate creînd 
opinia de masă față de cei oe s-au 
făcut vinovați, neglijînd această 
îndatorire elementară de munci
tor.

Desfășurîndu-și activitatea în a- 
cest fel posturile utemiste de con
trol au ajutat pe tineri să fie dis
ciplinați, să simtă răspunderea 
pentru locul pe oare-1 ocupă în 
procesul de producție, răspunderea 
față de popor pentru apărarea pro
prietății obștești.

Proprietatea obștească nu tre
buie numai apărată, ei întărită, 
dezvoltată, consolidată, de către 
fiecare tînăr muncitor, lucru care

de 
ti-

nu este încă înțeles de toți tinerii. 
Această concluzie se desprinde din 
faptul că încă sînt tineri care lu
crează neglijent, rebutează piese 
aducînd astfel pagube înseninate 
uzinei, economiei noastre naționale. 
Posturile utemiste de control s-au 
ocupat de felul în care tinerii gos
podăresc materia primă și materia
lele. Rebutul e o pagubă. Rebutul 
știrbește fondul întreprinderii. Și 
dacă în întreprinderi se desfășoară 
bătălia pentru gospodărirea cu 
grijă a metalului, pentru a reda 
economiei naționale însemnate can
tități de metal necesare altor sec
toare, ne apare mai limpede răs
punderea posturilor utemiste de 
control în această problemă.

Posturile utemiste de control 
la „1. C. Frimu" au criticat pe
nerii care rebutau piesele, au afi
șat rebuturile la vitrinele amena
jate special însoțite de fișa cu va
loarea produsului, i-au pus în dis
cuția brigăzilor, a adunărilor ge
nerale. Ele au cerut direcțiunilor 
oa pagubele aduse uzinei să fie 
suportate de cei vinovați. Ața s-a 
și întîmplat. Ion Stanciu care a 
rebutat într-o lună 220 de piese 
a fost sancționat, tînărului Gheor
ghe C. Ion i s-a imputat valoarea 
celor 270 de injectoare rebutate. 
Și alți tineri au fost în atenția 
posturilor utemiste de control, 
printre care Gheorghe Carabe- 
lea, Ion Duricu, Emilia Tu- 
naru. Numărul tinerilor care pro
duc piese de calitate necorespunză
toare a scăzut considerabil. Ca ur
mare, în ultimul timp rebuturile 
sînt sub coeficientul admis. Cu 
toate rezultatele obținute sînt încă 
suficiente condiții pentru ca ele să 
fie și mai mici.

în concluzie, multe posturi ute
miste de control de la uzina „I. C. 
Frimu“ din Sinaia au sprijinit ac
tiv organizația U.T.M. în educarea 
tineretului în spiritul atitudinii 
socialiste față de proprietatea ob
ștească.

Tînăra Dumitra Sîrbu de la uzinele „Grigore Preoteasa este fruntașă 
în întrecere în cinstea zilei de „23 August"

în campania agricola

Organizația U.T.M. duce o intensă 
activitate politică în rîndul tineretului

(Urmare din pag. l-a)

discuție cu ei și le-au explicat printre altele, 
că de modul în care vor ști să muncească în 
această perioadă, de participarea lor la bâtă* 
lia recoltării și treierișului, depinde și intra
rea lor în U.T.M. Și foarte bine a făcut, deoa
rece verificarea în practică a hotărîrii lor fer
me de a lupta pentru socialism, se face toc
mai în astfel de condiții, cînd i se cere tînă- 
rului eforturi maxime, hotărîre și dîrzenie. 
Pentru ei ca și pentru ceilalți tineri au fost 
aduse la arie o serie de broșuri cu caracter 
politic pe care tinerii le citesc și le discută în 
timpul pauzelor.

Seara, cînd se îndreaptă spre casă, din obiș
nuință, mulți tineri trec și pe la clubul nou 
ce se clădește în curtea gospodăriei. Intr-o 
încăpere care deja a fost terminată și amena
jată se mai încheagă cite o partidă de șah 
sau se ascultă ultimele știri transmise la 
radio.

lată doar cîteva din acțiunile pe care orga
nizația U.T.M. de la G.A.C. Comana le-a în
treprins în aceste zile de muncă încordată. 
Ele dovedesc că acolo unde există preocupare, 
munca politică poate fi adaptată la condițiile 
specifice fiecărei perioade de muncă și mai 
ales că în perioadele cînd munca productivă 
solicită tinerilor eforturi deosebite munca poli

tică reprezintă o condiție esențială în mobili
zarea lor la îndeplinirea sarcinilor ce le 
revin.

E drept însă că s-ar fi putut face încă multe 
alte lucruri pe această linie.

Comitetul U.T.M. recunoaște că din lipsa sa 
nu s-a organizat, cu ajutorul artiștilor ama
tori de aici, scurte programe artistice, chiar 
la arie. Nu s-au organizat discuții cu tineretul 
cu caracter agitatoric și educativ. O astfel de 
discuție s-ar fi putut purta pentru a analiza 
căror factori se datorește producția de 1.500— 
1.800 și chiar peste 1.900 kg. grîu la hectar 
obținută în acest an, față de circa 500 kg 
grîu la hectar cît se recolta în anii 1948-1949

La 1 august treierișul va fi terminat. Acesta 
este angajamentul pe care colectiviștii de bună 
seamă. îl vor îndeplini. Muncile agricole nu 
se sfîrșesc încă, dar intensitatea lor nu va fi 
aceeași din perioada strîngerii recoltei de pă- 
ioase. Comitetul organizației de bază U.T.M 
de la G.A.C. Comana are datoria să intensi
fice munca educativă a organizației. Și acesf 
lucru îl poate face chiar și acum cînd munca 
Ia cîmo necesită multe ore de lucru din zori 
și pînă-n noapte.

Se pot organiza la arie sau pe cîmp scurte 
conferințe despre importanța valorificării pro
duselor prin cooperative, despre vigilența în 
apărarea avutului obștesc, despre grija parti-

și guvernului nostru față de țărănimeadului și guvernului nostru față de țărănimea 
muncitoare. Tot aici se poate organiza învă
țarea de cîntece patriotice și de tineret.

La buna desfășurare a muncii politico-edu
cative a tineretului trebuie antrenați și tinerii 
intelectuali ai satului. Cadrele didactice, per
sonalul sanitar, precum și tinerii lucrători din 
aparatul sfatului popular au datoria de a spri
jini efectiv munca de educație a tineretului 
mai ales acum in timpul verii, în toiul munci
lor agricole

Membrii comitetelor organizațiilor de bază 
U.T.M. și activiștii organizației noastre în 
mintea cărora mai persistă încă părerea ero
nată că activitatea politică a organizațiilor 
U.T.M. în timpul perioadei de vîrf a muncilor 
agricole poate să ia „vacanță" trebuie să 
înțeleagă caracterul greșit și dăunător al unor 
astfel de idei. Organizația de bază de la 
G.A.C. „Filimon Sîrbu" din Comana și multe 
altele ca ea, demonstrează clar că munca po
litică este deosebit de necesară mai ales în 
campaniile agricole. în această perioadă se 
cere din partea comitetelor organizațiilor de 
bază U.T.M. mai multă perseverență și răs
pundere pentru educația politică a utemiștilor 
și tineretului, în scopul mobilizării lor mai 
active la luptă și muncă hotărîtă pentru efec
tuarea la timp și în bune condiții a lucrărilor 
agricole.

ob-

intr-adevăr

problemă. 
datoria să

Mal mult spirit 
de inițiativă, 

nu automulfumire
Uzina „I. C. Frimu" este frun

tașă și are toate condițiile ca să 
adauge la succesele obținute altele 
noi. Uzina este înzestrată cu uti
laj de mare randament și are un 
colectiv de muncă harnic, entu
ziast. Succesele repurtate în ultima 
vreme au făcut însă ea comitetul 
U.T.M. să se autoliniștească, soco
tind că dat fiind că uzina e frun
tașă nu mai sînt lipsuri demne de 
luat în seamă. Ca urmare a a- 
cestui fapt, posturile utemiste de 
control, în mare parte, au scăpat 
din mină problemele majore, ocu- 
pîndu-se de probleme străine pro
filului lor. La gazetele posturilor 
utemiste au început să apară tot 
felul de informații cultural-sporti
ve fără nici o contingență cu sar
cina posturilor utemiste. Neglijîn- 
du-și principala sarcină, apărarea 
proprietății obștești, postul ute
mist de control de la secția auto
mate n-a luat niciun fel de atitu
dine cînd tînărul Gheorghe C. 
Ion a rebutat 483 piese, risipind 
metalul și împiedicînd procesul 
de producție la montaj. Și exem
ple de acest fel încă se mai 
pot da.

Iată încă un caz concret care 
dovedește că posturile utemiste de 
control de la „I. C. Frimu" au 
slăbit mult din combativitate, s-au 
îndepărtat de la sarcina lor prin- 

Se cunoștea că ute- 
Muscalu 
control din sec-

de a apăra 
dar ea nu 

și îndeplinită cu 
Tocmai acest sens 

aibă activitatea de 
de

cipală. Se 
mistui Nicolae 
Postul utemist de 
torul mecanic șef nu a hiat însă 
nici o măsură. Nu 
țiunii să asigure un control rigu 
ros al locului său de muncă, nu a 
întreprins raiduri fulger. Atitudi
nea de toleranță a postului utemist, 
a făcut ca individul respectiv să 
prade în continuare avutul obștesc, 
pînă cînd într-o zi a fost prins 
furînd. Numai după ce indivi
dul și-a primit pedeapsa meritată 
fiind înlăturat din uzină la gaze
ta postului a apărut o notiță de
spre acest lucru. Iată o atitudine 
cu totul contrarie scopului pentru 
care a fost organizat postul ute
mist de control.

îndepărtarea de la sarcina lor 
principală, scăderea combativității 
se reflectă cel mai bine în artico 
lele scrise la gazetele acestor 
posturi. Aproape toate sînt 
lipsite de esență, de combati
vitate. în ele sînt lăudați fruntașii 
pe larg și cînd este vorba de cri
tică aceasta este rezolvată în cîteva 
cuvinte, „tinerii X sînt nediscipli-

ute- 
fură.

a cerut direc-
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„VEAC NOU
Veniți cu noi în 

CROAZIERA 
PRIETENIEI

Participind la marele concurs 
popular

tt

o

de jocuri distractive.

DE PREMII 
dintr-o călătorie cu 
pe Marea Neagră

100 
constînd 
vaporul

(Crimeea și Caucaz)

Procurați-vă culegerea de” 
jocuri. Croaziera priete-1 
niei de la chioșcarul dv. / 
sau prin organizațiile!

A.R.L.U.S. *
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Să se pună capăt
agresiunii imperialiste în Orientul Arab!

Memorandumul 
guvernului sovietic 

remis guvernului turc

Poziția Franței în legătură 
cu Conferința la cel mai 

înalt nivel

oî
aa

aj
ax

xi
 l.

MOSCOVA 25 (Agerpres). — 
TASS transmite : Guvernul sovie
tic a remis guvernului turc, prin 
intermediul însărcinatului cu afa
ceri al U.R.S.S. în Turcia, un me
morandum în care arată că este 
de datoria sa de a avertiza guver
nul Turciei asupra gravei răspun
deri co i-ar reveni pentru eventua- 
lelo urmări în cazul dezlănțuirii 
unvj conflict militar în Orientul 
Apropiat și Mijlociu.

După cum subliniază memoran
dumul, informațiilo care sosesc de 
pretutindeni relevă că DE CITE- 
VA ZILE GUVERNUL TURCIEI 
SE PREGĂTEȘTE SA ÎNCEAPĂ 
OPERAȚIUNI MILITARE ÎM
POTRIVA IRAKULUI și că un 
apel în acest sens din partea re
gelui Hussein ar putea fi folosit 
drept pretext pentru invazia tru
pelor turcești în Irak.

După cum se vede, se constată 
în memorandum, numai lipsa unei 
înțelegeri depline cu S.U.A. cu 
priviro la această aventură și pro
testul hotărit al Uniunii Sovietice 
și al celorlalte state iubitoare de 
paco în legătură cu intervenția 
împotriva Libanului, Iordaniei și 
cu atacul care este pus Ia calo 
împotriva Irakului și a celorlalte 
stata arabe, protest cuprinzînd un 
avertisment serio3 pentru agresori,

nu a permis pînă în prezent în
făptuirea planurilor elaborate de 
invadare a Irakului de către tru
pele turcești.

SITUAȚIA IN ACEASTA RE
GIUNE, se spune in memorandu
mul guvernului sovietic, RAMINE 
PERICULOASA. PRIMEJDIA 
UNEI AGRESIUNI ÎMPOTRIVA 
IRAKULUI NU A DISPĂRUT. 
Potrivit unor informații existente, 
în Turcia rezerviștii simt chemați 
sub arme, Ia Diarbakir sint con
centrate unități militare turcești 
care sînt trimise Ia frontierele Si
riei și Irakului, deși, după cum se 
știe, nici Siria și nici Irakul nu 
amenință Turcia.

Guvernul sovietic, 
în memorandum, 
speră că Turcia nu
în rîndul agresorilor și nu va per
mite — nu în vorbe, ci în fapte 
— acțiuni care ar duce Ia agrava
rea situației in Orientul Apropiat 
și Mijlociu. (Sublinierile aparțin 
redacției).

PARIS 25 (Agerpres). — In sea
ra zilei de 24 iulie, după ședința 
guvernului francez, Jacques Sous
telle, ministrul Informațiilor, a 
expus poziția Franței în problema 
organizării unei sesiuni speciale a 
Consiliului de Securitate cu parti
ciparea șefilor de guverne în sco
pul discutării situației din Orien
tul Apropiat. După cum anunță 
agenția France Presse, Soustelle a 
declarat că guvernul francez nu 
ridică obiecțiuni împotriva unei 
conferințe la cel mai înalt nivel. 
Guvernul francez, a spus el, a 
dorit totdeauna o asemenea con
ferință în condiții de obiectivitate 
și calm, astfel incit ea să poată 
fi cît mai rodnică cu putință.

In ceea ce privește locul, data 
și componența conferinței ia cel 
mai înalt nivel, după cum a de
clarat Soustelle, guvernul francez 
ar dori ca aceste probleme să fie 
rezolvate după o studiere temei
nică.

Soustelle a declarat de aseme
nea ci guvernul francez va da 
probabil la 26 iulie răspunsul la 
mesajul lui N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., cu privire la conferința 
la cel mai înalt nivel și că în mo
mentul de față Franța se consultă 
cu aliații ei, în special cu Statele 
Unite și Anglia.

In memoria 
ostașilor romîni

MURPHY
„Omul situațiilor tulburi
Departamentul de Stat al 

S.U.A, a izbutit în decursul 
anilor să colecționeze un numdr 
de diplomați versați în cele 
mai deochiate „meserii". Ni-l 
amintim bunăoară pe Richards, 
trimis al președintelui Eisen
hower în Orientul Mijlociu și 
Apropiat care s-a îndeletnicit 
o vreme să împartă pomeni, 
să ademenească, încercînd fără 
succes acreditarea falimentarei 
doctrine „Dulles-Eisenhower". 
Turneul său a fost fără de glo
rie. La întoarcere în loc de 
flori a primit ocări.

Un alt „meseriaș" al Depar
tamentului de Stat care este 
gcum la modă este Robert 
Murphy. Titlul pe care-l are 
în mod oficial este plin de mi
stere : „trimis special al preșe
dintelui Eisenhower". Numai 
că misiunea specială pe care 
o are el în aceste zile este atît 
de grea îneît în fiecare zi acest 
Murphy nădușește din greu. 
Ce sarcină îi revine ? Nici mai 
mult nici mai puțin decît acea 
ridicolă treabă de a menține la 
putere în Liban un regim re
acționar, prooccidental urît de 
poporul libanez. Iar Murphy, 
ca un „viteaz" ce este își des
fășoară activitatea din Liban 
în umbra baionetelor infante
riei marine americane. Dar cite 
„soluții" nu a încercat el nu
mai pentru a potoli cît de cit 
furia maselor populare hotărîte 
să măture regimul corupt al lui 
Șamun. S-a amestecat atît de 
mult în treburile interne ale Li-

banului, incit a ajuns pînă acolo 
— lipsit fiind de cel mai ele
mentar bun simț — incit să 
propună EL cine să fie noul 
președinte al Libanului. Și nu 
s-a oprit aici. Murphy luptă cu 
insistență pentru a convinge 
guvernanții reacționari ai Li
banului să organizeze alegeri 
prezidențiale la 31 iulie, adică 
peste cîteva zile. De unde gra
ba atît de mare ? Diferiți pur
tători de cuvînt ai opoziției au 
arătat substratul: Departamen
tul de Stat ar dori să fie efec
tuate alegeri în prezența tru
pelor americane în Liban, adi
că în condițiile ocupației străi
ne. Dar una vrea Murphy si 
alta vrea poporul libanez. In 
ciuda „demonstrațiilor" de 
mare amploare ale aviației 
americane în scopul de a in
timida, în ciuda presiunilor de 
tot felul asupra răsculaților, 
poporul libanez continuă să se 
opună atît regimului reacționar 
al lui Șamun, cît și trupelor 
americane care-l susțin. După 
cum recunoaște un comentariu 
al agenției France Presse — 
„un lucru este sigur — Mur
phy s-a lovit de o rezistență 
hotărîtă din partea conducăto
rilor opoziției". O fi avind 
acest Murphy faima de „om al 
situațiilor tulburi" dar aceasta 
nu-i ajută la nimic. Poporul 
libanez este hotărît să ducă 
lupta pînă la capăt și să alunge 
pe sugrumătorii popoarelor — 
imperialiștii americani,

CAROL ROMAN

sa subliniază 
ar dori și 
se va înrola

-----

Sluga de la Amman 
urzește planuri noi
LONDRA 25 (Agerpres). — Po

trivit relatărilor presei londoneze, 
regele Hussein al Iordaniei care 
se mai menține la putere numai 
cu ajutorul trupelor engleze a che
mat, în cadrul unui interviu radio
difuzat, la organizarea unei agre
siuni împotriva Republicii Irak. 
Dîndu-se drept „conducător al 
Uniunii irako-iordaniene" — rege
le Hussein a declarat că va fo
losi „întreaga lui putere" și va lua 
„toate măsurile" pentru restaura
rea vechiului regim în Irak cît 
mai curînd posibil. El a spus să 
a cerut sprijinul Marii Britanii și 
Statelor Unite și se așteaptă ca 
acest ajutor să-i fie acordat.

In cadrul interviului regele Hus
sein s-a dedat la atacuri împotri
va Republicii Arabe Unite și a 
președintelui Nasser. In ce prive
ște intervenția trupelor americane 
în Iordania, Hussein a 
că a primit asigurări de 
hington potrivit cărora 
americane vor intra în 
„la momentul oportun".

subliniat 
la Was- 

trupele 
Iordania

Agresorii continua sa debarce în Liban
BEIRUT 25 (Agerpres). — 

TASS transmite: In Liban conti
nuă debarcarea trupelor america
ne, descărcarea tehnicii de luptă 
șl a echipamentului militar. Pe 
aerodromul din Khalde aterizea
ză avioane de transport încărcate 
cu trupe și armament. In tot 
cursul zilei de 24 și 25 iulie lin
gă localitatea Anteiias de pe va
sele flotei ă 6-a americane a con
tinuat debarcarea soldaților ame
ricani și a armamentului și echi
pamentului. la dimineața zilei de 
25 Iulie se aflau ancorate în apro-

pierea litoralului libanez 26 vase 
de război și de transport.

Trupele americane au ccupat 
numeroase puncte strategice din 
Liban. In timpul nopții este tran
sportat material militar in diferi
te direcții. Deasupra teritoriului 
libanez zboară încontinuu elicop
tere americane, precum și avioa
ne cu reacție. Se anunță că sub 
controlul trupelor americane se 
află șoselele Beirut-Tripoli și Bei- 
rut-Saida.

Mercenarii englezi sînt urîți 
de poporul iordanian

AMMAN 25 (Agerpres), — 
Cercurile ziaristice burgheze din 
Anglia comentează cu neliniște si
tuația djn Iordania, recunoscînd 
că în fațp ostilității populației lo
cale unitățile engleze debarcate 
aici joacă rolul unor adevărate 
trupe de ocupație. Corespondentul 
special al ziarului „Times", care 
în mod obișnuit sprijină politica 
guvernului conservator, redă foar
te elocvent situația din Iordania 
și starea de spirit a populației fa
ță de ocupanții englezi. „In rîn- 
durile populației iordaniene — 
scrie „Times" la 25 iulie — dom
nește o aversiune foarte pronun
țată față de prezența în țară a tru
pelor britanice. Și dacă această 
aversiune n-a dat naștere pînă 
acum unor incidente foarte grave, 
aceasta se datorește, fără îndoială, 
legii marțiale proclamate de gu-

vem și măsurilor de represiune 
foarte severe a oricăror acțiuni de 
opoziție față de regim... In ace
ste condiții este absolut limpede 
că trupele britanice și ajutorul 
masiv al Statelor Unite sînt sin
gurele mijloace de supraviețuire 
ale regimului. Dacă aceste prop
tele ar fi înlăturate, întreg edi
ficiul s-ar prăbuși..."

❖
0

Noul guvern irakian 
își consolidează poziția

CAIRO 25. Corespondentul 
Agerpres transmite: De la Bag
dad sosesc știri care arată că noul 
guvern irakian își consolidează po
ziția internă și externă. Printre al
tele și faptul că peste 20 de țări 
au recunoscut noul regim irakian 
dovedește acest lucru. După cum 
relevă ziarul „Al Ahbar", aceasta 
„va face ca toate țările să-l recu
noască, fie că vor sau nu. Nici nu 
poate fi altfel căci este vorba de

un regim izvorît din voința po
porului, care îl sprijină pe de
plin".

Intr-un interviu acordat ziaru
lui „Al Ahbar“ primul ministru al 
Irakului, Abdel Kerim Kassem, a 
declarat: „Poziția republicii noa
stre este în prezent foarte solidă. 
Republica se bazează pe popor și 
de aceea este puternică. Ea se 
bazează de asemenea pe o armată 
puternică. Acționăm în prezent 
împotriva imperialismului și a 
uneltelor sale",

Cu crucea într-o mînă... —e—

tovarășii general lo- 
Ion Tutoveanu, ad- 
ministrului Forțelor 

Constantin Prisnea,

FRAGA 25 (Corespondentul 
Agerpres transmite): La 26 iu
lie va avea loc la Zvolen, l'ngă 
Banska Bistrica o solemnitate 
prilejuită de dezvelirea monu
mentului înălțat în memoria 
ostașilor romîni căzuți în cel 
de-al doilea război mondial în 
lupta pentru eliberarea Ceho
slovaciei de sub ocupația hitle- 
ristă.

La solemnitate ia parte o 
delegație a R. F. Romîne alcă
tuită din 
cotenent 
junct al 
Armate;
adjunct al ministrului învăță- 
mîntului și Culturii; Petre 
Gheorghe secretar al C.C. al 
U.T.M.; general-colonel Teclu 
Iacob, general de armată în 
rezervă Vasile Atanasiu și co
lonel Laurențiu Fulga (scriitor).

Cu ocazia dezvelirii monu
mentului de la Zvolen toată 
presa cehoslovacă publică arti
cole în care subliniază contri
buția adusă de ostașii romîni, 
alături de eroica armată sovie
tică și de partizanii ceho
slovaci, la lupta comună pen
tru eliberarea Cehoslovaciei.

In două ținuturi din provinciile Kansu și Sansl se construiesc 
trei linii ferate de importanță locală. Aceste lucrări sînt efectuate 
cu forțe locale sub lozinca : mai mult, mai repede, mai bine și mal 
ieftin. Acțiunea de construire cu forțe proprii a căilor ferate rurale 
— efectuată de țăranii chinezi — continuă cu însuflețire în multe 
părți ale țării.

In foto : s-a dat în folosință o linie ferată rurală construită de 
membri ai cooperativei agricole din ținutul Weiyuan, provincia Kansu.

In fiecare ii 
pe p imîntul 
Turciei ateri
zează zeci de a- 
vioane. Pe fuse- 
lajele lor nu vei 
vedea însă sem
nele turcești, ci 
vei vedea scris 
foarte clar cu 
litere de un cot: 
„Forfele Milita
re Aeriene ale 
S.U.A". Aceste 
avioane sînt de
stinate să trans
porte noi intări- 
turi agresorilor 
imperialiști din 
Orientul Apro
piat,

In prima foto
grafie puteți di
stinge o adunare 
solemnă a solda- 
ților americani 
pe un aeroport 
turcesc. Preotul 
regimentului ro-

Arabia Saudliă 
$1 Ceylonul 

au recunoscut Irakul
BAGDAD 25 (Agerpres). — A- 

genția Reuter, reluînd postul de 
radio Bagdad, a anunțat la 24 iu
lie că guvernul Arabiei Saudite a 
hotărît să recunoască Republica 
Irak.

W
COLOMBO 25 (Agerpres). — 

TASS transmite: La Colombo s-a 
anunțat oficial că primul ministru 
al Ceylonului, Bandaranaike, a e- 
dresat primului ministru al Repu
blicii Irak o telegramă în care se 
anunță oficial că guvernul Ceylo
nului a recunoscut guvernul Re- 
publici! Irak.

...și arma în cealaltă
stește rugăciu

nile... Odăjdiile albe, pe spate cru
ce, în mîini cruce. Peste un minut 
el se va întoarce către soldați și 
le va spune ultimul cuvînt de adio. 
Rămasul bun va fi adresat celor 
oare rmine vor trage în oameni 
pașnici, care vor incendia, vor 
prăda, vor brutaliza. Preotul amin
tește de dumnezeu, de bucuriile 
raiului, de frumusețea marții pen
tru aproapele tău... dar desigur el 
nu va spune că acești soldați au 
fost trimiși să jefuiască pămînturi 
străine de către rechinii americani 
ai petrolului.

Iată-i pe proaspeții cruciați — 
parașutiști englezi în Iordania (fo
tografia a doua),

împotriva cui îndreaptă ei ar
mele ? împotriva mersului isto
riei. Dar colonialiștii nu vor fi 
niciodată în stare să restabilească 
vechea orînduire.

Aproape cinci milioane de școlari sovietici își petrec anul a- 
I* cesta vacanța în taberele de pionieri. Pe malurile mă

rilor, la fel ca și la poalele munților și în pitorești- 
le localități împădurite, s-au instalat vilișoare și corturi. 
In regiunea Moscovei s-au deschis multe tabere-de pionieri. Pe 
un teren întins, pe malul pîrîului Krasnaia-Pahra, în căsuțe co
mode și în corturi, se adăpos tesc trei sute de copii, elevi ai șco
lilor raionului Moscoreci din capitala Uniunii Sovietice. Ei fac 
excursii, organizează întreceri sportive, se scaldă, iau parte la 
cercurile de artiști amatori și se odihnesc.

In foto : baschetbalistele la antrenament

Succesele economiei naționale 
a R. S. F. S. R.

MOSCOVA 25 (Agerpres). — tît întreaga industrie de pe terito- 
TASS transmite: La Moscova a riul R.S.F.S.R. . ......................
fost dat publicității Comunicatul 
direcției centrale de statistică a 
R.S.F.S.R. cu privire la rezultate
le îndeplinirii planului de stat de 
dezvoltare a economiei naționale 
a R.S.F.S.R. pe primul semestru 
al anului 1958.

In comunicat se arată că da
torită efectuării reorganizării con
ducerii industriei și construcțiilor 
și a organizării Consiliilor econo
miei naționale, în primul se
mestru al anului 1958 industria 
R.S.F.S.R. a îndeplinit înainte de 
termen — pînă la 26 iunie — pla
nul producției globale și al pro
ducției majorității produselor 
principale și a mărit considerabil 
volumul producției industriale. A-

cît și industria 
din subordinea Consiliului de Mi- 
niști al Republicii au îndeplinit 
în proporție de 104 la sută planul 
producției globale. Producția a 
crescut cu 10 la sută față de pri
mul semestru al anului 1957.

Au fost îndeplinite sarcinile 
stabilite pe primul semestru în 
ceea ce privește reducerea prețu
lui de cost al producției indus
triale și nivelul cheltuielilor pen
tru producția-marfă.

Noi succese au fost obținute în 
ridicarea bunăstării materiale și 
a nivelului cultural al 
muncii din republică.

Au fost obținute noi 
domeniul agriculturii, 
socialiste a R.S.F.S.R.

oamenilor

succese în 
al culturii

Guvernul Cambodglel 
a recunoscut 
R. P. Chineză

PNOM PENH 25 (Agerpres). — 
La 24 iulie prințul Sianuk, primul 
ministru al CamboJgiei, a dat pu
blicității o declarație a guvernului 
cambodgian.

Guvernul nostru, se spune în 
declarație, a hotărît să recunoască 
din punct de vedere juridic Chi
na Populară. Această recunoaștere, 
care prevede schimbul de repre
zentanți diplomatici la rangul de 
ambasadori, constituie o apropiere 
de marele nostru vecin de la nord, 
apropiere dorită de întregul po
por al Khmerului. Trebuie să ți
nem seama că în situația actuală 
nu se poate concepe viitorul țării 
noastre și al păcii țării noastre 
fără prietenia sinceră și fără sta
bilirea de relații diplomatice nor
male cu China Populară a cărei 
existență și rol important în Asia 
și în întreaga lume nu mai poate 
fi ignorat.

REDACIIA Șl ADMINISTRAIIA s București, Pleța „SctnteU". TeL 7.60.10. Jiparul t Combtnetul Pol'grafta Ce» SctnteU „1. V. Stalln".

„Sîntem pentru o largă colaborare 
cu toate țările din Europa"

Convorbirea lui A. I. Mikoian cu doi ziariști francezi
MOSCOVA 25 (Agerpres). — 

TASS transmite: Ultimul număr 
— nr. 8 — al revistei „Mejduna- 
rodnaia Jizni" publică convorbi
rea pe oare a avut-o la 27 iunie 
A. I. Mikoian, prim vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., cu J. Servan-Schreiber, 
directorul ziarului francez „Les 
Echos", și A. Vernet, corespondent 
special al acestui ziar.

In cursul convorbirii A. I. Mi
koian a spus printre altele :

Acordul pe termen lung cu pri
vire la livrări reciproce de măr
furi încheiat între U.R.S.S. și 
Franța pe trei ani (1957—1959) 
reprezintă o bază bună pentru 
dezvoltarea comerțului dintre ță
rile noastre.

Referjndu-se Ia recentele hotă- 
rîri cu privire la lărgirea conside
rabilă a producției de materiale 
sintetice și de articole din aceste 
materiale din U.R.S.S., A. I. Mi
koian a arătat că Franța ar putea 
participa, dacă acest lucru ar in
teresa-o, la dezvoltarea acestei ra
muri a industriei sovietice prin li
vrări de utilaj, prin trimiterea de 
specialiști francezi în U.R.S.S. și, 
în anumite cazuri, prin vînzarea 
de licențe.

Referindu-se la crearea așa-zisei 
piețe comune, A. I. Mikoian a 
arătat că dacă lucrurile vor ajunge 
totuși pînă acolo, aceasta va duce 
la adîncirea scindării Europei, la 
crearea de noi grupuri închise. 

Sîntem pentru o largă colaborare 
economică între toate țările din 
Europa, a spus A. I. Mikoian, 
pentru lichidarea tuturor bariere-

lor șî obstacolelor artificiale din 
calea acestei colaborări.

In cadrul convorbirii cu ziariștii 
francezi A. I. Mikoian a vorbit, 
despre legăturile economice cu ță
rile slab dezvoltate.

Vorbind despre problema peb 
lului, A. I. Mikoian a arătat 
monopolurile petrolifere extrag 
petrol în Orientul Mijlociu profi- 
tînd de faptul că muncitorii sînt 
plătiți cu salarii derizorii și că ex
tracția petrolului în aceste regiuni 
revine mult mai ieftin decît la ei 
în țară, să zicem în S.U.A. Mo
nopolurile petrolifere, a arătat A. 
I. Mikoian, realizează profituri 
uriașe și astfel își însușesc o parte 
uriașă din bogățiile naționale ale 
acestor regiuni, în timp ce popu
lația băștinașă trăiește înlr-o sără
cie extremă și se resimte nevoia 
de capital pentru dezvoltarea eco
nomiei și culturii. In legătură cu 
aceasta A. I. Mikoian a arătat că 
Uniunea Sovietică acordă ajutor 
țărilor slab dezvoltate trimițînd 
specialiști, cadre oare se ocupă cu 
prospectarea zăcămintelor de pe
trol, cu lucrări de foraj, și care in
struiesc cadre naționale. Noi nu 
avem nevoie de petrol străin a 
declarat A. I. Mokoian. In pre
zent noi putem nu numai să ijo 
asigurăm nevoile în ce privește 
petrolul, ci și să-l exportăm.

Făspunzînd la întrebările zîitriș- 
A . I. Mikoian a 
legăturile comercia-

tilor francezi, 
vorbit despre „ . __  _ ___
le r.le Uniunii Sovietice cu Repu
blici Populară Chineză și despre 
eventualele perspective ale dezvol
tării schimbului de mărfuri dintre 
U.R S S. și America Latină.

LA GENEVA

Continuă conferința experților
GENEVA 25 (Agerpres). — 

TASS transmite: La Geneva 
continuă lucrările conferinței ex
perților tehnici pentru studierea 
metodelor de detectare a explo
ziilor nucleare. Participanții la 
conferință discută metodele de 
detectare a exploziilor nucleare 
cu ajutorul înregistrării undelor 
seismice și electromagnetice, pre
cum și prin captarea produselor 
radioactive.

Au prezentat referate și comu
nicări în problemele discutate ex- 
perții sovietici acad. N. N. Se- 
mionov, M. A. Sadovski, L. M. 
Brehovski și O. I. Leipunski; ex- 
perții americani G. Bete, F. Preș, 
P. Wilmore, D. Oliver, R. Latter, 
G. Brown; expertul englez E. 
Bullard.

Ședințele conferinței experților 
tehnici au fost prezindate de D. 
Fisk (S.U.A.). M. 'Mensowicz 
(Polonia), G. Cockroft (Anglia), 
H. Hulubei (Romînia) și E. K. 
Feodorov (U.R.S.S.).

La 23 iulie conferința experți
lor a aprobat concluzia cu pri
vire la aplicabilitatea metodei de 
captare a produselor radioactive 
ca mijloc de descoperire a explo
ziilor nucleare în vederea con
trolului asupra respectării unui 
eventual acord cu privire la tnf 
tarea^ experiențelor nucleare, 
ceastă concluzie cuprinde o re< 
mandare în sensul ca metoda 
captare a produselor nucleare 
fie inclusă în numărul principi,, 
lelor metode de detectare a ex
periențelor nucleare.

MOSCOVA. — La 25 iulie. N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri a| U.R.S.S., a primit 
pe membrii Comitetului Executiv 
a.l Uniunii Internaționale a arhi- 
tecților care au participat la lu
crările celui de-al VI-lea Congres 
al U.I.A. și a avut cu ei o convor- 
bire cordială, prietenească. Acea
stă convorbire a avut loc Ia ru
gămintea conducătorilor Uniunii 
Internaționale a Arhitecți.lor,

MOSCOVA. - La 25 iulie, A. I. 
Mikoian, prim vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
a acordat un interviu unui grup 
de studenți americani, oare se 
află la Moscova și care participă 
la programul „Tineretul vrea să 
știe" organizat de societatea de 
radio și televiziune „Național 
Broadoasting Company". A. I. 
Mikoian a răspuns la întrebările 
referitoare .la relațiile comerciale 
dintre U.R.S.S. și S.U.A., care i 
s-au pus în cursul convorbirii.

WASHINGTON, - Camera Re- 
prezeritanților și Senatul S.U.A. 
au aprobat un proiect de lege prin 
care președintele Eisenhower 
împuternicit să reorganizeze for. 
(ele militare ale S.U.A. pentru 
adapta la „epoca nucleară".

LENINGRAD. — La 25 iulie a 
sosit la Leningrad delegația gu
vernamentală a Austriei condusă 
de cancelarul federal Julius Raab.

LONDRA. — Membrii ansamblu, 
lui chinez de teatru și balet care 
urma să dea timp de șase săptă- 
mîni spectacol» |a Londra, au ho
tărît să anuleze turneu] lor în ca
pitala Marii Britanii în semn de 
protest împotriva intervenției tru
pelor engleze în Iordania. La 23 
iulie, ansamblul a părăsit Londra 
plectnd spre Praga.

WASHINGTON. — Purtătorul de 
cuvînt al Departamentului de Stat,

STAS 3452 - 52

este

a le

Lincoln White, a anunțat la 24 
iulie că secretarul de stat. Foster 
Dulles, in drum spre reuniunea 
ministerială obișnuită a pactului 
de la Bagdad, la care va participa 
in calitate de „observator", se va 
opri la 26 iulie la Bonn pentru a 
avea o întrevedere cu cancelarul 
Adenaue.r.

MOSCOVA. — Răspunzînd invi
tației Ministerului Invățămîntului 
al R.S.F.S.R., la 24 iulie a sosit 
la Moscova un numeros grup de 
profesori de limba rusă de la uni
versități, colegii și școli -tin An
glia. In aceeași zi, d:r. UniuneT 
Sovietică a plecat cu avionul :i- 
Anglia în vizită de răspuns uiT 
grup de profesori de limbă en'’Jf 
ză de la școlile din R.S.F.S.R. d

PARIS. După cum transmite a- 
genția France presse, guvernul 
francez a informat Statele Unite 
de intenția sa de a denunța acor
dul franco-american asupra comu
nicațiilor aeriene. încheiat în anul 
1946. France Presse subliniază că 
Dillon, ambasadorul S.U.A. la 
Paris. a exprimat regrete în legă
tură cu hotărîrea adoptată de 
guvernul francez.

CARACAS. — Intr-un comunicat 
al Ministerului de Interne s-a a. 
nunțat că fostul ministru al Apă
rării al Venezuelei, Jesus Maria 
Castro Leon, care1 a încercat să 
organizeze la 22 iulie o lovitură 
de stat militară, a fost expulzat 
din Venezuela împreună cu șapte 
ofițeri partizani ai săi. Ei au ple
cat în Statele Ufute.

LONDRA. — Comitetul Execu
tiv național al partidului laburist 
din Anglia a protestat pe lingă 
guvernul Spaniei împotriva recen
tei arestări a șase studenți spa
nioli la Madrid.

i <


