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Utemistul Cîrstea Marîn de la 
întreprinderea de poduri metalice 
din Pitești se situează printre su
dorii fruntași ai întreprinderii.

Iată-1 în fotografie lucrînd 
sudarea unui pod rulant.
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Tot sprijinul tinerilor
care muncesc și învață

învățătura marxist-leninistă a- 
cordă o importanță deosebită cul
turalizării maselor, legării cu
noștințelor teoretice cu munca 
practică. Societatea comunistă 
care asigură un belșug de 
produse care să satisfacă nevoile 
mereu crescînde ale societății, nu 
se poate construi fără oameni 
bine pregătiți, care să posede o 
cultură avansată, în stare să fie 
stăpînii tehnicii noi în plin pro
gres.

Partidul și guvernul conduc oa
menii muncii din țara noastră pe 
drumul construirii noii societăți cu 
o cultură, știință și tehnică avan
sată. Politica leninistă de Indus
trializare socialistă a țării dusă 
de partidul și guvernul nostru, a 
dat rezultate nemalîntîlnite în 
istoria țării noastre. Astăzi, în 
țara noastră se produce în 63 
zile, tot atît oțel cît a produs 
vechea Romînie în întregul an

Primul careu pe un nou 
șantier al

CONSTANȚA (de la corespon
dentul nostru). —

Duminică dimineața, la Palas- 
Constanța, a avut loc primul careu 
al brigadierilor pe șantierul viitoa
rei fabrici de semiceluloză. Aici, în 
marginea orașului Constanța se va 
înălța o fabrică de semiceluloză 
care va folosi ca materie primă 
paiele din regiunea Constanța. Du
minică dimineața a sosit pe șantier 
primul eșalon de 70 de brigadieri 
care vor munci pe viitorul șantier

tineretului
al tineretului la construcția fabri
cii. In adunarea care a avut ioc 
cu prilejul primului careu al bri
gadierilor ei s-au angajat ca pînă 
la 23 August — cea de-a 15-a a- 
niversare a eliberării patriei noa
stre — să termine construcția prin
cipalei hale a fabricii pentru a se 
putea instala mașinile. Pînă la 
sfîrșitul lunii iunie pe șantierul ti
neretului de la Palas vor continua 
să sosească noi brigadieri din re
giunea Constanța.

Fruntași 
la întreținerea 

culturilor
TIMIȘOARA (de la corespon

dentul nostru). — Colectiviștii din 
comuna Vinga, raionul Arad, sînt 
hotărîți ca și în acest an să obțină 
recolte bogate de pe ogoarele lor.

De aceea ci acordă o atenție 
deosebită întreținerii culturilor. 
Imediat ce timpul a permis au e- 
fectuat lucrările necesare pe cele 
100 ha. însămînțate cu floarea- 
soarelui, au fost executate primele 
două prașile, urmînd ca zilele a- 
cestea, conform planului de des
fășurare a lucrărilor, să înceapă și 
cea de a treia prașilă. Sfecla de 
zahăr, care ocupă o suprafață de 
150 hectare a fost prășită de două 
ori și rărită. La culturile de po
rumb colectiviștii au terminat pri
mii pe raion prima prașilă pe cele 
1.150 ha.

Aceeași atenție a fost acordată 
către conducerea gospodăriei și 

ttt către brigăzile de cîmp și celor
lalte culturi. Comuna Vinga este 
renumită prin culturile de ceapă. 
Gospodăria colectivă are 85 hecta
re cultivate cu ceapă. Pe toată a- 
ceastă suprafață au fost executate 
două prașile. Pînă acum toate lu

crările de întreținere a culturilor 
în gospodărie au fost executate în 
proporție de 100 la sută.

La obținerea acestor succese un 
aport substanțial l-au adus și ti
nerii colectiviști. Din inițiativa or
ganizației de bază U.T.M., cu spri
jinul organizației de partid și al 
conducerii gospodăriei în fiecare 
brigadă de cîmp a fost înființată 
o echipă de tineret în sarcina că
reia revin pînă la 80 de ha. cul
turi. Pe toată această suprafață 
încredințată tinerilor colectiviști 
lucrările de întreținere sînt de 
bună calitate. Acum tinerii se 
pregătesc pentru a efectua în con
diții optime și la timp prașila a 
treia la culturile de sfeclă de za
hăr, a doua la porumb.

Succese de seamă în întreține
rea culturilor au fost obținute de 
către echipele de tineret din brigă
zile de cîmp numărul 1, 2, și 3 
conduse de utemiștii Ion Ciocan. 
Ion Neicev și Nicolae Dupta. Tot 
pe locuri de frunte s-au situat și 
echipele de tineret din brigada a 
șaptea legumicolă condusă de ute- 
mistul Pauțki Iosif.

Alex. Sencovici 
ministru al Industriei Bunurilor 

de Consum

1938. Producția anului 1938 se 
realizează în acest an in 60 zile 
la energia electrică, în 42 zile la 
construcții de mașini etc.

in ceea ce privește industria bu
nurilor de consum, an de an s-a 
dezvoltat producția, s-a îmbună
tățit calitatea produselor, a cres
cut numărul sortimentelor. in 
anul trecut, Industria bunurilor de 
consum a produs de două ori mai 
multe țesături de bumbac, de 2,3 
ori mai multe țesături de lină, de 
circa 2 ori mai mult zahăr, de 3,6 
ori mai multe uleiuri și grăsimi 
vegetale etc., decît în anul 1938, 
reușind în acest fel să satisfacă 
tot mai mult cerințele oamenilor 
muncii.

Concomitent cu dezvoltarea eco
nomiei naționala au fost pregă
tite zeci de mii de cadre necesare 
industriei noastre în plină dez
voltare. Niciodată regimul burghe- 
zo-moșieresc nu a dat fiilor oa
menilor muncii posibilitatea să 
învețe, să se specializeze. Porțile 
școlilor erau deschise numai 
pentru fiii celor avuți. In regimul 
democrat-popular, numai în ulti
mii ani peste 42.000 tineri munci
tori din ramurile industriei bunuri
lor de consum au absolvit școli 
superioare, școli medii tehnice, 
diferite școli profesionale. Ală
turi de muncitorii vîrstnici a- 
ceștia contribuie din plin la 
îndeplinirea sarcinilor trasate de 
partid și guvern industriei bu
nurilor de consum. Dezvolta
rea neîntreruptă a economiei 
țării, cere însă și mai multe ca
dre bine pregătite, cu un nivel 
cultural, științific, tehnic ridicat. 
In această direcție o mare im
portanță o are Hotărîrea C.C. 
al P-AÎ.R. și a Consiliului de Mi
niștri al R.P.R., privind îmbună
tățirea învățămîntului seral și 
fără frecvență de cultură generală 
și superior. Hotărîrea partidului și 
guvernului deschide perspective 
largi de învățătură tineretului 
muncitor din țara noastră. Ea are 
o mare însemnătate, deoarece 
creează condiții pentru pregătirea 
noii generații de tineri intelec-

tuali din rîndul poporului munci
tor, intelectualitatea legată puter
nic de poporul muncitor, de aspi
rațiile, năzuințele sale, care va 
sluji cu conștiinciozitate, cu de
votament și convingere de clasă 
interesele sale, in acest fel hotă
rîrea partidului și guvernului răs
punde necesității de cadre tot mai 
bine pregătite pentru înfăptuirea 
sarcinilor ce stau în fața noastră.

Dezvoltarea diferitelor ramuri 
ale industriei bunurilor de con
sum, a ramurei inului și cînepei, 
producția articolelor de fire și fi
bre sintetice romînești — relon —, 
fabricarea laptelui praf, a lapte
lui concentrat, a produselor con
servate prin frig, a diferitelor con
servei etc., înzestrarea întreprin
derilor cu mașini moderne, intro
ducerea proceselor de muncă 
înaintate necesită cadre bine pre
gătite, care să poată da viață li
niei partidului.

Iată de ce traducerea în fapte a 
hotărîrii partidului și guvernului 
privind îmbunătățirea învățămîn
tului seral și fără frecvență, tre
buie să preocupe îndeaproape con
ducerile tuturor întreprinderilor, 
direcțiile generale industriale, di
recția personal și învățămînt, 
întregul nostru minister.

In întreprinderile Ministerului 
Industriei Bunurilor de Consum 
s-au organizat și se organizează 
dezbateri pe marginea hotărîrii 
partidului și guvernului privind 
îmbunătățirea învățămîntului se
ral și fără frecvență de cultură 
generală și superior în care se 
arată necesitatea unei calificări 
superioare, potrivit sarcinilor pe 
care fabricile trebuie să le re
zolve.

Tot mai mulți tineri muncitori 
s-au convins că învățînd muncesc 
mai bine. în urma muncii desfășu
rate la fabrica de confecții 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej" din 
Capitală, 216 tineri s-au înscris

(Continuare în pag. J a)
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Vizita tinerilor 
petroliști din Austria
La invitația Comitetului Central 

al Uniunii Tineretului Muncitor o 
delegație de tineri petroliști din 
Austria a făcut o vizită de 10 zile 
în țara noastră. In acest timp 
membrii delegației au avut posibi
litatea să ia cunoștință de viața și 
activitatea tineretului dintr-o serie 
de întreprinderi, instituții și institu
te de învățămînt superior din re
giunile București, Ploești și Bacău.

In dimineața zilei de 30 mai de
legația a fost primită la C.C. al 
U.T.M. de tovarășul Virgil Trofin, 
prim-secretar al C.C. al U.T.M. în 
seara aceleiași zile, la Casa de 
Cultură a Tineretului din raionul 
N. Bălcescu, membrii delegației 
au avut o întîlnire cu tineretul din 
acest raion.

Duminică seara delegația a pă
răsit capitala înapoindu-se în pa-

(Agerpres)

Mecanizatorii de la secția Striulești a Gospodăriei de Stat Mogo- 
foaia, regiunea București au început prașila a doua pe cele 100 
hectare cultivate cu porumb.

In fotografie : Tractoristul llie Condrea execută prașila a ll-a a 
porumbului realizînd o vite-ă zilnică de lucru de 20 hectare.

Vrei o floare ?

Foto! DUMITRU F. DUMITRU

Sărbătorirea

Cu prilejul sărbă
toririi Zilei Interna
ționale a Copilului, 
duminică au avut loc 
în Capitală numeroa
se manifestări cultu
rale, artistice și spor
tive.

La Palatul Pionie
rilor s-a ținut dumi
nică dimineața o a- 
dunăre festivă a pio
nierilor din Capitală, 
organizată de Comi
tetul orășenesc Bucu
rești al U.T.M. și Pa
latul Pionierilor. Cu 
acest prilej a luat cu- 
vintul tovarășa Elena 
Lascu-Iordăchescu, 
membră a C.C. 
P.MfR., secretară
Comitetului orășenesc 
București al P.M.R., 
care a vorbit despre 
viața fericită și mi
nunatele perspective

al
a

a
„Zilei Internaționale
Copilului"

de 
gimul nostru 
crat-popular le asigu
ră tinerei generații. 
Pionierii și-au mani
festat cu entuziasm 
dragostea și recunoș
tința față de partid 
și guvern. .Adunarea 
s-a încheiat cu un 
program artistic pre
zentat de formațiuni 
de copii.

Tot la Palatul Pio
nierilor au avui loc 
numeroase întreceri 
sportive de fotbal, 
oină, volei, baschet, 
tir, jocuri pionierești 
etc., încheiate cu o 
paradă a micilor spor
tivi. Duminică șa 
inaugurat și expoziția 
de sfîrșii de an a 
lucrărilor executate 
de membrii cercuri
lor și cluburilor din

viitor pe care re- 
demo-

cadrul
Pionierilor. De 
menea au fost pre
miate cele mai 
lucrări literare ' pre
zentate de pionieri fi 
elevi la concursul or
ganizat în cinstea Zi
lei de 1 iunie. Dumi
nică seara, la Ateneul 
R. P. Romine a avut 
loc un concert al co
rului de copii al Pa
latului Pionierilor.

La Parcul de Cul
tură fi Odihnă I. V. 
Stalin s-a deschis du
minică dimineața o 
expoziție cu cele mai 
bune lucrări de desen 
ale fcolarilor din Ca
pitală, lucrări pre
zentate în cadrul con
cursului desfășurat în 
cursul lunii mai în 
școlile bucureștene, 

(Agerpres)

Palatului 
ase-

bune
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Țineri muncitori constănțenl la școala medie serală.

Intre spirit
Un registru gros, liniat cu grijă, 

ca oricare altul. Numai că cel de 
la cabinetul tehnic al Uzinelor 
„23 August** din Capitală se deo
sebește de multe de același fel. 
Registrul acesta închide în paginile 
sale rodul unei munci creatoare, 
neobosite, migăloase, desfășurată 
cu răbdare seri de-a rîndul de 
zeci și zeci de muncitori tineri și 
vîrstnici ai uzinei, dornici de a 
realiza inovații și raționalizări, de 
a contribui prin munca lor crea
toare la rezolvarea problemelor 
tehnice, la îmbunătățirea muncii, 
la obținerea de către uzină a unor 
noi succese în producție.

...Zi de zi, săptămînă de săptă- 
mînă muncitorii și tehnicienii u« 
zinei au încredințat cabinetului 
tehnic ideile lor, frămîntările lor. 
La începutul anului o singu.â pro
punere înregistrată. Apoi, 
cu zilele, s-au adăugat încă 
...două ...zece și paginile 
Irului au început să se 
Pînă la 25 mai, pe întreaga uzină 
au fost înregistrate 180 de propu
neri de inovații și raționalizări. 
Dintre acestea 56 au fost făcute de 
74 tineri muncitori și tehnicieni.

Comparînd numărul inovațiilor 
înregistrate în p imul trimestru al 
anului, de pildă, cu cclc din a-

odată 
una, 

regis- 
umple.

„la limită" ?
Alături de elevi ca Dumbravă 

Mircea, Vinea Vladimir, Calos Ste- 
liana și al ți vreo cîțiva din clasa 
a VIII-a a Școlii medii nr. 32 din 
Capitală care au numai medii de 
9 și 10 Ia toate materiile, în a- 
ceasta clasă sînt și elevi ca Ber- 
teanu Lizica, Barbu Marilena, Za- 
valnic Mihai, Pantca Ioana, Delcea 
Sabina, în dreptul carora nu gă
sești decît medii de 5 sau 6 și rare
ori cîte un 7, elevi mediocri, din 
rîndul cărora orieînd se pot re
cruta corijenții.

Pe trimestrul al II-lca biroul 
U.T.M. din această clasă și-a des
fășurat întreaga munca politică în 
direcția ajutorării celor cîțiva 
corijenți din primul trimestru. 
Acum, în trimestrul al III-lea, în 
preajma sfirșitului de an școlar, 
întreaga atenție, întreaga activi
tate politică — educativă este în
dreptată în direcția ridicării tutu
ror elevilor la nivelul celor buni 
și foarte buni. Biroul U.T.M. al 
clasei și toți utemiștii sînt con
știent! de faptul ca acești elevi au 
posibilități sa învețe mai bine, să 
obțină note bune. Numai din co
moditate, din superficialitate, din 
neînțelegerea matură a rolului lor 
de elevi, se mulțumesc cu promo
varea clasei, cu note slabe, la li
mită. întregul colectiv a hotarît 
să ceara acestora să-și valorifice 
toate posibilitățile, să-i determine 
să înțeleagă că a fi elev și utemist 
înseamnă în primul rînd să mun
cești cu perseverență, cu seriozi
tate, continuu pentru a obține re
zultate cît mai bune la învățătură.

Biroul U.T.M. din clasa a VIII-a A 
a îmbinat munca educativ-po- 
litica cu formele concrete de aju
torare, a reușit să formeze in 
clasa o opinie sănătoasă împotriva 
mediocrității, împotriva acelor e- 
levi care depun minimum de efort 
in însușirea materiilor predate. 
Opinia categorică a acestei clase 
B-a evidențiat și cu ocazia unei re
cente adunări generale U.T.M. în 
care a fost discutat elevul Șoimanu 
Dan. Acesta nu este corijent, se 
mulțumește însă cu note la limită.

e eco

tovârașeascâ a

inovator și rutină
ceeați perioadă a anului trecut se 
observă însă unele scăderi. Acest 
lucru își găsește explicația în fap
tul că în ultimul timp aici unele 
propuneri de inovații se rezolvă 
cu încetineală, unii inovatori nu 
sînt ajutați, nu sînt stimulați. Bu
năoară din cele 180 propuneri 
făcute, piuă la 25 mai, un număr 
dc 52 nu au fost încă rezolvate, 
deși pentru multe din ele a expi
rat de mult termenul de rezolvare 
prevăzut în regulamentul de in
venții și inovații.

Cum se explică acest
Pînă nu de mult, ne povestesc 
varășii de la cabinetul tehnic, 
țineau cu regularitate ședințe 
comisiei de inovații de două 
pe săptămînă, ședințe în care 
luau în discuție propunerile 
inovații făcute de muncitori.

lucru ? 
to- 
se 

ale 
ori 
se 
de 

So
cotind că s-ar ține, chipurile, prea 
mulie ședințe, deși în această situa
ție nu există o alia rezolvare a 
propunerilor de inovații, ședințele 
de colectiv au fost reduse simți
tor. Așa se face că o vreme, în 
luna martie, colectivul de inovații 
nu s-a mai întrunit. între timp, 
propunerile s au slrîns una cîte 
lina depășind posibilitățile de a fi 
discutate, în termen de 15 zile de 
la înregistrarea lor — «șa cum

prevede regulamentul — un^le din 
ele fiind pur și simplu uitate în 
sertare.

Așa se face că tovarășii de la 
Cabinetul tehnic își aduc amin
te cu greu de inovația tînărului 
Radu Marin, privind schimbarea 
tehnologiei la un reper de la echi
pamentul de frîne, înregistrată la 
data de 2 martie. Din cîte își a- 
duc aminte totuși tovarășii de aici 
propunerea urma să fie trimisă 
spre avizare la Ministerul Trans
porturilor și Telecomunicațiilor, 
fiind vorba de o modificare la frîna 
de la vagoane. Dar concret n-au 
făcut nimic, deși de atunci au 
trecut... trei luni.

Cu inovația tînărului turnător 
llie Marion, înregistrată la 21 mar
tie, privind turnarea unor piese, 
inovație pe care de fapt turnătorii 
o și aplică dc multă vreme deoa
rece îi ajută în mod concret să 
reducă rebuturile, e ceva mai com
plicat. Cabinetul tehnic nu mai 
știe nimic despre dosarul care cu
prinde propunerea. Cu seninătate 
ei anunță că... s a pierdut.

Și, din păcate, acestea nu 
singurele exemple. Propuneri 
inovații nerezolvate mai 
încă destule.

Nu e mai puțin adevărat că în

sînt 
de 

sînt

rezolvarea inovațiilor fac greutăți 
și unele servicii care nu avizează 
în termenul stabilit și nu dau date
le necesare pentru întocmirea cal
culelor de economii sau pentru 
stabilirea recompensei ce se cuvine 
inovatorului. Raționalizarea privind 
reducerea consumului specific de 
cherestea la vagonul U.l.C. de e- 
xemplu a fost trimisă spre avizare 
serviciului tehnologic la 2 februa
rie cu termen de avizare 5 februa
rie. Deși această propunere răs
pundea necesității de a reduce 
consumurile specifice de materiale 
în vederea reducerii prețului de 
cost, ea nu și-a găsit rezolvarea 
nici pînă acum.

Tărăgănarea rezolvării unor pro
puneri de inovații, modul defec
tuos de a lucra al colectivului de 
la cabinetul tehnic se datoresc 
în mare parte și faptului că deși 
încă de la începutul anului aici 
s-a lansat un concurs „Anul tînă
rului inovator**, nici comitetul 
U.T.M., nici comitetul de între
prindere nu au analizat încă nicio
dată cum sînt rezolvate propuneri
le tinerilor, cum sînt sprijiniți a- 
ceștia să-și întocmească dosarele de 
inovații. Era de așteptat ca în 
urma lansării concursului să fie 
folosite toate posibilitățile pentru

de 
pe tineri 
tehnice 

uzină.

inovații, 
să 

care

a stimula mișcarea 
pentru a-i îndruma 
studieze problemele 
trebuie rezolvate în

O mare răspundere pentru acest
lucru îl poartă comitetul U.T.M. 
care nu a organizat consfătuiri cu 
tinerii inovatori pentru a cunoaș
te greutățile pe care aceștia le au, 
pentru a-i ajuta să-și rezolve pro
punerile, n-a urmărit felul cum 
sînt cercetate și aplicate inovațiile 
tinerilor. Comitetul U.T.M. avea 
datoria să îndrume pe tinerii in
gineri, să-i sprijine pe inovatori 
să-și desăvîrșească ideile, să-și în
tocmească dosarele cu propuneri 
și mai ales să-i sprijine pe tineri 
în rezolvarea propunerilor de ino
vații.

Toate aceste stări de lucruri nu 
sînt de natură să stimuleze mișca
rea de inovații și invenții de la 
uzinele „23 August**, lată de ce 
comitetul U.T.M. are datoria să a- 
nslizeze modul cum tinerii ingi
neri de la cabinetul tehnic înțeleg 
să-și facă datoria, modul cum sînt 
rezolvate și aplicate propunerile 
de inovații făcute de tineri pentru 
a da un mai mare avînt mișcării 
de inovații în uzină.

Critica aspră dar 
colegilor săi l-a determinat pe ele
vul Șoimanu Dan sa privească cu 
mai multă Seriozitate sarcinile ce-i 
revin.

O alta metodă folosita de biroul 
U.T.M. din această clasă este și 
într-ajutorarea elevilor slabi de că
tre elevii bine pregătiți. Matema
tica este materia la care sînt cele 
mai numeroase note slabe- In clasa 
s-au organizat grupe de într-ajuto- 
rare Ia materia respectivă. Astfel, 
eleva fruntașa la învățătură Calos 
Steliana se pregătește la matema
tica cu eleva Preda Maria. Această 
elevă pe trimestrul I a avut me
dia 4 la matematică, iar pe cel 
de-al II-lea 6. în prezent, a primit 
un 8 și un 9- Eleva Barbu Mari
lena a avut pe trimestrul I media 
3 la matematică iar pe cel de-al 
II-lea 5. Acum, de cînd se pregă
tește împreună cu elevul fruntaș 
la învățătură Vinea Vladimir ea a 
primit un 9 și un 10.

Biroul U.T.M., cerînd sprijinul 
tovarășilor profesori a organizat 
meditații la limba franceză, la chi
mie, urmărind participarea la a- 
ceste consultații în special a ele
vilor cu note slabe sau mediocre- 
Elevii care lipsesc sînt trași ime
diat la răspundere.

La gazeta de perete a clasei 
apar articole care critică cu tărie 
pe orice elev care primește 
vreo notă slabă. în orele de diri- 
genție, chiar și în cadrul învăța- 
mîntului politic U.T.M., se discută 
frecvent despre felul cum se pre
gătește fiecare elev în parte sa 
promoveze cu succes anul școlar-

Acestea sînt metodele pe care 
le folosește biroul U.T.M. al clasei 
a VIII-a A pentru a determina pe 
fiecare elev, pe fiecare utemist 
din această clasă sa se ridice la 
nivelul elevilor fruntași. Biroul 
U.T-M. din clasa a VIII-a A nu s-a 
gîndit însă să generalizeze unele 
din aceste metode. Astfel, grupele 
<le într-ajutorare sînt încă prea 
puține și doar la matematică. Ori 
în această clasă sînt note mici nu 
numai la matematică ci și la fi
zică, la chimie, la franceză. De ce 
n-a considerat necesar să organi
zeze și la aceste materii grupe de 
într-ajutorare ? De ce nu sînt cu
prinși toți elevii slabi și mediocri 
într-o grupă de într-ajutorare ?

Gazeta de perete a clasei, deși 
are trei rubrici, nici una din aces
tea nu este folosită pentru satiri
zarea codașilor prin desene sau 
caricaturi. De asemenea, gazeta nu 
este suficient de operativă în a se- 
zisa lipsurile, nu împărtășește și 
experiența bună. Trebuie vorbit 
mai mult despre felul în care sa-și 
împartă elevii timpul în această 
perioada, cum să studieze pentru 
acele materii la care au greutăți, 
cum să repete materia etc.

Acțiunea întreprinsă de biroul 
U.T.M- din clasa a VIII-a A, „nici 
un elev cu medie limită4*, trebuie 
însă aplaudata; ea avînd — cu 
condiția intensificării continue a 
muncii politice — un rol deosebit 
de important în cultivarea spiri
tului de autoexigență în rîndul 
elevilor.

FLORIAN BORZ

C. BANCILA
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Spartaehiada de vară
a tineretului

Prima etapă a celei de-a IV-a ediții a Spartachiadei de vară a 
tineretului se apropie de sfîrșit. Cele cîteva zile care au mai ră
mas pînă la 5 iunie (ultima zi rezervată întrecerilor etapei de masă 
a actualei ediții) sînt folosite pe de o parte în vederea antrenării 
unui număr și mai mare de participanți precum și pentru pregă
tirea campionilor asociațiilor sportive care vor lua startul în ca
drul întrecerilor etapei a 11-a.

Organizațiile U.T.M. care s-au preocupat cu grijă de antrenarea 
tinerilor la practicarea celor șapte discipline ale spartachiadei ; 
volei, handbal, tir, oină, ciclism, trîntă și notație au satisfacția de 
a fi contribuit efectiv la dezvoltarea activității sportive în rîndu
rile tineretului, la ridicarea unor 
sport.

elemente tinere donate pentru

Tinerii sportivi 
din comuna 
Călugăreai

pentruPasiunea, preocuparea 
sport dă viață unor inițiative in
teresante, care se soldează cu îm
bogățirea activității pe tărîm spor
tiv a tinerilor, prin creșterea nu
mărului celor care practică o gamă 
din ce în ce mai variată a disci
plinelor sportive. De acest lucru 
m-am convins și deunăzi cunoscînd 
cîteva aspecte din munca organiza
ției U.T.M. și a asociației sportive 
din comuna Gălugăreni raionul 
Vidra. Deși asociația sportivă 
„Neajlov" numără doar cîteva luni 
de la înființare, ea a reușit să cu
prindă în activitatea secțiilor sale 
pe ramură de sport: atletism, 
fotbal, volei, ciclism, aproape 200

tineri. Elementul esențial însă în 
obținerea acestui succes l-a consti
tuit perfecta colaborare cu organi
zația U.T.M., fapt care a înlesnit 
o bună orientare, privind îmbună
tățirea activității sportive prin or
ganizarea și desfășurarea întrece, 
rilor etapei a I-a a Spartachiadei 
de vară. Reorganizarea secțiilor pe 
ramură de sport s-a făcut cu a- 
portul direct al organizației, în pri
mul rînd la disciplinele prevăzute 
de regulamentul spartachiadei: 
atletism, volei, fotbal, ciclism. 
Membrii noilor secții pe ramură 
de sport au început deîndată pre
gătirile în vederea participării la 
întrecerile etapei a I-a. Antrenați 
de organizația U.T.M., utemiștii, 
membrii U.G.F.S. precum și cei
lalți tineri din comună au lucrat 
cu mult entuziasm în ore de mun
că patriotică la construirea unui 
nou teren de volei, precum și la 
reamenajarea terenului de fotbal 
care este aoum o veritabilă bază 
sportivă, cu pistă de atletism, gropi 
perrtru sărituri la înălțime, lungi
me etc. Prima zi a întrecerilor 
etapei a I-a i-a găsit pe tinerii ță
rani muncitori din Gălugăreni la 
startul probelor de atletism, volei, 
fotbal, ciclism. Primele întreceri 
au constituit un nou prilej de 
popularizare a competiției, ceea ce 
a contribuit la creșterea numărului 
participanților la Spartachiadă. 
Astfel, dacă în primele zile numă
rul participanților era în jurul ci
frei de 50-60 tineri, treptat a cres-

Cînd există preocupare
pentru educația comunistă

a sportivilor
de la 
„Ernst 
Stalin

Activitatea sportivă 
Uzinele de tractoare 
Thălmann" din Orașul 
are un caracter multilateral. 
Mergînd pe linia frumoasei tra
diții sportive cucerite de această 
mare uzinăr sportul se dezvoltă 
din ce în ce mai mult, cuprin- 
zînd sute și sute de muncitori. 
Sportivii uzinei „Ernst Thăl- 
mann" și-au cîștigat un frumos 
prestigiu atît în țara noastră cît 
și peste hotare. Cele două mari 
vitrine din incinta uzinei prezen- 
tînd trofeele cucerite în nume
roase întîlniri susținute, vorbesc 
de la sine despre succesele spor
tivilor uzinei „Ernst Thălmann"-

Activitatea sportivă fructuoasă 
de aici izvorăște din grija deo
sebită pentru educația comunistă 
pe care o primesc tinerii in co
lectivul sportiv al uzinei și care 
urmărește atît comportarea lor 
în fabrică cît și pe terenul de 
6port sau în viața particulară.

Sutele de sportivi amatori de 
la Uzinele „Ernst Thălmann'' se 
întrec în diferite competiții de 
masă. Dar uzina posedă și for
mații sportive de performanță, 
ca echipe de volei băieți și hand
bal fete care activează în prima 
categorie a țării, echipa de fot
bal în categoria B, formații 
ciclism, gimnastică, tenis 
masă etc.

Avîndu-se în vedere faptul 
sportivii de performanță au 
program competițional încărcat, 
care necesită deplasări in alte 
localități precum și un program 
de antrenament mai pretențios, 
organizația U.T.M., îndrumată 
de organizația de partid, a ho- 
tărît să-i încadreze pe sportivii 
de performanță într-un cerc po
litic separat, pentru a putea 
sigura în felul acesta o frec
vență de sută la sută la toate 
lecțiile ținute. Restul de sportivi, 
care nu părăsesc localitatea de- 
cît în anumite împrejurări dic
tate de întreceri pe scară raio
nală sau regională, au fost in
cluși în cercurile de rnvățămînt 
politic de la locurile lor de 
muncă.

S-a stabilit totodată organiza
rea unor ședințe cu caracter edu
cativ în care să se analizeze 
comportarea sportivilor fruntași 
atît pe terenul de joc cît și în 
procesul de producție. Cu acest 
prilej au fost combătute unele 
manifestări de sustragere de la 
procesul de producție manifes
tate de unii fotbaliști ca : Eugen 
Zăinescu, Ion Vătafu și alții, 
care la un moment dat au consi
derat că faci nd sport au mai 
puține obligații față de produc
ție, stîrnind în acest fel nemul
țumirea tovarășilor lor de mun
că. Discutați de către utemiști 
și ceilalți tineri din cadrul echi
pei de fotbal, li s-a arătat aces
tora că unui sportiv de tip nou 
îi este nepermisă sustragerea de 
la procesul muncii, că sportivii 
trebuie să se situeze pe poziții

--- «---

înaintate în toată activitatea 
lor. In prezent, echipa de fotbal 
cuprinde în rîndul ei numeroși 
fruntași în producție ca Crista- 
che Cioboată, reglor, Ștefan 

Vlad, inginer economist, Mircea 
Mănescu, ajustor etc.

Și în cadrul echipei de hand
bal, care activează în prima ca
tegorie a țării, găsim munci
toare fruntașe ca : Mora Windt, 
maestră emerită a sportului, 
pregătitoare la turnătorie, Ioana 
Cojocaru, bobinatoare, Helda Ni- 
colau, desenatoare etc La una 
din ședințele recente ale secției 
de handbal a fost criticată cu 
tărie Judita Neako, electrician, 
o jucătoare foarte bună dar de
zinteresată față de îndeplinirea

cut ca să ajungă acum la aproape 
200 tineri. Deosebit de îmbucură
tor este faptul că prin întrecerile 
Spartachiadei tinerii din comună 
au îmbrățișat o seamă de discipli
ne sportive mai puțin cunoscute 
de ei pînă acum. Așa de pildă la 
ciclism se întrec 30 de tineri să
teni, la atletism peste 20 iar ia 
volei 3 echipe dintre care una de 
fete.

întrecerile etapei I-a, sînt pe 
sfîrșite la Gălugăreni. Cei mai buni 
dintre ei : Petre M. loan, Drăgușin 
A. Dumitru, Calotă Marin (atle
tism) Giucă loan, Petre Gherman, 
Gh. Voinea, Niculina Dadiloveanu 
(ciclism) au fost declarați zilele 
trecute campioni comunali și aș
teaptă acum cu înfrigurare con
fruntarea din cadrul etapei a Il-a. 
Pînă atunci ei se pregătesc prin 
antrenamente riguroase care să le 
asigure în primul rînd o bună con
diție fizică. Aceeași pregătire efec
tuează membrii echipelor de volei 
și fotbal care vor reprezenta culo
rile asociației „Neajlov" în între
cerile intercomunale din rîndurile 
cărora se remarcă: Ion Popescu, 
Victor Rățulescu, Ioan P. Dumitru.

O dată sfîrșite, întrecerile etapei 
I-a a Spartachiadei de vară, nu se 
va pune capăt activității sportive 
a tinerilor din comuna Gălugăreni. 
Organizația U.T.M., asociația 
sportivă preconizează încă de pe 
acum o seamă de măsuri menite 
să asigure continuitate în activi
tatea pe tărîm sportiv a tinerilor 
săteni. Astfel în scurtă vreme se 
vor organiza întreceri interne de 
atletism și ciclism în scopul dez
voltării gustului tinerilor săteni 
(mai ales al fetelor) pentru aceste 
discipline sportive. Zilele acestea 
va fi reorganizată echipa masculi
nă de handbal și cea de oină.

Aceste cîteva fapte sînt o mărtu
rie a preocupării atente dovedită 
de organizația de bază U.T.M. și 
asociația 
lugăreni, 
rilor la 
de vară, 
sportului 
răni muncitori din această comună.

VAL. PIETREANU

tului republican de semi-fond.
lată o imagine din proba rezer

vată juniorilor.

Foto : VAL. PIETREANU

Spartachiada 
pionierilor 

și școlarilor
CLUJ ( prin telefon). — 
Sîmbătă și duminică orașul Cluj 
găzduit întrecerile fazei de zonă 
Spartachiadei pionierilor și șco-

a
a
larilor. In aceste două zile de în
treceri, pionieri șl școlari din re
giunile Baia Mare, Gîuj, R.A.M. și 
regiunea Stalin și-au disputat 
dreptul de a se califica în faza fi
nală pe țară la fotbal, handbal,

de

Din experiența 
organizației U.T.M. 

de la yzinele 
„Ernst Thdimonn*' 

în munca 
educare comunistă 

a sportivilor

de 
de

că 
un

a-

sarcinilor de producție, comodă, 
lipsită de entuziasm în muncă. 
In scurt timp datorită sprijinului 
primit ea a devenit o muncitoare 
bună care își 
conștiinciozitate 
producție.

Și în cadrul 
sportive de la 
Thălmann" activitatea educativă 
desfășurată în rîndul sportivilor 
se bucură de multă grijă. An
trenorul echipei de ciclism, fostul 
rutier Traian Chicomban, ține 
o permanentă și strînsă legătură 
cu organizația U.T.M., 
mînd-o asupra felului în 
sportivii săi se comportă 
producție cît și la sport, 
suși fiind un exemplu în 
profesională. Urmînd 
personal al antrenorului, majo
ritatea cicliștilor sînt tineri sti
mați de muncitorii în rîndul că
rora muncesc. Nume ca al ti
nerilor Gheorghe Danciu, mon- 
tor, Tudorel Berbecaru, electri
cian, Ladislau Bortois, ajustor 
etc. sînt binecunoscute muncito
rilor inspirindu-le respect atît

îndeplinește ou 
sarcinile de

celorlalte secții 
uzinele „Ernst

infor- 
care 

atît în 
el în- 
munca 

exemplul

pentru activitatea lor sportivă 
cît și pentru cea din procesul de 
producție.

Prin munca politică desfășurată 
în rîndul sportivilor organizația 
U.T.M. a reușit să creeze o opinie 
sănătoasă datorită căreia tinerii 
iau atitudine împotriva abateri
lor de la normeele conduitei 
rale.

Cu toate cele de mai sus 
munca organizației U.T.M. 
linia educației sportive a tine
retului se manifestă și unele lip
suri.

Ocupîndu-se de sportivii frun
tași comitetul U.T.M. pierde din 
vedere uneori activitatea de pre
gătire politică a masei largi de 
sportivi care se desfășoară în 
cadrul secțiilor unde aceștia își 
duc activitatea legată de proce
sul producției. In felul acesta 
mai sînt sportivi care nu sînt 
controlați în suficientă măsură 
sub aspectul pregătirii lor poli
tice și profesionale. Se impune 
de asemenea o mai strînsă legă
tură între comitetul U.T.M. și 
propagandiști, prilej cu care să 
se constate care sportivi sînt mai 
slabi pregătiți, în vederea găsirii 
celor mai bune modalități pen
tru ajutarea lor.

Toate aceste rezultate obținu
te de organizația U. T. M. 
Uzinelor „Ernst Thălmann" 
fără îndoială valoroase, 
trebuie însă consolidate și 
bogățite. Este bine să fie 
ganizate conferințe în care să 
se vorbească despre trăsăturile 
sportivului de tip nou, referate 
care să cuprindă exemple con
crete din activitatea sportivilor 
uzinei — despre felul în care 
sportivii își desfășoară munca 
de calificare profesională, pre
gătirea culturală etc. Pe această 
ultimă temă pot fi organizate 
expuneri în care sportivii frun
tași în muncă să împărtășească 
felul în care se pregătesc și 
își organizează timpul liber. Or
ganizația U.T.M. are 
să urmărească totodată 
care întregul proces al 
de educație înarmează 
sportivi cu o pregătire 
terală în măsură să-i 
teze în întreaga lor activitate.

sportivă din comuna Gă- 
față de antrenarea tine- 
întrecerile Spartachiadei 
o garanție a dezvoltării 
în rîndurile tinerilor ță-

nală pe țară 
oină și volei.

întrecerile 
dionul „Gh. 
localitate s-au _____ _______
punzător nivel tehnic. De foarte 
multe ori spectatorii au răsplătit 
cu aplauze puternice fazele specta
culoase create de cei mai mici 
sportivi. Mai bine pregătiți, cu o 
condiție fizică superioară, repre
zentanții regiunii Stalin și-au ad
judecat patru titluri de campioni 
de zonă și dreptul de a participa 
la faza finală și anume: la volei 
fete, handbal fete, handbal 
băieți și fotbal. Regiunea Cluj a 
cucerit primul loc la oină iar 
R.A.M. la volei băieți.

desfășurate pe sta- 
Gheorghiu-Dej“ din 
ridicat la un cores-

Mai mu Iți tineri muncitori
pe terenurile de tenis

rond-tai ultimii ani tenisul 
nesc a înregistrat o simțitoare 
creștere atît din punct de vedere 
al valorii sale pe plan interna
țional cît și sub aspectul antre
nării unui număr din ce în ce 
mal mare de tineri în practica
rea lui. Ultima victorie interna
țională obținută de tenismanil 
noștri in „Cupa Davls" vine să 
confirme consacrarea țării noas
tre în acest sport, In trecut apa
najul unor pierde vară, feciori 
de bani gata.

Mergînd pe linia introducerii 
pe scară cît mai largă a tenisu
lui în rîndurile tineretului, fe
derația romînă de tenis a luat o 
serie de măsuri menite să ducă 
la antrenarea tineretului în 
practicarea acestui frumos sport. 
Atît în Capitală cît și în țară au 
fost create centre de antrenament 
pentru tineret unde sub condu
cerea unor instructori calificați 
își desăvîrșesc pregătirea a- 
proape 2 000 de tineri din școli. 
Pentru răspîndirea tenisului în 
rîndul maselor de muncitori 
s-au organizat de asemenea cen-

marile 
de cen-

Fotbaliștii algerieni 
și-au încheiat turneul 

în țara noastră
Echipa selecționată de fotbal, 

a Algeriei și-a încheiat turneul 
în țara noastră întâlnind luni în 
nocturnă pe stadionul Republicii 
echipa reprezentativă a sindica
tului Petrol Chimie. Întâlnirea a 
luat sfîrșit'cu un rezultat de ega
litate 2—2 (1—1).

(Agerpres)

Foto: V. BRĂDULEȚ

Deși numai cu l'lțu în fața porții dinamoviste, 6opi1 ratează înscrierea unui nou gol în favoarea 
Rapidului.

.. a >

Valoroase performante 
ale alierilor sovietici

datoria 
felul în 

muncii 
tinerii 

multila- 
orien-

E. PITULESGU

Intr-un concurs atletic desfă
șurat la 31 mai la Moscova, Ta
mara Dimitrieva a parcurs dis
tanța de 400 m. plat în 55”8/10, 
realizînd astfel cea mai bună per
formanță mondială a anului. In 
proba de aruncarea discului fe
mei, Ecaterina Kuznețova a în
vins-o pe Nina Ponomareva, rea
lizînd un rezultat de 52,86 m. Po
nomareva a realizat 52,52 m., 
Piotr Bolotnikov, în revenire de 
formă a cîștigat proba de 5000 m. 
plat cu timpul de 14’18”4/10.

tre de antrenament In 
centre industriale- Astfel 
tre pregătitoare se găsesc la Lu- 
peni, Reșița, Cîmpia Turzii, Ba
cău etc. Pentru a stimula pre
gătirea tinerilor jucători de te
nis s-au organizat în țară în a- 
cest an circa 20 de concursuri 
cu caracter local și regional re
zervate copiilor și juniorilor. Se 
preconizează de asemenea or
ganizarea unei tabere pentru 
juniori la Cluj pentru copii în
tre 10 și 14 ani, în urma căruia 
cei mai bine pregătiți vor parti
cipa la un concurs internațional 
la Subotița (R. P. F. Iugosla
via.)

Cu toate acestea se manifestă 
încă o seamă de deficiențe le
gate de promovarea acestui 
sport în rîndurile maselor largi 
de oameni ai muncii, tineri și 
tinere din întreprinderi și uzine. 
Pornind de la planul de pers
pectivă al federației de specia
litate remarcăm faptul că deși 
acesta prevede o serie de acțiuni 
bine venite privind populariza
rea sportului alb în rîndul copii
lor, el nu-și propune în aceeași 
măsură antrenarea la tenis a 
tineretului muncitoresc din ma
rile întreprinderi.

Această deficiență pornește și 
de la faptul că unele asociații 
sportive nu se preocupă de în
ființarea în cadrul asociațiilor a 
secțiilor de tenis, precum și de 
amenajarea terenurilor de acest 
fel care este foarte puțin costi
sitoare.

In Capitală există numeroase 
centre care desfășoară o activi
tate susținută privind tenisul de 
cîmp. Printre acestea se numără 
cele de la Dinamo, C.C.A., Pro
gresul etc.

Dacă însă în aceste centre se 
urmărește crearea viitoarei ge
nerații de jucători de perfor
manță, în ceea ce privește asoci
ațiile sportive acestea depun o 
activitate total 
pe linia 
muncitor 
largă a 
de secții 
existente 
romîne de tenis, secțiile repre- 
zentînd întreprinderi care folo
sesc aceste baze pot fi numărate 
pe degete. In majoritate aceste 
baze sînt folosite de sportivii de 
performanță. Faptul că în gene
ral tineretul muncitor nu este 
atras în suficientă măsură 
în practicarea jocului de tenis 
o demonstrează și un alt exem
plu. Clubul Cetatea Bucur, dis
pune de cea mai mare bază de

nesatisfăcătoare 
antrenării tineretului 

in practicarea pe scară 
tenisului. Din cele 27 
de tenis din Capitală 
în evidența federației

tenis din Capitală, baza Herăs
trău care cuprinde 9 terenuri de 
joc. Cu toate acestea în evidența 
celor care au solicitat închirie
rea de terenuri figurează un nu
măr minim de asociații din în
treprinderi. Lipsesc secții de 
nis, chiar și la marile întrepriw/ 
deri din Capitală ca: „23 Au
gust", „Republica”, „Tudor Vla- 
dimirescu", „Mao Țze-dun", F. 
C. „Gh. Gheorghiu-Dej* etc., unde 
lucrează mii de tineri dintre 
care, fără îndoială, mulți vor 
îndrăgi acest sport cu condiția 
ca organizațiile U-T.M. și aso
ciațiile sportive să acorde im
portanța cuvenită popularizării 
lui precum și creării de condiții 
materiale necesare practicării lui 
de către masa largă a tineretului 
muncitor.

Organizațiile U.T.M. din în
treprinderi, împreună ou asocia
țiile sportive au datoria să ia 
grabnice măsuri pentru antrena
rea tineretului în practicarea te
nisului de cîmp. Este necesar să 
se ducă o largă muncă de popu
larizare a acestui sport în rîn
dul tineretului. Prin grija statu
lui democrat-popular oamenii 
muncii au la dispoziție atît te
renurile de sport cît și materia
lul necesar pentru practicarea 
sportului preferat. In vederea 
dezvoltării continue a acestui 
sport sînt alocate anual sute de 
mii de lei necesare construcții
lor de noi baze și dotării lor cu 
echipamentul respectiv.

In aceste condiții este de dorit 
ca tenisul de cîmp să atragă pe 
terenuri un număr cît mai mare 
de tineri muncitori, să cuprindă 
masele largi de tineret care în 
trecut cunoșteau acest sport 
doar din auzite. Organizațiile 
U-T.M. din întreprinderi pot a- 
menaja prin muncă voluntară 
terenuri te tenis care nu presu
pun instalații pretențioase fiind 
foarte ușor de realizat. De ase
menea pot fi solicitate terenurile 
existente unde tinerii au condi
ții optime pentru a se pregăti, 
unde pot fi îndrumați de in
structori bine pregătiți.

Este necesar ca întrecerile de 
tenis să se bucure de 
participare a tineretului 
sura condițiilor optime 
statul democrat popular 
pentru dezvoltarea lui.

P. EUSEBIU—

o largă 
în ma

pe care 
le oferă

Duminica sportivă
Deși etapa de duminica din 

campionatul republican de fotbal 
a programat multe întîlniri echi
librate, după disputarea lor con
figurația clasamentului a rămas ne
schimbată, atît în lupta pentru cu
cerirea titlului cît și în zona re
trogradării dominând aceeași in
certitudine. întâlnind penultima 
clasată — Știința Timișoara — li
derul a înregistrat unul din cele 
mai mari scoruri ale campionatu
lui : 7—1. Victorii concludente ju-

decînd după aspectul general al 
jocului au mai obținut echipele Di
namo și C.C.A. In rest Jiul a în
trecut U. T. Arad iar Dinamo 
Bacău și Farul Constanța nu și-au 
putut valorifica avantajul terenu
lui terminînd la egalitate întîlniri- 
le susținute cu Steagul Roșu res
pectiv Știința Cluj.

In categoria B seria l-a deși în
vinsă de C.S.A. Sibiu cu scorul de 
2—0 Minerul Lupeni continuă 
să-și mențină primul loc urmărită

In orașul Bacău dat recent în folosință un frumos stadion avînd • eapaciiate de 15.000 locuri,
Foto: D. F. DUMITRE

însă îndeaproape de patru echipe 
la 2 puncte diferență. Este una 
din cele mai pasionante dispute 
din ultimii ani pentru promova
rea în prima categorie a țării.

în seria Il-a principalii preten- 
denți la primul loc : T.A.R.O.M. 

din 
de 

îi despart trei puncte 
continuă rivalitatea. Duminică 

T.A.R.O.M. a învins tînăra echipă 
din Fălticeni cu 2—0 în timp ce 
Metalul Titanii a realizat doar un 
meci nul în compania formației 
A. S. Pompierul.

★
Campionatul republican feminin 

de handbal și-a disputat ieri ulti
ma etapă, titlul de echipă cam
pioană revenind formației Bucu- 
reștene „Olimpia" antrenată de 
Gabriel Zugrăvescu. Echipele Mă
gura Codlei și „Gloria" Sighișoara 
retrogradează în campionatul re
gional iar „Record" Mediaș și 
^Constructorul" Timișoara urmea
ză să-și dispute dreptul de a activa 
la campionatul republican cu pri
mele clasate din campionatul de 
calificare.

și Metalul Titanii „evadați" 
rîndul echipelor acestei serii 
care îi despart trei 
își

tind o excelentă pregătire repre
zentantele noastre Elena Teodores- 
cu și Sonia lovan au ocupat locu
rile II și III la proba individual 
compus. Titlul de campioană eu
ropeană a revenit, surprinzător, 
gimnastei poloneze Natalia Kot.

★
La Madrid — în Cupa țărilor 

Latine trăgătorii romîni au adus 
o frumoasă victorie culorilor pa
triei noastre, reușind să ocupe lo
cul întîi la proba de armă liberă 
de calibru redus, înaintea echipe
lor Franței, Italiei, Portugaliei. 
Spaniei și Monaco.

★
eveniment pugi- 

" . ’ ....J
— s-a încheiat

■ta
Campionatul republican de se

mi fond care a avut loc în Capita
lă și-a desemnat învingătorii. După 
o pasionantă întrecere dinamovis- 
tul Gabriel Moiceanu și echipa „Di
namo" București și-au adjudecat 
titlul de campioni republicani la 
semifond pe anul 1959.

ir
Sportul internațional a înregis

trat în ultimele zile evenimente 
remarcabile.

La Cracovia s-au desfășurat în- 
trecerile de gimnastică din cadrul 
„Cupei Europei" la care au parti
cipat reprezentante a 14 țări. Ara

Cel mai mare 
listic al anului — Campionatele 
europene de box 
Lucerna în după amiaza zilei' 
duminică. Sportivii sovietici și po
lonezi au cucerit cele mai multe 
titluri obținînd centurile de cam
pioni la 6 din cele zece titluri 

Dintre boxerii noștri doar Gh. 
Negrea a reușit să ajungă în fina
lele întrecerilor,doi dintre repre
zentanții noștri Mircea Dobrescu și 
Iosif Mihalic fiind frustați de vic
torii de către juriul întrecerii și 
împiedicați astfel de a concura în 
continuare.

în intîlnirea cu polonezul Petrzi- 
kowski din cadrul categoriei semi
grea reprezentantul nostru Gh. Ne
grea a pierdut prin k. o. în repri
za II.

★
Campionatul european de bas

chet s-a terminat cu victoria stră
lucită a reprezentativei Uniunii 
Sovietice care cucerește pentru a 
cincea oară înaltul titlu. Repre
zentativa noastră s-a clasat pe 
locul 8 înaintea formațiilor Iugo
slaviei, Italiei, Israelului, Tur- 
ciei S. SPIREA
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0 expoziție 
pionierească

Și de astă dată ca în fiecare 
an, de Ziua copilului in sala de 
marmură a Palatului Pionierilor 
din București s-a deschis expoziția; 
„Aspecte din activitatea cercurilor 
Palatului Pionierilor". Aici sînt 
prezentate cele mai noi, cele mai 
reușite lucrări ale micilor maeștri.

...Exponatele micilor tehnicieni 
constructori ocupă un loc de 
frunte în expoziție. Printre aces
tea sînt înfățișate : macheta unei 
gări maritime ra- 
dioficată și elec
trificată, lucra
tă de pionierii 
cercului de căi 
ferate, un post 
de radio, aparat 
de radio, tip
„Palatul Pionie
rilor". Cu ace-

plante, flori, semințe, precum 
diferite feluri de fructe conserva
te. Colegii lor însă din cercul foto 
le-au spulberat necazul. Intr-una 
din zile s-au deplasat „pe teren" 
în parcul zootehnic și-au imorta
lizat pe peliculă aspecte din mun
ca micilor naturaliști (în crește
rea iepurilor, a viermilor de mă
tase etc.) pe care le-au expus în 
cadrul expoziției.

Parcurgînd ex poziția micilor 
maeștri de la Pa
latul Pionierilor 
capeți treptat 
imaginea utile
lor preocupări 
extrașcolare 
pionierilor 
aotivează 
rolul educativ al 

__ _ cercurilor în for- 
eași migală au fost construite pen- marea gustului, a aptitudinilor fie- 

navo- cărui copil îndreptate către diverse 
tele-

tru expoziție aeromodele, 
modele, printre care o navă 
ghidată.

O surpriză plăcută pentru 
tatori au rezervat-o pionierii 
cercul electrotehnic. Ei au 
etruit o machetă, harta patriei in 
relief, care ilustrează mărețul plan 
de electrificare al țării noastre.

Micii naturaliști aveau pînă nu 
mult un necaz. Activitatea lor 
cercul zootehnic este deosebit 
bogată, dar în această expoziție 
nu putea fi prezentată deât 
parte. Doar era să mute iepurii

vizi- 
din 

con-

de 
în
de
ea
tn .
iau viermii de mătase din culcușul 
lor de dragul expoziției. Așa că 
au hotărit să prezinte în cadrul 
expoziției doar cileva soiuri

domenii de activitate practică.
Cercul mâinilor îndeminatice 

prezintă în această expoziție 
câteva modele de jucării (păpuși 
mai ales) care ar putea rivali
za cu cele existente în comerț. 
De asemenea cercul de croitorie, 
prezintă o serie de exponate care 
ilustrează multă fantezie și bun 
gust din partea micilor oreatori în 
executarea unor modela pentru 
copii.

In ansamblu întreaga expozi
ție oglindește fidel interesanta fi 
multilaterala activitate a cercurilor 
de la Palatul Pionierilor din Ca
pitală.

Corul de copii al Palatului Pionierilor din București pe estrada Ateneului ou prilejul ooncertului 
dat in cinstea zilei de 1 luni».

Un grup de pionieri 
sovietici au vizitat

lașul

Foioi D. FLOREA

■

TELEGRAMA
Excelenței Sale

Domnului Giovanni Gronchi 
Președintele Republicii Italiene

Roma

Cu ocazia sărbătorii naționale a 
Italiei, vă rog să primiți, domnu
le președinte, sincerele mele feli
citări și cele mai bune urări pen
tru prosperitatea poporului italian 
și pentru fericirea dv. personală.

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Prezidiului 

Marii Adunări Naționale 
a R. P. Romîne--•--

Colectivul teatrului 
„Berliner Ensemble" 
a părăsit Capitala

scena Teatrului de Operă 
al R. P. Romîne a avut loc

TELEGRAFIE EXTERNE
Acțiunile guvernului din Laos 

amenința pacea și securitatea 
în Indochina

Nota guvernului Uniunii Sovietice adresată 
Marii Britanii

R VASILE

Un aspect din castrul expoziției ae la Palatul Pionierilor din Capitală 
Fotei D. FLOREA

> ■ 1
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Cu prilejul Zilei Internationale 
copilului, duminică dimineața 
sosit la Iași un grup de pio-

a
a
nieri din R.S.S. Moldovenească. 
Grupul a fost însoțit de Maria 
Gheorghievna Ciornei, secretar 
al C.C. al Comsomolului din 
R.S.S. Moldovenească și de re
prezentanți ai organizațiilor de 
Comsomol din Chișinău. Pe par
curs. de la punctul de frontieră 
Ungheni și pînă la Iași, oaspeții 
au fost salutați cu căldură de că
tre numeroși pionieri și școlari.

Duminică și luni, pionierii sovie
tici împreună cu pionierii și șco
larii din Iași, au vizitat Palatul 
culturii, expoziția consacrată Zi
lei internaționale a copilului, oră
șelul copiilor și au făcut plim
bări prin oraș. De asemenea, pio
nierii sovietici au luat 
carnavalul copiilor și la 
prieteniei organizate la 
țerilor din Iași.

Luni după-amiază,
sovietici au părăsit lașul, îna- 
poindu-se în patrie.

parte la 
concursul 
Casa ofi-

pionierii

Fata din Kieo (seria I-a)
tria București, Grădina 13 Septem
brie, înfrățirea î,ntre popoare, Li
bertății ; Edeș Arma — Republica, 
G. Coșbuc; Urmașii lui Kao — 
Magheru. Lumina, 8 Martie, Fla
căra ; Lady Hamilton — V. Alec- 
sandri, Grădina Dinarro (Cal. Flo- 
reasca 20—22), T. Vhadimirescu. 23 
August; Trenul prieteniei — 1. C. 
Frimu, Grivița, Drumul Serii ; 
Grădinarul spaniol — Central ; 
Drumul ei — 13 Septembrie ; Do
rința — Maxim Gorki, Gh. Doja, 
Alex. Sahia ; Cei 44 — Victoria, 
Olga Bancic ; Program de filme 
documentare și de desene animate 
— Timpuri Noi, Alex. Popov ; In
tre noi părinții — Tineretului, Au-

rel Vlaicu ; Favoritul 13 — Vesile 
Roaită, N. Bălcescu ; Burghezul 
gentilom — Cultural, 1 Mai ; De 
partea cealaltă — 8 'Mai ; Mingea
— Unirea ; Oleko Dundici — Vol
ga, B. Delavrancea ; In Intîmpina- 
rea fericirii — C. David, Popular ; 
Steaguri pe turnuri — Arta ; 
Amigo — Munca ; 0 slujbă impor
tantă — Miorița ; Cerul infernului
— Donoa Simo ; Articolul 420 — 
Ilie Pintilie ; Ivan cel Groaznic 
(seria I-a) — M. Eminescu ; Cap
cana lupilor — G. Bacovia ; Misiu
ne specială — 16 Februarie ; Ivan 
cel Groaznic (seria Il-a) — 30 De- 
oerrbrie ; Moralitatea d-nei Dulska
— Clubul Boleslaw Bierut.

In Editura politică
a apărut:

Ing. T. Marcarov: 
Brigada 

de mecanizare 
completă

Broșura înfățișează experien
ța obținută pînă în prezent de 
brigăzile de mecanizare com
pletă din G.A.S. Analizînd re
zultatele acestor brigăzi în 
direcția sporirii productivității 
muncii, a reducerii prețului de 
cost și a îmbunătățirii calității 
lucrărilor agricole, autorul scoa
te în evidență superioritatea 
acestei forme noi de organizare 
a muncii în G.A.S.

„lUULUliUlWlU

Luni a avut loc sesiunea știin
țifică festivă a Academiei R. P. 
Romîne consacrată împlinirii a 50 
de ani de ia apariția operei lui 
V. I. Lenin „Materialism și em- 
pirtocriticism".

La lucrările sesiunii au luat 
parte academicieni și membri co
respondenți ai Academiei R. P. 
Romîne, cercetători din institutele 
Academiei R. P. Romîne, cadre di
dactice din învățămîntul superior.

Lucrările sesiunii au fost des
chise de acad, lorgu Iordan, vice
președinte al Academiei R. P. Ro
mîne, care a subliniat deosebita 
însemnătate a operei lui V. I. 
Lenin „Materialism și empiriocri
ticism".

în ședința de dimineață au fost 
prezentate următoarele comunicări: 
acad. G. lonescu Gulian : „însem
nătatea istorică și actualitatea ope
rei lui V. I. Lenin „Materialism 
și empiriocriticism"; acad. Mihail 
Ralea: „Importanța teoriei leni
niste a reflectării"; acad. Atanase 
Joja:

în opera lui V. I. Lenin „Materia
lism și empiriocriticism"; acad, 
S. Stoitov: „Teoria leninistă a 
cunoașterii și idealismul In mate
matică".

In ședința de după-atniază au 
fost prezentate comunicările : acad. 
A. Kreindler : „Importanța lucrării 
„Materialism și empiriocriticism" 
pentru problemele teoretice ale 
neurologiei"; acad. Șerban Țiței- 

,Unele probleme ale fizicii 
lumina lucrării 
„Materialism și 
prof. N. Sălă-

ca: „I
contemporane în 
lui V. I. Lenin 
empiriocriticîsm";
geanu, membru corespondent al 
Academiei R. P.
rialism și empiriocriticism" și pro
blema determinismului în biologie” 
și prof. D. Dumitrescu, membru 
corespondent al Academiei R. P. 
Romîne: „Critica concepțiilor re
acționare despre rolul tehnicii în 
lumina lucrării lui V. I. Lenin".

Comunicările au fost audiate cu 
deosebit interes.

Romîne : „Mate-

„Gritica empirismului logic--e--
Constituirea 

Comitetului Național 
de Sociologie

De curînd a avut tec la Acade
mia R. P. Romîne ședința de 
constituire a Comitetului Național 
de Sociologie, din care fac parte 
reprezentanți din diferite domenii 
ale științelor sociale.

In ședința de constituire s-a a- 
doptat Statutul de funcționare și 
s-a ales conducerea comitetului, 
formată din : acad. A. Joja, pre
ședinte ; academicienii: M. Ra- 
lea, V. Malinschi și P. Constan- 
tinescu-Iași — vicepreședinți ; M. 
Mănescu, meinbru-corespondent al 
Academiei R. P. Romîne — secre
tar general; academicienii: C. 
lonescu-Gulian și A. Oțetea și T. 
Bugnariu, membru-corespondent al 
Academiei R. P. Romîne — mem
bri.

Comitetul Național de Sociolo
gie are sarcina de a contribui la 
dezvoltarea colaborării internațio
nale în domeniul sociologiei, de ■ 
intensifica relațiile științifice din
tre sociologii romîni și sociologii 
din alte țări, urmînd să se afilie
ze la Asociația Internațională de 
Sociologie.

(Agerpres)

Pe 
Balet 
duminică seara ultimul spectacol 
prezentat în țara noastră de colec
tivul de teatru „Berliner Ensem
ble" din R. D. Germană.

Ca ți în serile precedente ți la 
acest spectacol cu piesa „Viața lui 
Galilei" de Bertolt Brecht publi
cul a răsplătit cu vii aplauze pe 
artițtii germani în frunte cu mare
le actor Ernst Busch, interpretul 
rolului titular. La sfirțitul specta
colului, artistul emerit Radu Beli- 
gan a adresat membrilor colectivu
lui „Berliner Ensemble" un cuvînt 
de salut mulțumindu-le pentru 
momentele de înaltă emoție artisti
că oferite în aceste zile publicu
lui romînesc cu prilejul spectaco
lelor prezentate.

în numele artiștilor germani a 
răspuns Regine Lutz, interpreta 
Virginiei din piesa „Viața lui Ga
lilei".

î>

★
în aceeași zi, umbasadorul R. D. 

Germane la București, Wilhelm 
Bick, a organizat o reuniune cu 
prilejul turneului lui „Berliner 
Ensemble" în țara noastră.

Luni dimineața, colectivul tea
tral „Berliner Ensemble" a părăsit 
Capitala.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, solii teatrului german au fost 
conduși de reprezentanți ai Minis
terului învățămîntului și Culturii, 
ai Oficiului de Spectacole și Tur
nee Artistice O.S.T.A., de direc
tori și actori ai teatrelor din Capi
tală.

Au fost de față Wilhelm Bick, 
ambasadorul R..D. Germane la 
București și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

MOSGOVA 31 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 30 mai gu
vernul Uniunii Sovietice a adresat 
guvernului Marii Britanii o notă 
.în care își exprimă convingerea că 
reluarea activității Comisiei in
ternaționale de supraveghere și 
control în Laos ar fi una din mă
surile cele mai eficiente care ar- 
contribui la îndeplinirea acorduri
lor de la Geneva cu privire 4a 
Laos.

Guvernul U.R.S.S. declară că 
împărtășește întrutotul punctul de 
vedere al guvernelor Republicii De
mocrate Vietnam și Republicii 
Populare Chineze în legătură cu 
primejdia gravă de amenințare a 
păcii și securității în Indochina,

primejdie generată de acțiunile gu
vernului din Laos care încalcă 
acordurile de la Geneva și Vien
tiane.

Guvernul sovietic propune 
cei doi președinți ai conferinței 
la Geneva pentru Indochina să 
dreseze guvernului Laosului 
mesaj comun în care să-i ceară

ca 
de 
a- 

un 
să 

respecte acordurile de la Geneva 
și să reia colaborarea cu Gomisia 
internațională pentru Laos, pentru 
ca această Comisie să-și poată 
continua cît mai curînd activitatea. 

Anexînd la această notă proiec
tul mesajului celor doi președinți 
guvernul sovietic își exprimă spe
ranța că el va fi acceptabil pentru 
guvernul Marii Britanii, de la 
care așteaptă răspuns.

i

Puține sînt operele dramatice 
din întreaga literatură a lumii 
care să li ridicat la o temperatură 
atit de înaltă nobilele sentimente 
omenești, care să fi orientat atît de 
sigur bătăile grăbite de emoție 
ale inimii noastre pentru a le po
trivi cadențelor, ritmului luptei 
pentru eliberarea omenirii. Cu 
„tragedia optimistă" piesă apar- 
ținînd fondului de aur al drama
turgiei sovietice, suflul uriaș și 
proaspăt al unui nou umanism, 
umanismul epocii socialiste, a pă
truns pe scenă și a lărgit-o mult, 
nemăsurat de mult, din zare în 
zare, cît viața.

Clocotitoare, de nebiruit, ma
tură și de o negrăită frumusețe 
astfel se înfățișează înaintea o- 
chilor noștri eroica poveste a pri
mului regiment naval din ma
rina militară a Sovietelor, pagină 
din Istoria luptei pentru apărarea 
cuceririlor Marei Revoluții So
cialiste din Octombrie.

Anii războiului civil și ai in
tervenției străine. Pe un vastervenției străine. Pe un vas din 
marea Baltică stăpînesc, la bunul 
lor plac, anarhiștii. Echipajul, dez
orientat și neînchegat, li se su
pune- Dar puterea sovietică nu 
poata lăsa cale liberă descompu
nerii anarhiste jdușmanul atacă 
Revoluția, dușmanul trebuie zdro
bit. Puterea sovietică trimite pe 
bordul vasului un comisar. Un 
bolșevic oțelit care știe că trebuie 
să-și îndeplinească cu orice preț 
sarcina încredințată de partid. Co
misarul strînge în jurul său în- 
tîi pe cel doi-trei comuniști ; apoi 
masa crescîndă a simpatizanților ; 
apoi întreg echipajul. In fruntea 
tuturor, comisarul dă lupta pen
tru izolarea căpeteniei anarhiste 
și pentru înlăturarea ei. Unit, dis
ciplinat în spiritul revoluției so
cialiste pe care o apără cu arma 
în mină, primul regiment naval 
se bate cu dușmanii puterii so
vietice și în cele din urmă în
vinge, cu durerea că a pierdut, în 
cursul dramaticei încleștări pe s-

In spiritul prieteniei 
romîno-afgane

fășoară munca specialiștii romîni. 
In ziua de 27 mai 6. Gonstan
tinescu a oferit în saloanele hote
lului guvernamental din Kabul o 
gală de filme romînești și un 
cocktail.

Au participat numeroase perso
nalități marcante din viața politi
că, economică și culturală între 
care Said Echtia, ministrul Presei 
și Culturii, Muhammed Murid, mi
nistrul Comunicațiilor, Muhammed 
Alai, vicepreședinte al Camerei, 
Muhammed Anas? locțiitorul mi
nistrului Educației, Amanulah Han, 
locțiitorul ministrului Gurții, gene
ral Said Hassan, șeful marelui 
stat major, Nurahmed Etemadi, 
șeful protocolului din Ministerul 
Afacerilor Externe, Abdul Mahmur, 
directorul general al agenției ofi
ciale de presă, Bahtar și alții. In 
ziua de 28 mai a avut loc la „Ci
nema Park" o gală cu aceleași 
filme romînești la care au partici
pat 600 de persoane.

La 28 mai, cu ocazia celei de a 
41-a aniversări a Zilei independen
ței naționale a Afganistanului, C. 
Gonstantinescu a adresat în Cartea 
de aur de la palat cele mai bune 
felicitări, urări de noi succese po
porului și guvernului afgan pe 
drumul progresului, al păcii și ai 
coexistenței pașnice între popoare. 

-----•-----
Presa australiană 

aduce elogii maestrului 
C. Silvestri

MELBOURNE 1 (Agerpres). — 
Presa australiană continuă sâ co
menteze elogios turneul dirijoru
lui romîn Constantin Silvestri.

Criticul muzical al ziarului 
„Melbourne Sun" scria la 31 mai 
următoarele : „Constantin Silves
tri, în felul în care a condus or
chestra simfonică „Victoria" la 
concertele de săptămîna aceasta, 
s-a prezentat ca unul din cei mai 
străluciți șefi de orchestră".

în mai
Constantin Silvestri a asistat la o 
serată organizată de Asociația cul
turală ,„4ustnalia-Romînia“.

KABUL 1 (Agerpres). — Intre 
12 și 30 mai, G. Constantinescu, 
însărcinat cu afaceri al Legației 
Republicii Populare Romîne în 
Afganistan, (cu reședința la Tehe
ran), însoțit de D. Stănescu, secre
tar III al legației Republicii Popu
lare Romine, a făcut o vizită în 
Afganistan, luind contact cu spe
cialiștii petroliferi romîni care lu
crează alături de specialiștii so
vietici și cehoslovaci la prospecta
rea bogățiilor petrolifere din nordul 
Afganistanului. Gu prilejul vizitei 
făcute în localitatea Mazar-Sha- 
rifsi-Sar unde se află specialiștii 
romîni, au fost organizate două 
gale de filme romînești la care au 
luat parte specialiști străini, pre
cum și cei afgani . La KabuL G. 
Gonstantinescu a avut întrevederi 
cu diverse personalități afgane, 
printre care ministrul Minelor și 
industriei, ministrul Presei și 6ul- 
turii, subsecretarul de stat de la 
Ministerul Afacerilor Externe, rec
torul Universității din Kabul șt 
alții. In cadrul întrevederilor care 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
cordială au fost abordate probleme 
privind dezvoltarea relațiilor prie
tenești între cele două țări. Perso
nalitățile afgane au exprimat mul
țumiri pentru ajutorul tehnico- 
științific acordat de către guvernul 
romîn și față de felul cum își des-

Tot sprijinul tinerilor
care muncesc și învață

(Urmare din pag. I-a)

școli serale și fără frecvență; 
fabrica de încălțăminte „Flacă- 

Roșie“ din București 25, 
fabrica „11 Iunie"—Rm. Vîl- 

la Fabrica de conserve

la 
la 
ra 
la 
cea 21,
Băiculești 15.

Sub conducerea organizațiilor 
de partid, comitetele U.T.M. și 
cele sindicale, direcțiunile fabrici
lor din Industria bunurilor de con
sum au selecționat deja pe tinerii 
cei mai capabili, care au rezulta
tele cele mai bune în producție și 
în activitatea obștească, pentru a-i 
propune să urmeze cursurile sera
la și fără frecvență. In prezent 
s-au deschis în multe fabrici 
cursuri speciale de pregătire a ti
nerilor muncitori pentru exame
nul de admitere pe care-1 vor sus
ține în toamnă. Cu selecționarea 
viitorilor elevi și studenți, cu des
chiderea cursurilor speciale de

pregătire, conducerile întreprinde
rilor nu și-au terminat însă înda
toririle. Ele trebuie să asigure 
condiții ca tinerii care învață, să 
fie programați în schimburi care 
să le permită o frecvență regulată 
la cursuri, să le asigure materialul 
didactic necesar celor care ur
mează cursurile de pregătire, să 
efectueze un control riguros asu
pra felului în care se pregătesc 
pentru examenele de admitere toți 
tinerii admiși pentru învățămîntul 
seral și fără frecvență.

In unele întreprinderi s-au or
ganizat cercuri de consultații și 
meditații. Trebuie ca aceste cercuri 
să fie încadrate cu inginerii și 
tehnicienii cei mai buni, care reu
șesc, să predea materialul într-o 
formă cît mai accesibilă, care fo
losesc exemple convingătoare, un 
limbaj simplu și prin aceasta 
reușesc să capteze atenția tineri
lor, să se apropie de ei și să-i a-

Vs. Vișnevschi: Tragedia optimista
nii dintre cei mai buni tovarăși, 
în frunte cu comisarul.

Un amănunt: comisarul este 9 
femeie...

Viața și moartea acestui ano
nim soldat al partidului capătă 
proporții gigantice de legendă pen
tru că înaltul ideial comunist a 
călăuzit fiecare pas, fiecare gînd, 
fiecare cuvînt al femeii-comisar. 
Situațiile excepționale cărora a 
trebuit să le facă față ar fi strivit 
sub greutatea lor pe oricine nu 
ar fi avut școala luptei neînfricate 
sub steagul partidului lui Lenin. 
Transformînd „detașamentul liber 
anarho-revoluționar“ în primul 
regiment naval — ou trei bata
lioane — din flota militară a Ar- 
matai Roșii, femeia-comisar aduce 
jertfa vieții sale la temelia noii 
vieți pe care o iubește fierbinte.

Tragedia deschide deci drumul 
victoriei pentru masele 
milioane ale poporului, 
către fericirea celor ce 
Astfel, deznodămîntul 
mai semnifică o prăbușire, ca 
tragediile prerevoiuționare, 
ceputul triumfului. Avem de-aface 
cu o tragedie optimistă. Și este 
semnificativ că titlul piesei lui 
Vișnevschi care a putut apare, în 
1932, paradoxal, a devenit o no
țiune definitorie pentru o vastă 
gamă de lucrări magistrale ale 
artei realist-socialiste printre care 
foarte recente s-ar putea aminti, 
de pildă, filmele „Comunistul" sau 
„Zboară cocorii"...

Uriașa forță morală a eroului 
comunist rezidă în conștiința 
demnității cîștigate, întîia oară în 
istorie, mulțumită revoluției. Ma
rinarul Vainonen, finlandezul co
munist care alături de comisar, 
dă greaua bătălie pentru educarea 
colectivului în spirit revoluționar, 
enunță astfel, brutal dar cinstit, 
noua condiție umană: „cine-o 
muri, o muri, dracu’ să-l ia... Dar 
va muri pentru prima dată ca un 
om“. Comuniștii, pilda de abnega
ție pentru cauza poporului, știu să

de multe 
drumul 

muncesc, 
tragic nu 

în 
ci în-

educe cu atenție și răbdare 
oameni, ajutîndu-1 să lepede ră
mășițele trecutului, să devină 
demni dei noua epocă istorică, să 
trăiască și, la nevoie, să moară ast
fel încît soarele victoriei să urce 
mai repede pe boltă.

Insumînd în cea mai înaltă mă
sură năzuințele echipajului, comi
sarul îi cucerește pe toți cei cinstiți 
de pe vas, le insuflă ceva din pro- 
pria-1 frumusețe morală. Pilduitoa
re este astfel evoluția „marinaru
lui de clasa I-a“ Alexei, care, 
dintr-un individualist anarhic afi- 
șînd o bravadă ieftină și un scep
ticism dizolvant, ajunge, sub in
fluența comisarului bolșevic, un 
viteaz și demn luptător pentru a- 
părarea revoluției proletare. Dru
mul lui Alexei este concludent 
pentru nesfîrșita oapacitate a co
muniștilor det a transforma oame
nii, de a-i căli în focul luptei, pu-

mășițele trecutului,

pe realist-soclaliste, a găsit în spec- 
. tacolul de pe scena Teatrului Na

țional „I. L. Caragiale", un colec
tiv hotărit să transmită sensibil 
mesajul vibrant al revoluției, lz- 
bînda neîndoioasă a primei noas
tre scene este manifestă în vi
ziunea de ansamblu a piesei, în 
interpretarea omogenă, sudată, la 
un nivel înalt, prilejuind o serie 
de creații remarcabile. Regia, 
(Vlad Mugur) a imprimat un ritm 
dinamic, tonifiant, amplei desfă
șurări de forțe, înfruntării dintre 
cele două tabere în luptă. Puțini 
la număr, dar în prim-planul ac
țiunii, comuniștii în frunta cu co
misarul acumulează neîncetat for
țe, dominînd cu siguranță masa 
marinarilor nelămuriți șj rldicîndu- 
se fermi în fața dușmanilor. Am
plele și poeticele indicații ale au
torului au fost topite de regie în 
metafore plastice. Turnanta îa ro-

Cronica dramatică
nîndu-le necontenit în față marea 
forță educativă a exemplului per
sonal- Alexei a putut vedea în ac
țiune, luminoasele figuri ale co
muniștilor, cu nestrămutata lor 
încredere în oameni, cu optimis
mul lor de nezdruncinat bazat pe 
cunoașterea legilor obiectivei ale 
istoriei. Alexei s-a putut desprin
de de grupul anarhiștilor, tipuri 
de descompuși sufletește (căpete
nia) sau chiar fizicește (marinarul 
răgușit, un sifilitic) lași, trădători 
de patrie și asasini, lepădături 
pentru care toți oamenii sînt-„vite 
mincinoase". Zdrobirea acestor pe
riculoși dușmani înaripează regi
mentul în lupta pe viață și pe 
moarte cu albii și cu intervențio- 
niștii, luptă încununată de victorie.

Piesa lui Vsevolod Vfșnevschi 
este o explozie de energie ome
nească dirijată de creierul lucid 
al partidului. Această capodoperă 
de o vitalitate extraordinară, în 
«cord major cu postulatele artei

pro-tirea ei ascendentă (finalul) 
clamă simbolic triumful nemuri
toarelor idei ale revoluției. De pe 
drumul în serpentină, ultimele cu
vinte rostite în șoaptă ale femeii- 
comisar: „Păstrați onoarea mari
nei militare" răsună amplificate 
nu de fiorul morții iminente, ci 
de trăirea fulgerătoare, anticipa
tă, a glorioaselor vremuri întreză
rite de luptatoarea comunistă. Su
flul eroic al piesei a fost pus în 
valoare și mulțumită unei sceno
grafii inteligente, și inspirate (sce
nograf Jules Perahim) care ope- 
rînd cu elemente simple, sugestive 
a evidențiat patetismul „Tragediei 
optimiste". Să amintesc aici numai 
cortina purpurie pe care puștile și 
steagurile avîntate într-o 
direcție, deși 
zboară parcă, 
revoluției.

Interpretînd
sar. Marcela Rusu a creat, proba
bil, cea mai izbutită apariție a a-

unică 
suspendate, fixate, 
duse de uraganul

rolul femeii-coml-

cestui erou pe scenele noastre. A 
gîndit rolul în adîncime, alegînd 
cu justeițe accentul principal: sen
timentul de responsabilitate al 
unul ostaș al partidului, aflat în 
situații dificile, cînd fiecare cu
vînt trebuie cîntărit cu luare amin
te și totodată cu promptitudinea 
cerută de rapiditatea desfășurării 
evenimentelor. înțelegem că, me- 
ditînd și rezolvînd pe rînd lucruri 
complicate, după un criteriu clar 
(„e necesar, deci e bine”), feme
ia-comisar merge în sensul istoriei 
și în fruntea torentului istoriei. 
Am văzut astfel un erou profund 
uman, lipsit de artificialele „pete", 
un comunist al cărui olocot inte
rior este stăpînit fără crispare, 
chiar în momentele intens drama
tice, ca de pildă atunci cînd, pe o 
foaie de hîrtie cu totul albă, „ci
tește" sentința de condamnare a 
căpeteniei anarhiste. Reținută în 
gesturi, nuanțînd cu finețe (este 
interesantă de pildă gama ironiei 
în replicile comisarului către co
mandantul vasului, către Alexel și 
către Vainonen, trei oameni pe 
trei trepte diferite de înțelegere 
și conștiință) Marcela Rusu ne-a 
dat o imagine pregnantă a lup
tătorului pentru mărețele idei ale 
revoluției socialiste.

Toma Dimitriu a conturat a că
petenie a grupului de anarhiști 
care știe să se impună în fața 
echipajului dezorientat, dar care 
de fapt nu se poate menține decît 
mizînd pe dezunirea și lipsa de țel 
a acestora. Cinismul, lipsa de 
umanitate a personajului a fost 
linia pe care a mers cu succes ac
torul ; rolul ar mai putea fi adîn- 
cit însă evidențiindu-se ura sălba
tică, deși de multe ori disimulată, 
a căpeteniei anarhiste față de ideile 
pe care comisarul le reprezintă. O 
frumoasă biruință artistică a re
purtat tînărul actor Florin Piersic 
în dificilul și întinsul rol al lui 
Alexei. El a fost frămîntat și ex
pansiv, tumultuos și sincer, redînd 
cu remarcabilă mobilitate gradata 
transformare a marinarului. Astfel,

prima sa prezență pe scena Națio
nalului s-a soldat cu un succes. 
C. Rauțchi, în rolul marinarului 
răgușit, și-a afirmat încăodată si
guranța sa scenică, compunînd 
abil o figură odioasă de trădător, 
deși cu unele accente de comedie 
în afara textului; în vreme ce, 
dimpotrivă, artistul emerit Marcel 
Anghelescu și-a comprimat poate 
excesiv resursele, spontana simpa
tie pe care o degajă de obicei fă- 
cînd loc, în silueta șefului de echi
paj, unei rigidități numai parțial 
impusă de rol. Buni, convingători, 
cu juste intuiții în găsirea tonului 
au fost Victor Moldovan (Vaino- 
nen) Al. Demetriad (comandantul 
vasului) Emil Liptac (marinarul 
ciupit de vărsat). Aparițiile episo
dice ale celor doi ofițeri ce se în
torc în patrie au diferențiat sen
sibil tonul (și stilul) uscat al lui 
Emanoil Petruț de serioasa capa
citate emoțională a lui Mircea 
Gonstantinescu. Glasul mlădios, 
sonor, al lui Gheorghe Cozorici a 
servit pateticelor replici-poeme 
rostite de cel de al doilea pluto
nier.

jute în însușirea temeinică i pro
blemelor.

Mai sînt însă și unele între
prinderi („8 Martie“-București, 
„întreprinderile textile" - Galați), 
unde nu s-a desfășurat o 
muncă intensă de popularizare a 
hotărîrii partidului și guvernului 
la nivelul cerințelor. Nu toate în
treprinderile asigură tinerilor 
muncitori care vor să învețe toa
te condițiile necesare, nu-i pro
gramează în schimburi po
trivite și din această cauză lip
sesc de la cursurile de pregătiră 
Conducerile unor asemenea între
prinderi (întreprinderile textile 
„Ardeleana" din Satu Mare, Fa
brica de conserve Tecuci), vor 
trebui să lichideze de urgență cu 
aceste lipsuri.

Conducerile întreprinderilor, în 
colaborare cu organizațiile U.T.M. 
și comitetele de întreprinderi, 
sub conducerea organizațiilor de 
partid, trebuie să înfăptuiască sar
cinile reieșite din Hotărîrea parti
dului și guvernului cu privire la 
îmbunătățirea învățămîntului seral 
și fără frecvență de cultură ge
nerală și superior, pentru ca ti
nerii să aibe toate condițiile ca să 
învețe, sporindu-și astfel contri
buția în procesul de producție.

La rîndul lor, tinerii admiși în 
școlile serale și fără frecvență tre
buie să răsplătească încrederea ce 
li se acordă, minunatele posibili
tăți pe care partidul și guvernul 
nostru le deschide în fața lor în- 
vățînd temeinic, zi de zi, însu- 
șindu-și cuceririle științei și cul
turii pentru a deveni oameni îna
intați, capabili, constructori har
nici și pricepuți ai noii societăți.

Nu este desigur ușor să mun
cești și în același timp să înveți. 
Dar, ce fel de tînăr este acela 
care nu știe să lupte, să învingă 
greutățile ? Tineretul nostru în 
orice caz va ști să le învingă.

Tinerilor care au pornit pe ca
lea învățăturii, noi toți care
ocupăm de această problemă în 
Ministerul Industriei Bunurilor de 
Consum, le dorim spor la muncă 
și succese cît mai frumoase la 
învățătură.

INFORMAȚII
Cu prilejul Zilei internaționale 
copilului duminică a sosit in 

la invitația Consiliului 
al Femeilor din R. P.

a
Capitală 
Național 
Romină, o delegație de femei din 
Liban. Delegația este formată din 
Henriette Abi Chabhe și 
Sultan, activiste ale Ligii 
rilor femeii libaneze.

★
Duminică dimineața s-a 

lat în Capitală Orchestra 
nică « 
ge Enescu", care, sub conducerea 
dirijorilor George Georgescu, ar
tist al poporului din R. P. Romî- 
nă, și Mircea Basarab, a între
prins Un turneu în R. P. Polonă, 
R. Cehoslovacă și R. P. Hngară.

★
I.uni dimineața a plecat spre 

Varșovia o delegație a cooperației 
de consum din țara noastră condu
să de tov. Romulus Zăroni, mem
bru în Prezidiul Marii Adunări 
Naționale, vicepreședinte al Uni
unii centrale a cooperativelor de 
consum din R. P- Română, care la 
invitația Uniunii centrale a coope
rativelor din R. P. Polonă va face 
un schimb de experiență cu orga
nizațiile cooperatiste din țara prie
tenă.

Houda 
drept u-

înapo- 
Capltală Orchestra simfo- 
Filamonicii de Stat „Geor-

ne

„Tragedia optimistă" este o pie
să care se adresează direct, la pro
priu chiar, generației tinere, gene
rației care se bucură de roadele 
bogate ale revoluției socialiste. în
ceputul este elocvent.

„Primul marinar : (privind pe 
spectatorii din sală). Cine-s ăștia?

Al doilea marinar: Publicul, 
Urmașii noștri. Viitorul nostru, 
după care, ți-aduci aminte, tânjeam 
cîndva, pe vase...

Primul marinar : Ce interesant 
este să vezi viitorul înfăptuit".

Viitorul înfăptuit al revoluției 
— milioane de oameni liberi și fe
riciți — își aduce aminte cu adîncă 
emoție de eroicele începuturi și se 
aliniază sub steagul ideilor le
niniste. Minunății eroi comuniști 
ai capodoperei lui Vsevolod Viș
nevschi sînt alături de noi.

ȘTEFAN IUREȘ

★
Duminică s-a înapoiat în Capita

lă delegația culturală care a vizi
tat IR. P. Chineză în cadrul acor
dului cultural dintre R. P. Romî- 
nă și R. P. Chineză. Din delegația 
condusă de Octav Livezeanu, vice
președinte al Institutului romîn 
pentru relațiile culturale cu stră
inătatea, au făcut parte Mihai Ale
xandru, secretar general al Minis
terului Învățămîntului și Culturii, 
prof. univ. Dimitrie Praporgescu, 
rectorul Institutului de construcții 
din București, scrisoarea Lucia De
metrius și Nicolae Mihăilescu, vice
președinte al Sfatului popular re
gional Pitești.

( Agerpres)

EXPRES

344.638



Declarația comună Conferința de la Geneva

sovieto-albaneză
Peninsula Balcanică

și bazinul Mării Mediterane 
să devină o zonă în care să nu existe 
arma atomică și baze pentru rachete

că în

TIRANA 31 (Agerpres). După 
cum transmite agenția TASS, 
luînd cuvîntul la mitingul care a 
avut loc în ziua de 30 mai la 
Tirana, N. S. Hrușciov a adus 
mulțumiri călduroase oamenilor 
muncii din Albania pentru pri
mirea frățească făcută delegației 
de partid și guvernamentale a 
Uniunii Sovietice. Relevînd suc
cesele mărețe ale construcției so
cialiste în Albania Populară, N.S. 
Hrușciov a arătat că aceste suc
cese constituie unul din exemple
le grăitoare și strălucite ale deo
sebirii radicale care există între 
destinele popoarelor și țărilor 
mici în socialism și în capita
lism.

Ideologii imperialismului răs- 
pîndesc tot felul de născociri des
pre egalitatea popoarelor și țări
lor în pretinsa „lume liberă". Ei 
nu precupețesc promisiunile de 
„ajutor" pentru țările mici, puțin 
dezvoltate, cu scopul de a slăbi vi
gilența popoarelor acestor țări,
pentru a le aservi într-o formă
sau alta. Asuprirea nemiloasă și
exploatarea cruntă a celor slabi de 
către cei puternici au constituit în
totdeauna și constituie legea jun
glei, care domină în capitalism, 
unde cel puternic îl înghite pe cel 
mic.

Istoria ocupării țării dv. de im
perialismul italian în 1939 — a 
spus N. S. Hrușciov — este un 
exemplu tipic al politicii de jaf a 
marilor puteri imperialiste fată de 
țările mici.

După ce a arătat că poporul al
banez, pășind pe calea dezvoltării 
socialiste, a cucerit pentru prima 
oară în istoria sa de veacuri o a- 
devărată independență națională, 
N. S. Hrușciov a continuat: Tara 
dv. este un avanpost al socialis
mului in bazinul Alării Mediterane. 
Reacțiunea internațională deoune 
eforturi pentru a împiedica po
porul dvs. să construiască socia
lismul. Imperialiștii nu se pot îm
păca de loc cu gîndul că aici, pe 
țărmurile Adriaticii, poporul alba
nez, iubitor de libertate. în co
laborare cu popoarele tuturor tari
lor socialiste creează cu succes 
noua orînduire socială care îi 
aduce o viață fericită. Ei mai 
speră încă în restabilirea In Alba
nia a vechilor rînduieli. Dar au 
dispărut pentru totdeauna vremu
rile cînd rechinii imperialiști puteau 
dicta Albaniei condițiile lor. _

Unitatea și coeziunea țărilor la
gărului socialist este o garanție de 
nădejde a suveranității și inde
pendenței lor de stat. Cine va în
cerca să atenteze la frontierele 
Albaniei sau ale oricărei alte țări 
socialiste, acela va avea de-a face 
cu întreaga forță a marelui lagăr 
socialist. Poporul albanez poate fi 
ferm convins că tragedia din apri
lie 1939- nu se va mai repeta nicio
dată.

N. S. Hrușciov și-a exprimat 
profunda satisfacție pentru strîn- 
sele relații frățești stabilite între 
Partidul Comunist al Uniunii So
vietice și Partidul Muncii din Al
bania, care se dezvoltă și se întă
resc continuu. Partidul Muncii din 
Albania luptă cu consecvență și 
hotărîre împotriva oricăror mani
festări ale concepțiilor naționaliste 
înguste și împotriva subaprecierii 
principiilor și legilor generale ale 
dezvoltării socialismului. El este 
un susținător înflăcărat al unității 
mișcării comuniste internaționale. 
,al coeziunii țărilor socialiste, el 
ține sus mărețul steag al interna
ționalismului proletar, duce o luptă 
consecventă pentru puritatea teo
riei marxist-leniriiste, împotriva re
vizionismului contenjporan.

Subliniind numeroasele acțiuni 
întreprinse de guvernele țărilor so
cialiste în vederea destinderii în
cordării internaționale și soluțio-

Cuvîntarea Iui N. S. HRUȘCIOV 
la mitingul de la Tirana

nării tuturor problemelor litigioase 
pe calea tratativelor, N. S. Hruș
ciov a subliniat că în prezent sînt 
îndreptate spre același țel țoale e- 
forturile delegației sovietice la 
conferința de la Geneva a mi
niștrilor Afacerilor Externe. Din 
nefericire, a spus N. S. Hrușciov, 
nu se poate constata că puterile 
occidentale năzuiesc spre rezolva
rea problemelor internaționale ar
zătoare. Propunerile puterilor occi
dentale în problema Berlinului pre
zentate la conferința de la Geneva 
de către domnul Herter, secretarul 
de Stat al S.U.A.. de tare am luat 
cunoștință, arată că autorii lor nu 
înțeleg just esența problemei și ne 
pare rău că se situează pe această 
poziție.

Proiectul format din șapte 
puncte prezentat de domnul Her
ter nu cuprinde nici un element 
pentru tratative. La baza acestor 
propuneri nu se află dorința de 
a găsi o rezolvare justă pentru a 
obține slăbirea încordării interna
ționale, slăbire pe care o doresc 
atît de mult popoarele.

Uniunea Sovietică dorește sin
cer realizarea unei înțelegeri. Noi 
respingem însă principiul ca una 
din părți să impună condițiile 
sale celeilalte părți. Acest princi
piu încearcă să-l impună miniștri
lor Afacerilor Externe domnul 
Adenauer și ministrul său al Afa
cerilor Externe, domnul Brenta
no. Ei spun — cu Uniunea Sovie
tică tratativele trebuie astfel 
duse: concesie pentru concesie. 
Dar aceasta este o abordare mer
cantilă. Cînd am elaborat propu
nerile noastre nu am abordat a- 
ceastă problemă ca niște negus
tori care fixează prețul „cerînd" 
de trei ori mai scump, iar apoi se 
tocmesc și își vînd marfa mult 
mai ieftin decit prețul pe care 
l-au fixat la începutul tirguielii.

Noi nu ducem tratative, a spus 
în continuare Hrușciov, pe baza 
principiului „concesie pentru con
cesie". Nu avem de ce să facem 
anumite concesii, deoarece propu
nerile noastre nu au fost făcute 
în scop de tîrguială. Pornim de 
Ia faptul că trebuie găsite soluții 
raționale care să nu aducă preju
dicii nici uneia din părți. N. S. 
Hrușciov a spus în continuare că 
în ultimul timp în Germania occi
dentală revanșarzii și militariștii 
ridică tot mai mult capul. Și oricît 
ar fi de ciudat, în aceste condiții 
cercurile conducătoare din Franța 
caută intens „să facă curte" lui 
Adenauer, Germaniei occidentale. 
De altfel, această „curte" origi
nală este făcută într-un asemenea 
mod Incit „curtezanii" par să se 
jeneze de ceea ce fac. Această 
jenă este cu totul explicabilă. 
Cizma cazonă a Germaniei mili
tariste a călcat nu odată pămîn
tul Franței. Francezii au vărsat 
mult sînge, apărîndu-și patria îm
potriva militariștilor prusaci, ger
mani, iar în ochii multor mame 
franceze nu s-au uscat încă la
crimile vărsate pentru fiii și fii
cele lor exterminați de cotropito
rii hitleriști.

Oamenii de stat și politici din 
Franța de astăzi cunosc firește 
toate acestea nu mai puțin decît 
noi, decît întreaga lume. De a- 
ceea, spun ei, facem aceasta nu 
numai în interesul Franței, ci și 
în interesul tuturor țărilor iubi
toare de pace, inclusiv în intere
sul Uniunii Sovietice. Ei judecă 
aproximativ în felul următor: 
Germania este un stat puternic 
care are un mare potențial indus
trial și mari rezerve umane. In 
războaiele trecute germanii s-au

dovedit a fi soldați îndîrjiți. De 
aceea pentru a asigura securita
tea Europei, francezii ar trebui 
să se apropie de Republica Fede
rală Germană, s-o includă în ca
drul forțelor N.A.T.O., și să în
zestreze Germania occidentală cu 
toate tipurile de arme.

Ce se poate spune în legătură 
cu aceste planuri ? In primul 
rînd ele dovedesc lipsă de pers
picacitate din partea acelor oa
meni de stat care se consolează 
cu asemenea raționamente. Tre
buie să ținem seama, a arătat 
N. S. Hrușciov, de faptul că Ger
mania reprezintă într-adevăr un 
stat puternic. Dar din punct de 
vedere militar, acesta este totoda
tă un stat foarte periculos. In 
cursul celor două războaie pre
cedente militariștii germani au 
dovedit ce nenorociri imense 
pot pricinui vecinilor lor. Dacă 
pornim de la acest fapt absolut 
real, concluzia trebuie să fie cu 
totul alta decit cea a oamenilor 
de stat care determină politica 
Franței de astăzi.

Ținînd seama de toate acestea, 
trebuie să luăm măsuri ca Ger
mania să nu se dezvolte pe ca
lea militarismului, ca să nu aibă 
loc o încurajare a tendințelor re
vanșarde care se observă în Ger
mania occidentală. O asemenea 
politică ar fi justă și s-ar bucura 
din partea noastră de înțelegere 
și sprijin.

Cine garantează, se întreabă 
N. S. Hrușciov, că actuala Ger
manie occidentală, dacă în ea 
vor predomina forțele militariste 
și revanșarde, nu va păși pe ur
mele Germaniei hitleriste ? Nu ar 
fi oare mai just să presupunem 
contrariul ? Priviți cine deține în 
prezent poziții-cheie în R.F. Ger
mană, cine sînt cei numiți în 
funcții de conducere — sînt în 
mare parie aceiași oameni care 
l-au sprijinit activ pe Hitler, care 
îl considerau zeul lor. Sînt cunos
cut! de pildă prin acțiunile lor sin- 
geroase, ministrul de Război al 
R.F. Germane, Strauss, genera
lul Speidel, ambasadorul Germa
niei occidentale la Washington, 
Grewe, care reprezintă R.F. Ger
mană la conferința de la Geneva 
a miniștrilor Afacerilor Externe. 
Presa vest-germană relatează că 
în numărul din septembrie 1941 
al revistei fasciste „Monatshefte 
Fur Auswărtige Politik", același 
Grewe scria că atacul hitlerist 
împotriva Uniunii Sovietice cons
tituie „o misiune de importanță 
istorică mondială44. El a cerut ca 
în războiul împotriva U.R.S.S, 
să se ignoreze obligațiile juridi
ce internaționale și să fie recunos
cute drept „perimate" normele 
dreptului internațional.

Se poate oare conta pe dragos
tea de pace a acestor oameni pen
tru care normele dreptului inter
național reprezintă o noțiune pe
rimată ? Nu este oare prea pri
mejdios jocul întreprins de oame
nii de stat ai Franței ?

Astăzi Germania occidentală 
acceptă o apropiere cu Franța, 
dar ea are nevoie de aceasta pen
tru ca, sprijinindu-se pe Franța, 
să-și întărească forțele, să se 
înarmeze. Cînd acest lucru va fi 
realizat. Germania occidentală va 
întrece Franța și sub raport mili
tar. Poate oare o țară slabă să 
impună restricții unei țări mai 
puternice ? Desigur că nu. Prin 
urmare, atunci Franța nu va mai 
fi aceea care va controla Germa
nia, ci Franța va fi la cheremul 
Republicii Federale Germane. Lu
crurile stau astfel: înainte Ger-

mania a încercat să-și subordo
neze Franța printr-un război, iar 
acum oamenii de stat francezi 
ajută ei înșiși pe revanșarzii vest- 
germani să aducă aceste planuri 
Ia îndeplinire.

Sîntem credincioși principiilor 
luptei pentru pace și vom căuta 
cu perseverență să obținem ca 
atît Germania occidentală cit și 
Germania răsăriteană să se dez
volte pe cale pașnică. Atît poporul 
german, cit și popoarele tuturor 
țărilor iubitoare de pace sînt vital 
interesate în aceasta.

Guvernul Uniunii Sovietice și 
guvernul Republicii Populare A1-. 
bania au declarat cu deplin te
mei că crearea de baze america
ne pentru rachete pe teritoriul 
Italiei urmărește scopuri exclusiv 
agresive și, se înțelege, sîntem 
datori să tragem concluziile ne
cesare din aceasta. Declarăm că 
dacă Grecia va urma același 
drum periculos, aceasta va sili 
guvernul Uniunii Sovietice și gu
vernul Albaniei să cadă de acord 
asupra amplasării pe pămîntul 
albanez de baze pentru rachete 
îndreptate împotriva Italiei și 
Greciei. Sîntem datori să fim ex
trem de vigilenți.

întărirea continuă a puterii eco
nomice, unitatea și coeziunea la
gărului socialist constituie ga
ranția hotărîtoare a păcii și 
securității popoarelor.

De mult Balcanii erau conside
rați drept butoiul cu pulbere al 
Europei. In prezent, în legătură 
cu instaurarea puterii populare 
în majoritatea țărilor balcanice 
și constituirea lagărului mondial 
socialist, situația s-a schimbat 
aici în mod radical. Țările socia
liste constituie un factor impor
tant al păcii in Balcani.

Uniunea Sovietică, toate țările 
socialiste sînt de părere că aci, 
în Balcani, popoarele trebuie să 
lupte pentru ca pe pămintul Bal
canilor și în bazinul Mării Me- 
diterane să nu existe baze pen
tru rachete, să nu fie stocate 
arme atomice. Implicit s-ar des
chide calea spre instaurarea unei 
păci trainice în această regiune 
și transformarea ei într-o zonă în 
care să nu existe arma atomică 
și baze pentru rachete.

Acum aproape doi ani, tovară
șul Chivu Stoica, președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Romîne, a propus 
organizarea unei conferințe a re
prezentanților țărilor balcanice 
la nivelul primilor miniștri pen
tru a examina problema întăririi 
păcii în Balcani. ACEASTA PRO
PUNERE A GĂSIT UN ECOU 
FIERBINTE ÎN INIMILE TUTU
ROR POPOARELOR DIN PE
NINSULA BALCANICA. Din pă
cate, propunerea tovarășului Chi
vu Stoica nu a găsit sprijin din 
partea cercurilor conducătoare 
din țările nesocialiste, din Pe
ninsula Balcanică, care pun inte
resele lor de clasă mai presus de 
interesele naționale ale țărilor 
lor, mai presus de interesele po
poarelor.

N. S. Hrușciov, a arătat în în
cheiere că tratativele pe care de
legația de partid și guvernamen
tală sovietică le-a dus cu con
ducătorii Republicii Populare Al
bania în cursul vizitei în Alba
nia, au decurs într-o atmosferă 
de cordialitate, prietenie frățeas
că și au scos la iveală deplina 
unitate a punctelor de vedere în 
toate problemele discutate. Decla
rația comună a delegațiilor de 
partid și guvernamentale ale ce
lor două țări semnată în urma 
tratativelor va contribui la o și 
mai mare întărire a prieteniei și 
colaborării frățești dintre Albania 
și Uniunea Sovietică.

TIRANA 1 (Agerpres). — La 
30 mai a fost semnată la Tirana 
Declarația comună a delegațiilor 
de partid și guvernamentale ale 
Uniunii Sovietice ți Republicii 
Populare Albania.

In declarație se arată
timpul vizitei delegației de partid 
și guvernamentale sovietice în Al
bania au fost purtate tratative în 
cadrul cărora s-a făcut un larg 
schimb de păreri în problemele 
extinderii ți întăririi colaborării ți 
prieteniei frățești dintre popoarele 
Uniunii Sovietice ți Republicii 
Populare Albania, precum și în 
problemele cele mai actuale ale 
situației internaționale, care pre
zintă interes pentru cele două 
pârli-

Declarația subliniază că tratati
vele s-au desfășurat într-o atmos
feră de cordialitate și înțelegere și 
au vădit deplina unitate de vederi 
în toate problemele discutate.

Delegațiile de partid și guverna
mentale ale celor două țări, se a- 
rată în declarație, constată în una
nimitate că relațiile dintre cele 
două țări se dezvoltă în deplină 
concordanță cu principiile interna
ționalismului proletar, egalității în 
drepturi, respectării independenței 
naționale ți a integrității terito
riale, ale neamestecului în trebu. 
rile interne, pe baza unei strînse 
colaborări frățești și a ajutorului 
reciproc. Aceste relații au la bază 
ideologia marxist-leninistă comu
nă, mărețele țeluri comune ale 
construirii socialismului ți comu
nismului, lupta pentru pace ți 
securitatea popoarelor.

Delegația de partid ți guverna
mentală sovietică a constatat cu 
mare satisfacție că poporul alba
nez, sub conducerea Partidului 
Muncii ți cu ajutorul frățesc al 
țărilor lagărului socialist a schim
bat în mod radical într-o perioadă 
scurtă din punct de vedere istorie 
înfățișarea patriei sale, transfor- 
rnînd-o dintr-o țară agrară îna
poiată, într-o țară agrară-îndua- 
trială.

Părțile s-au declarat pe deplin 
satisfăcute de situația ți perspec
tivele dezvoltării relațiilor econo
mice ți culturale, în interesul ce
lor două țări.

Delegația albaneză a subliniat 
cu recunoștință că Uniunea Sovie
tică a acordat ți continuă să a. 
corde Republicii Populare Albania 
un ajutor multilateral și dezinte
resat în toate domeniile construc
ției socialiste. Numai în cei doi 
ani care au trecut de la tratativele 
sovieto-albaneze. Uniunea Sovietică 
a acordat Albaniei o serie de cre
dite pe termen lung însumînd 526 
milioane ruble.

Delegațiile ți-au exprimat păre
rea câ actuala situație internațio
nală cere în mod imperios state
lor și guvernelor lor să adopte 
măsuri urgente ți concrete îndrep
tate spre slăbirea încordării ți în
lăturarea primejdiei izbucnirii 
unui

primejdiei 
război.

în condițiile actuale problemele 
cele mai importante a căror rezol
vare urgentă ce impune aînt în
cheierea unui Tratat de pace cu 
Germania ți lichidarea regimului 
de ocupație în Berlinul occiden
tal.

Delegația sovietică împărtășește 
năzuința sinceră ți sprijină întru- 
totul eforturile guvernului albanez 
îndreptate spre normalizarea rela
țiilor dintre 
cine.

Cele două 
aînt hotărîte 
tor relațiile 
cu Republica 
Iugoslavia pe baza respectului re
ciproc, a egalității și a neameste
cului în treburile interne.

Guvernul sovietic și guvernul Al
baniei sînt de părere că crearea 
în regiunea Peninsulei Balcanice 
ți a Mării Adriatice a unei zone 
denuclearizate ar corespunde inte
reselor popoarelor acestei regiuni.

Renunțarea țăiilor din această 
regiune la amplasarea pe teritoriul 
lor de baze pentru arme rachetă 
și atomice ar aduce o mare con
tribuție la transformarea Balcani
lor într-o zonă a păcii și liniștii. 
La rezolvarea acestei probleme im
portante ar putea contribui convo
carea conferinței propuse de gu
vernul romîn pentru discutarea 
problemelor actuale ale colaborării 
dintre țările Peninsulei Balcanice.

Ținînd seama de faptul că cercu
rile imperialiste nu încetează pre
gătirile militare îndreptate împo
triva țărilor socialiste, se spune în 
continuare în declarație, delegațiile 
subliniază rolul important al Tra
tatului defensiv de la Varșovia 
care constituie un puternic factor 
al păcii și al asigurării securității 
reciproce a semnatarilor lui. Gu
vernul sovietic și cel albanez de
clară că sprijină pe de-a întregul 
popoarele Asiei și Africii în lupta 
lor împotriva colonialismului, con
damnă încercările de amestec ale 
cercurilor conducătoare imperialis
te în treburile interne ale Repu
blicii Populare Chineze, sprijină 
lupta dreaptă a poporului chinez 
pentru eliberarea totală și reunifi- 
carea tuturor pămînturilor chineze 
ți se pronunță din nou pentru res
tabilirea drepturilor legitime 
Republicii Populare Chineze 
O.N.U.

Reprezentanții P.C.U-S. ți 
Partidului Muncii din Albania, 
relevă în declarație, 
schimb de păreri 
problemele cele mai actuale ale 
activității partidelor lor, în pro
blemele de cea mai mare impor
tanță ale mișcării comuniste ți 
muncitorești internaționale contem
porane. Totodată ei au discutat o 
serie de probleme referitoare la 
relațiile dintre P.C.UJS. și Parti
dul Muncii din Albania. Cele două 
părți au constatat deplina unitate 
de vederi a ambelor partide în

Albania și țările ve-

părți au declarat că 
să dezvolte și pe vii
lor pe linie de gtal 
Populară Federativă

ale 
în

ai
se 

au avut un 
în legătură cu

de vederi a ambelor partide 
toate problemele discutate.

O parte a delegației de partid 
guvernamentale 

care a vizitat 
s-a înapoiat

a Uniunii Sovietice 
R. P. Albania 
la Moscova

MOSCOVA 31 (Agerpres). — 
TASS transm.te: La 31 mai s-au 
înapoiat la Moscova din vizita 
făcută în Republica Populară Al
bania membrii delegației de par
tid și guvernamentale : N. A. Mu- 
hitdinov, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C.U.S., secretar al C.C. 
al P.C.U.S.; N. P. Firiubin, loc
țiitor al ministrului Afacerilor 
Externe al U.R.S.S.; A. A. Bulga
kov, secretar al Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din U.R.S.S.; 
F. D. Dumbadze, secretar al C.C. 
al P-C. din Gruzla ; D. Rasulov, 
secretar al C.C. al P.C. din Tad
jikistan ; S. A. Vezirov, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri 
al R.S.S. Azerbaidjene și I. T. 
Vinogradov, șef-adjunct de secție 
în C.C. al P.C.U.S.

N. S, Hrușciov, prim-secretar

al C.C. al P.C.U.S. și președinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., șeful delegației, și R. 
Malinovski, ministrul Apărării al 
U.R.S.S., membru al delegației 
își continuă vizita în Albania în 
conformitate cu planul dinainte 
stabilit.

și I. T.

--•--

MOSCOVA. — La 30 mal, la re
cepția cu prilejul încheierii celei 
de-a 52-a conferințe generale a Fe. 
derației aeronautice internaționale, 
Jacqueline Cochran (S.U.A.), pre
ședintele federației, a propus ca 
Anaștas Mikolan să fie ales pre 
ședințe de onoare ai Federației In
ternaționale de aviație. Participan
ta la conferință au primit această 
propunere cu aplauze furtunoase.

timpul de a traduceA sosit 
propunerea guvernului R. P.

în viață 
Romîne

Ședința restrînsă a miniștrilor
Afacerilor Externe la reședința

Iui Â. A. Gromîko
GENEVA l (Agerpres). - Luni 
avut loc la reședința ministrului 

Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
A. A. Gromîko, o nouă intîlnire 
particulară la care au participat 
în afară de șeful delegației 
U.R.S.S., secretarul Departamentu
lui de Stat al S.U.A., Christian 
Herter, ministrul Afacerilor Ex
terne al Angliei, Selwyn Lloyd, și 
ministrul de Externe al Franței, M. 
Couve de Murville. Ședința a fost 
prezidată de A. A. Gromîko.

Aceasta este a doua ședință re- 
strinsă a miniștrilor de Externe

a
(prima a avut loc vineri la reșe
dința șefului delegației britanice).

Luni nu a avut loc nici o șe- 
Aface-

Luni nu a avut loc nici 
dința plenară a miniștrilor 
rilor Externe.

★
După ședință, purtătorul 

vînt al delegației sovietice.
de cu- 

__ _ , . a sub” 
liniat utilitatea discuțiilor care au 
avut loc. S-a hotărît ca marți la 
ora 15,30 miniștrii de externe să 
se întrunească în ședință plenară, 
iar seara să aibă loc o nouă in
tîlnire neoficială la sediul delega
ției americane.

Intîlnire între
A. A. Gromîko și L. Bolz

GENEVA 1. (Agerpres). — 
TASS transmite: In seara zilei de 
1 iunie a avut loc o întilnire a lui 
A A. Gromîko, ministrul Afaceri
lor Externe al U.R.S.S.cu L. Bolz, 
ministrul Afacerilor 
R.D.G.

Iii cursul acestei 
care au participat 
M. G. Pervuhin și 
membri ai delegației U.R.S.S., pre
cum și O. Winzer, H. Toplitz, P. 
Florin și K. Hoffmann, membri ai 
delegației R.D.G., au continuat 
consultările în legătură cu desfă
șurarea ulterioară a Conferinței 
miniștrilor Afacerilor Externe.

★
GENEVA 1 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 1 Iunie M. G. 
Pervuhin, ambasadorul U.R.S.S.

Externe al

întîlniri, la 
V. A Zorin,

I. 1. Ilicev,

In R. D. Germană, a vizitat pa E. 
Bolz, ministrul Afacerilor Externe 
al R. D. Germane, și l-a informai 
despre convorbirea pe care A. A. 
Gromîko, ministrul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., a avut-o cu con
ducătorii delegațiilor S.U.A., An. 
gliei șj Franței, Chr. Herter, S. 
Lloyd și Couve de Murville în 
cursul dineului oferit în cinstea lor 
la 30 mai de șeful delegației 
U.R.S.S.

Intre ambasadorul U.R.S.S. șt 
membri delegației R. D. G- au avut 
loc apoi consultări cu privire la 
desfășurarea pe viitor a conferin
ței miniștrilor Afacerilor Externe. 
Aceste consultări vor continua In 
seara zilei de 1 iunie cu prilejul 
întllnirii 
delegația

A. Rapacki și V. 
despre Conferința de

BERLIN 1 (Agerpres). — In
tr-un interviu acordat coresponden
tului radiodifuziunii din R.D.G. 
la Varșovia Adam Rapacki, mi
nistrul Afacerilor Externe al Repu
blicii Populare Polone, arată că 
cea mai importantă sarcină pentru 
pace și securitate în Europa este 
lichidarea focarului de primejdie 
in această parte a lumii. Am în 
vedere — a declarat A. Rapacki — 
situația din Berlinul occidental și 
problema încheierii unui Tratat de 
pace cu Germania.

Vorbind despre frontiera păcii de 
pe Oder-Neisse, el a arătat că o 
atitudine realistă a Occidentului 
față de această problemă ar con
stitui un element esențial de stabi
litate și securitate în Europa.

Toate elementele revanșarde din 
Germania occidentală prezintă o 
primejdie nu numai pentru noi și 
nu în primul rînd pentru noi, ci și 
pentru toți ceilalți vecini ai Ger
maniei și o mare primejdie pentru 
însuși poporul german. De aceea 
recunoașterea categorică și fără 
echivoc a frontierei de pe Oder- 
Neisse are o importanță esențială 
pentru pacea și securitatea în 
Europa.

★
PRAGA 1 (Agerpres). — După 

cum transmite Ceteka, în cadrul 
unui interviu acordat unor cores
pondenți ai acestei agenții, Vaclav 
David, ministrul Afacerilor Exter-

delegației U.R.S.S. cu 
R. D. Germane.

David
la Geneva

ne al Republicii Cehoslovace, ă 
arătat că actuala desfășurare a lu
crărilor Conferinței de la Geneva 
a dovedit în mod convingător ca
racterul pe deplin fundamentat, 
actual și just al propunerilor Uni
unii Sovietice.

El a subliniat totodată că pla
nul global prezentat de reprezen
tanții occidentali nu corespunde 
sarcinilor principale ale conferin
ței și ca atare nu poate să devină 
baza unor tratative constructive.

Ocupîndu-se de problema parti
cipării Cehoslovaciei și Poloniei la 
lucrările conferinței, V. David a 
subliniat că poporul cehoslovac nu 
poate fi de acord ca probleme im
portante care îl afectează direct să 
fie rezolvate la conferință fără 
participarea sa.

V. David a condamnat accelera
rea înfăptuirii programului de în
zestrare a Bundeswehrului cu ar
ma nucleară, întețirea propagan
dei revanșarde și sprijinul pe care 
guvernul R. F. Germane îl acordă 
organizațiilor revanșarde în pe
rioada lucrărilor Conferinței mi
niștrilor de Externe și ale apropia
tei conferințe la cel mai înalt 
nivel.

In încheiere V. David a spus Că 
Conferința de la Geneva a mi
niștrilor Afacerilor Externe confir
mă justețea principiului că trata
tivele constituie cel mai bun mij
loc de rezolvare a problemelor liti
gioase.

e dl. Ifaeuxe ț

TIRANA (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul la 30 mai ia mitingul 
de la Tirana, Enver Hodja, prim- 
secretar al C.C. al Partidului 
Muncii din Albania, referindu-se 
la tratativele dintre delegațiile de 
partid și guvernamentale a Uniu
nii Sovietice și a Republicii Popu
lare Albania, a spus că aceste 
tratative și documentele semnate 
au demonstrat incă odată și au 
întărit mai mult deplina noastră 
unitate de păreri în toate proble
mele examinate, hotărîrea de a 
extinde și de a dezvolta și mai mult 
colaborarea noastră strinsă, prie
tenia noastră veșnică, de a men
ține și întări și mai mult unita
tea marx.st-leninistă a partidelor 
noastre și a mișcării comuniste 
internaționale, precum și unita
tea și coeziunea lagărului socia
list, de a demasca și a lupta cu 
hotărîre împotriva oricăror pla
nuri și încercări ostile, indiferent 
de unde ar proveni.

Republica Populară Albania, a 
declarat Enver Hodja, a acor
dat întotdeauna o deosebită aten
ție relațiilor sale cu țările vecine. 
Noi ne străduim și ne vom stră
dui și pe viitor ca aceste relații 
să fie de bună vecinătate și să se 
dezvolte pe baza principiilor 
coexistenței pașnice.

Ca întotdeauna, guvernul nos-

Cuvîntarea lui ENVER HODJA
la mitingul de la Tirana

este gata să întrețină și petru 
viitor cu Iugoslavia vecină rela
ții pe linie de stat pe baza prie
teniei reciproce, a egalității 
neamestecului în treburile 
terne.

Poporul albanez este legat 
poporul iugoslav printr-o priete
nie strinsă care își are rădăcinile 
în lupta împotriva dușmanilor co
muni. Noi vom menține întot
deauna această pr.etenie sinceră 
și acei care încearcă să semene 
discordie între popoarele noastre 
frățești vor suferi un eșec.

Noi dorim de asemenea să în
treținem relații bune cu Italia și 
Grecia. Considerăm că aceasta 
este în interesul reciproc al po
poarelor noastre și în interesul 
păcii. Totuși, după cum știți, neți- 
nînd seama de avertismentul gu
vernului sovietic, al guvernului 
nostru, precum și ai altor țări 
iubitoare de pace, guvernul ita
lian și-a dat recent consimțămîn- 
tul pentru amplasarea de baze 
de rachete americane pe terito
riul Italiei. Același lucru inten-

Și 
in-

de

agresive 
regiunea 
a Adria-

a 
în- 
nu 
al- 
fă- 
un

ționează să-l facă și cercurile gu
vernante din Grecia.

Crearea acestor baze 
agravează situația în 
Peninsulei Balcanice și
tiefi și constituie o amenințare 
directă a suveranității și integri
tății teritoriale a patriei noastre. 
In fața acestei stări de lucruri, 
noi nu putem să stăm cu miinile 
încrucișate. Noi declarăm în mod 
deschis că, dacă și Grecia va 
urma această cale primejdioasă, 
aceasta va determina guvernul 
Uniunii Sovietice și guvernul ros- 
tru să cadă de acord asupra am
plasării în țara noastră a bazelor 
pentru rachete îndreptate împotri
va Italiei și Greciei, pentru a 
apăra libertatea și independența 
patriei noastre și a poporului 
nostru, precum și inviolabilitatea 
lagărului nostru socialist.

Guvernul nostru speră că gu
vernele acestor țări vor ține sea
ma de interesele supreme ale po
poarelor lor și ale menținerii pă
cii, și nu vor păși pe o asemenea

cale funestă. Partidul și guvernul 
nostru salută din toată inima 
propunerea de o însemnătate atît 
de mare făcută de N. S. Hruș
ciov, ca zona Balcanilor și 
Adriaticii să fie transformată 
tr-o zonă a păcii, în care să 
existe arma atomică. Guvernul 
banez declară că propunerea 
cută de N. S. Hrușciov are
caracter pe deplin realist și actual 
și că el este gata să înceapă tra
tative cu toate guvernele intere
sate pentru ca zona Balcanilor și 
a Adriaticii, întreaga zonă a Mă
rii Mediterane să fie în întregi
me transformată într-o zonă fără 
arme atomice și fată rachete.

Credem, a spus în contiuare En
ver Hodja, că a sosit timpul de a 
traduce în viață propunerea gu
vernului Republicii Populare Ro
mine cu privire Ia convocarea 
unei conferințe a șefilor de guver
ne ale statelor balcanice.

Sîntem convinși, a declarat En
ver Hodja, că popoarele din Bal
cani și din zonele Mării Adriatice 
și Mării Mediterane și popoarele 
din lumea întreagă vor sprijini 
propunerea tovarășului Hrușciov, 
consldcrînd-o drept un nou aport 
al guvernului sovietic la cauza a- 
sigurării păcii generale.

VARȘOVIA. - In Palatul Oul- 
turii și Științei din Varșovia s-a 
deschis la 30 mai cel de-al IV-lea 
Tîrg internațional al cărții. La 
această importantă manifestare 
culturală internațională iau parte 
26 de țări din Europa, Asia. Africa, 
America da nord și America de 
sud. Pentru prima oară participă 
la Tîrgul internațional al cărții de 
la Varșovia, R. P. Romînă, R. P. 
Bulgaria, Brazilia, R. P. Albania, 
Suedia, Norvegia și Danemarca.

BAGDAD. — La 31 mai ultimul 
grup de 90 de ofițeri eng ezi de la 
fosta bază aeriană de la Habba 
niya, situată in Irak, a plecat In 
Cipru. Odată cu plecarea acestui 
grup a fost terminată evacuarea 
bazei engleze de la Habbaniya, 
creată in timpul cînd Irakul făcea 
parte din Pactul de la Bagdad. 
Postul de radio Bagdad a anunțat 
că la 30 mai, unitățile forțelor ae
riene irakiene aflate la Habbaniya 
au sărbătorit cu entuziasm evacua
rea bazei de către englezi.

ATENA. — Agenția Reuter reia- 
tează că poliția greacă a interzis 
la 31 mai toate manifestările pu
blice organizate cu prilejul ani
versării a 18 ani de la actul eroic 
al lui Manoiis Glezos care a smuls 
drapelul cu zvastica de pe Acro
pole în timpul ocupației germane 
a Greciei.

PEKIN. — Agenția China Nouă 
anunță că- in prezent in R. P. Chi
neză există 44 milioane de pionieri.

La masa tratativelor de la Ge
neva, domnul von Brentano e ab
sent. Preferă liniștea unei vile 
somptuoase din apropierea fron
tierei franceze. La Palatul Națiu
nilor, rolul de „primă vioară" a 
Bonnului a fost încredințat lui 
Wilhelm Grewe. Multora numele 
lui Grewe nu le evocă decît un 
cortegiu de furibunde discursuri 
revanșarde. Chiar și pe malul Le- 
titanului, trimisul Bonnului s-a 
străduit să folosească un limbaj ali
mentat din arsenalul lui Goebbels și 
îmbogățit cu termeni împrumutați 
din cuvîiuările unor nepotoliți ați- 
țători la război cu domiciliul peste 
ocean. Pe scurt, Grewe se înfăți
șează ca un apostol al „războiului 
rece".

Cînd îi cunoști antecedentele în
țelegi mobilurile poziției lui ob
strucționiste. Cum ar putea să 
aibă Grewe o altă atitudine decit 
cea revanșardă cînd el este una și 
aceeași persoană cu docentul doc
tor Wilhelm Grewe numit profesor 
extraordinar și funcționar pe viață 
al Reichului hitlerist printr-un 
decret ce la 16 noiembrie 1942 a 
primit semnătura personală a lui 
Hitler : „Dau acest decret în spe
ranța că numitul (Grewe — n.n.) 
va rămîne fidel jurăminlului său, 
că-și va îndeplini conștiincios obli- 
gațiile și că va justifica încrederea poljfik‘ 
care i-a fost acordată. Concomi
tent îl asigur de protecția mea 
deosebită*4. Semnat : Adolf Hitler 
și Goring, la „Cartierul general al 
țuhrerulut". Misiunea lui Grewe 
era să țină cursuri la universita
tea din Berlin despre „Baza juri
dică a politicii externe și dreptul 
internațional", adică să justifice 
politica liitleristă de cotropire. Și 
a făcut-o cu zel.

Domnul Grewe a știut să cîșlige 
„încrederea fuhrerului". Încă in 
„anuarul 1938" al școlii superioa
re fasciste pentru politică din 
Berlin a preamărit „secolul răz
boiului total". Numele lui a apă
rut și în revista „Academiei pentru 
Reichul german" alături de cele 
ale lui Erick, Goebbels, von der 
Goltz și alți colaboratori apro- 
piați ai lui Hitler. In revista na-
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Facsimilul nostru Înfățișează decretul prin care ministrul hitle
rist pentru știință, educație și instrucțiune publică îi acordă lui 
Grewe titlul de docent și îl asigură de „protecția specială a fuh
rerului". lată cine reprezintă diplomația vest-germană la Ge

neva.
zistă .„Monatshefte Fur Auswărtige 

a afirmat că războiul cri
minal al hitleriștilor împotriva 
U.R.S.S. a fost „o misiune de im
portanță istorică mondială". Tot 
el a cerut ca în războiul antisovie- 
tic să se ignoreze obligațiile juri
dice internaționale. îndemn la pi
raterie. Apucături tipice de nazist. 
Dar „fuhrerul protector" a dispă
rut. Grewe în schimb a rămas. A 
rămas același. „Funcționarul pe 
viață" al Reichului hitlerist n-a 
șomat.

Un asemenea stat de serviciu în 
Reichul hitlerist i-a deschis la 
Bonn drumul spre o carieră rapi
dă. Postul de ambasador al Ger
maniei occidentale în S.U.A. i s-a 
acordat fără ezitare. Doar defunc
tul „fuhrer" îl decretase proteja
tul sau... Ascensiunea lui Grewe 
se încadrează in în'regul proces de 
renazificare ce se desfășoară in

toate sectoarele vieții din Germania 
federală. Grewe nu este o excepție, 
ci expresia unei primejdioase si
tuații — a reînvierii odiosului re- 
vanșism nazist.

Acum, la Geneva, domnul Grewe 
pledează cauza militarismului ger. 
man. El este consecvent. Biografia 
lui Grewe explică locul pe care l 
are in momentul de față in diplo
mația vest-germană. Ea arată linia 
revanșardă de orientare a statului 
de la Bonn și reliefează uriașele 
primejdii pe care le implică pen
tru pace permanentizarea situației 
din Germania occidentală.

Opinia publică mondială este a- 
tentă. La Bonn, a fi protejatul ră
posatului „fuhrer" a devenit din 
nou o carte de vizită. Dar popoare
le n-au uitat hitlerismul și nu-i 
uită de aceea nici pe purtătorii 
moștenirii lui Hitler.

EUGENIU OBREA
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