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Partidul ne conduce
pe calea unei vieți

tot mai îmbelșugate
Alături de întregul popor 

muncitor, tineretul patriei 
nnoctrA o rot-ir-nr^ r*<t Ptltff —noastre a primit cu entu- 

do- 
al 

a.c.,

ziasm, cu 
cumentele 
P.M.R. din 
care prevăd un ansamblu de 
măsuri menite să ducă la o nouă 
creștere a nivelului de trai al 
celor ce muncesc.

Ca și întregul nostru popor 
muncitor, tineretul nostru vede în 
documentele recentei plenare, o 
nouă și puternică expresie a gri- 

• ;i permanente a partidului pentru 
ridicarea continuă a nivelului de 
trai al poporului, o nouă confir
mare a justeței politicii partidu
lui de industrializare socialistă a 
țării, rezultatul activității lor in
tense pentru creșterea producției 
și productivității muncii, pentru 
realizarea de economii, pentru 
sporirea acumulărilor socialiste.

Nesecat este elanul creator al 
poporului nostru muncitor, care 
se bucură de roadele tot mai bo
gate ce le dobîndește prin munca 
Iul harnică, sub conducerea par
tidului. Cu brațele lor harnice, 
cu priceperea minții lor, oamenii 
muncii din patria noastră își 
făuresc sub conducerea înțe
leaptă a partidului, o viață me
reu mai îmbelșugată. Au apus 
pentru totdeauna timpurile cînd 
roadele muncii maselor munci
toare erau însușite de un pumn 
de exploatatori, timpurile întune
cate cînd „curbele de sacrificiu" 
tăiau mereu din salariile — și 
asa mizere — ale muncitorilor, 
cind șomajul făcea ravaje, cînd 
foamea își făcea sălaș în casele 
oamenilor muncii.

Plini de adîncă încredere în 
politica înțeleaptă a partidului, 
în viitorul socialist pe care-1 fău
resc, oamenii muncii din țara 
noastră, și împreună cu ei tine
retul nostru muncitor, își mani
festă recunoștința și dragostea 
fierbinte pentru partidul iubit, 
inspiratorul și organizatorul tu
turor victoriilor dobîndite pe dru
mul vieții noi.

La baza recentului ansamblu 
de măsuri pentru o nouă ridica
re a nivelului de trai al oameni
lor muncii stau realizările dobîn- 
d:te de poporul nostru sub con
ducerea partidului, în domeniul 
dezvoltării economiei naționale. 
Producția industrială pe un sin
gur trimestr’u al anului 1959 
este mai mare decît producția 
obținută în întregul an 1938. A 
crescut productivitatea muncii; 
în ultimii ani, trei sferturi din

mare bucurie 
plenarei C. C. 
13—14 iulie

creșterea producției industriale a 
fost obținută pe seama ridicării 
productivității muncii. Prețul de 
cost pe ansamblul industriei re
publicane a fost redus în perioa
da 1956—1959 cu 12 la sută. Im
portante realizări s-au obținut în 
construcția socialistă la sate și 
în creșterea producției principa
lelor culturi agricole. Sectorul 
socialist în agricultură reprezintă 
peste 67 la sută din suprafața 
arabilă a țării. Crește an de an 
participarea sectorului socialist 
ia alcătuirea fondului central de 
produse agricole.

Așa cum se arată în Raportul 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej: „Consolidarea regimului 
democrat-popular,, realizările de 
însemnătate istorică obținute în 
dezvoltarea forțelor de producție, 
accelerează ritmul dezvoltării re
lațiilor de producție socialiste din 
țara noastră și asigură creșterea 
continuă a nivelului de trai ma
terial și cultural al oamenilor 
muncii — adevăratii stăpîni ai 
țării și ai bogățiilor ei“. Aten
ția partidului și guvernului se 
îndreaptă permanent spre ridica
rea treptată a salariului real al 
oamenilor muncii din economie și 
din viața social-culturală a țării 
ca o sarcină de căpetenie a în
tregii activități economice. Ast
fel în 1958 față de 1955 venituri
le bănești ale salariaților, prove
nite din salarii, alocații de stat 
pentru copii și din pensii, au 
sporit cu circa 8,4 miliarde lei. 
Au crescut de asemenea venitu
rile maselor țărănești. In perioa
da care s-a scurs de la Congre
sul al H-lea al P.M.R. statul a 
efectuat patru reduceri parțiale 
de prețuri la vînzarea unor pro-

auduse de larg consum, care 
adus populației o economie anua
lă de circa 500.000.000 lei. Au 
devenit totodată mereu mai sub
stanțiale veniturile oamenilor 
muncii provenite din cheltuielile 
social-culturale ale statului. Din 
aceste cheltuieli revine în medie, 
pentru fiecare familie de munci
tor peste 3000 lei pe an — sumă 
care — deși muncitorul nu o pri
mește în mînă — se resimte în 
mod pozitiv în viața de toate 
zilele a familiei sale. între anii 
1956—1958 s-au construit din 
fondurile alocate de stat 43.000 
apartamente pentru oamenii 
muncii, pentru anul acesta fiind 
prevăzută executarea a încă cca. 
21.000 apartamente.

Pe baza progreselor obținute 
în dezvoltarea economiei națio
nale, plenara C.C. al P.M.R. din 
13—14 iulie a.c., a hotprît efec
tuarea unui ansamblu de măsuri 
pentru o nouă creștere a salariu
lui real al muncitorilor și, odată 
cu aceasta, pentru creșterea cîș- 
tigurilor tuturor oamenilor mun
cii. Cu începere de la 1 august 
vor fi majorate salariile tarifare 
ale tuturor categoriilor de sala- 
riați, asigurîndu-se o creștere 
mai însemnată a salariului net 
la categoriile inferioare de sala
rizare. Vor fi majorate de aseme
nea toate categoriile de pensii. 
Sporirea însemnată a veniturilor 
provenite din creșterea produc
ției industriale și agricole, a con
strucțiilor și transporturilor, din 
dezvoltarea circulației mărfurilor 
a făcut posibil ca, în afară de

„Scînteia tineretului"

—•—
Săptămîna 

colectării fierului 
vechi

Una din săptămînile trecute a 
fost declarată de către utemiștii 
din comuna Gorban, raionul Huși, 
săptămîna colectării fierului vechi. 
Organizați în brigăzi de muncă 
patriotică, tinerii din comuna 
noastră au muncit cu entuziasm 
pentru a realiza încă unul dintre 
obiectivele cu care și-au propus 
ei să întîmpine Festivalul de la 
Viena și ziua de 23 August. Bilan
țul făcut la sfîrșitul acțiunii a fost 
rodnic. S-au colectat și predat 
cooperativei peste două vagoane 
de fier vechi. Evidențiem în mod 
deosebit pe Ștefan Pop, Constan
tin Bucur, Constantin Broască.

V. MANOLACHE 
secretarul comitetului comu

nal U.T.M., Gorban

La stația de 110 KW. a Termocen
tralei electrice de la Grozăvești, 
electricienii I. Tudor și Gaicu Petre 
efectuează controlul instalațiilor 

de înaltă tensiune,

Cu prilejul sărbătorii Agonale a R. P. Polone
Recepția oferită de ambasadorul

R. P. Polone la București
Miercuri seara, ambasadorul 

extraordinar și plenipotențiar al 
R. P. Polone la București, Janusz 
Zambrowlcz, a oferit o recepție la 
restaurantul „Pescăruș“ cu prile
jul sărbătorii naționale — a 15-a 
aniversare a Republicii Populare 
Polone.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnăraș,. Nicolae 
Ceaușescu, Alexandru Moghiaroș, 
Constantin Pîrvulescu, Dumitru 
Coliu, general colonel

Dumitru 
Leontin Să-

conducătorii unor 
ziariști.

Au luat parte șefi 
diplomatice, acreditați

întreprinderilăjan, Janos Fazekaș, Anton Moi- i 
sescu, vicepreședinte al Prezidiu- : 
lui Marii Adunări Naționale, mem
bri ai C.C. nai P.M.R., miniștri, 
Aurel Mălnășan și Alexandru Lă- 
zăreanu, adjuncti ai m.nistrului
Afacerilor . Externe, conducători ai ........................... ,. ..
instituțiilor centrale și organizații- rul Janusz Zambrow'cz și tovara- 
lor obștești, deputați ai Marii A- Șui Emil Bodnăraș, vicepreșed.nte 
donări Naționale, generali și ofi- r' '■■■'■ J „i d u
teri superiori, academicieni, con
ducători ai uniunilor de creație, 
alți oameni <

ai misiunilor
,r______ la București

și^alți membri ai corpului diplo
matic.

In timpul recepției, ambasado-

al Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romîne au rostit toasturi.

«v , Recepția s-a desfășurat într-Q
de științăzși cultură, atmosferă de caldă prietenie.

Cuvîntarea ambasadorii 
Janusz Zamkowicz

Dragi tovarăși și prieteni,
Astăzi poporul nostru sărbătorește în mod festiv 

cea de-a XV-a aniversare a eliberării Poloniei de 
sub ocupația hitleristă de către eroica armată so
vietică și armata polonă, care a luptat alături de ea.

Transformările înfăptuite în cursul celor 15 ani în 
Polonia au o importanță istorică uriașă pentru po
porul nostru. A fast creat și consolidat noul stat 
popular polonez, iar bogățiile naturale și cele create 
prin munca omului au devenit proprietatea întregu
lui popor.

După ce a evocat jertfele date de poporul polonez 
în lupta pentru libertate, în cel dc-al doilea război 
mondial, ambasadorul R. P. Polone a scos în evi
dență munca neobosită a poporului pentru recon
strucție și înflorirea patriei sale.

La a XV-a aniversare, R. P. Polonă realizează o 
creștere de aproape șase ori a producției industriale

(Continuare în pag. 3-a)

Tinerii pe care-i vedeți în foto
grafie fac parte din echipa care 
a lucrat la montarea laminoru
lui de 650 de la Combinatul 
siderurgic Hunedoara. Pe fețele 
lor se poate citi faptul că treaba 
făcută pînă acum este de bună 

calitate.

In curînd, la București
Prima Olimpiadâ 

intarnaponalâ 
de matematică 

pentru elevi
Intre 22 și 31 iulie va avea loc 

în țara noastră prima Olimpiadă 
internațională de matematică 
pentru elevii din școlile 'de cul
tură generală, organizată de So
cietatea de științe matematice și 
fizice din R.P. Romînă.

In afară de elev? din școlile 
medii din țara noastră, la acesl 
concurs vor participa aproape 50 
de elevi din R.P. Bulgaria, R. 
Cehoslovacă, R.D. Germană, R.P. 
Polonă, R.P. Ungară și U.R.S.S.

In timpul concursului elevii vor 
da două lucrări scrise.

(Agerpres)(Continuare în pag. 3-a)

reeni, care au studiat în țara noastră. (Citiți reportajul în pag. 3-a).
Clipa despărțirii de prieteni dragi. în fotografie un aspect de la plecarea spre patrie a elevilor co- 
( ,( * reeni, care au studiat în țara noastră. (Citiți reportajul în pag. 3-a).

L r ' ia. w — <

Nici o oră pierdută 
la strîngerea recoltei
De ce

arat 
însă- 

Ti-

Din situația opera
tivă reiese că pîna 
la 19 iulie G.A.S. 
Albești, regiunea Su
ceava a recoltat în
treaga suprafața de 
234 ha. orz și 550 
din cele 770 ha. grîu; 
a strîns de pe
300 ha., le-a cărat de 
pe 130 ha., a 
120 ha. și n-a 
mînțat nimic,
neri ca Vasile Ai- 
loaiei, Gheorghe Mi- 
ron, Constantin Bra- 
șoveanu și Dumitru 
Baba s-au dovedit 
a fi fruntași în ca
drul brigăzilor din 
care fac parte, unii 
dintre ei depășind vi
teza zilnică de lucru 
cu 50 la sută. în ge
neral însă, pe gospo
dărie situația nu e 
deloc îmbucurătoa
re. Totuși, condu
cerea G.A.S. și orga
nizația U.T.M. o pri
vesc cu „liniște“. Do

stau combinele ?
exemplu 4 dintre cele 
12 combine din cauză 
că au fost prost re
parate, mai mult stau 
decît lucrează. Alte 
combine nu lucrează 
ore întregi pentru că 
nu au saci în care să 
deșerte grîul, în timp 
ce 1.500 de saci stau 
în magazie.

De asemenea, mi
riștile nu sînt elibe
rate de paie pentru a 
putea fi arate, iar o 
parte clip ele însă- 
mînțate cu plante fu
rajere. Aceste defi
ciențe se datoresc și 
faptului ca organiza
ția U.T,M. duce o 
slabă muncă politica 
în rîndul tinerilor 
muncitori din G.A.S. 
pentru strîngerea Ia 
timp și fără pier
deri a recoltei. Pînă 
acum, tovărășii de la 
Albești 6e autoliniș- 
teau :

„Nu plouă, nu pu-

La timp —
acest an, colectiviștii din 
Munteni-Buzău, regiunea

Și în 
comuna 
București, s-au dovedit gospodari 
harnici. La îndemnul organiza
ției de partid, ei au început la 
timp și cu toate forțele bătălia 
strîngerii recoltei de pe cele 156 
hectare cu orz și cele 840 hec
tare cu grîu. La această însufle
țită sărbătoare a strîngerii re
coltei, uteraiștii și tinerii gospo
dăriei, mobilizați fictiv de orga
nizația U.T.M., au participat cu 
entuziasm. Organizați pe echipe, 
ei au lucrat cu tragere de inimă 
acolo unde era nevoie.

Datorită hărniciei de care au dat 
dovadă colectiviștii, cele 156 hec
tare cu orz (de pe care s-a obți
nut o recoltă mai mare cu 300 kg. 
în medie la hectar față de plan)

su-tem ara și avem 
timp pentru 
și eliberat 

însă

ficient 
recoltat 
miriștile“. Iată 
că a plouat. Grîul ne
recoltat e amenințat 
să se scuture. Paiele 
nestrînse fac imposibil 
aratul și însămînțatul 
cu plante furajere. 
Lucrurile au luat o 
întorsătură nedorită, 
dar care, dacă ar fi 
existat preocuparea 
necesară, ar fi putut 
fi evitată. E nevoie 
de aceea de măsuri 
urgente și concrete. 
E bine ca activiștii 
Comitetului raional 
U.T.M Trușești și cei 
de la Trustul regional 
GOSTAT Suceava sa 
cerceteze lucrurile și 
să tragă la răspunde
re pe cei din vina că
rora s-a creat o ast
fel de situație la 
G.A.S. Albești.

S. CONSTANTIN

închinat eliberării patriei

fără pierderi
au fost recoltate cu două zile mai 
devreme. Cele 840 hectare cu 
grîu, au fost recoltate de aseme
nea la timp. Și la grîu producția 
este mai mare față de plan cu pes
te 200 kg. în medie la hectar. Or
ganizația de partid și conduce
rea gospodăriei au luat măsuri 
ca o parte din grîul recoltat cu 
combina să fie transportat direct 
la baza de recepție, deoarece gos
podăria are contractat cu statul, 
■printre altele, 282 tone de grîu. 
Entuziasmul cu care tinerii au 
muncit alături de vîrstnici, a fă
cut ca fiecare petec de pămînt să 
fie recoltat la timp și fără pier
deri. La toate aceste lucrări din 
actuala campanie agricolă s-au 
evidențiat utemiștii, Gheorghe Ghi- 
ță, secretarul organizației U.T.M., 
Gheorghe Dorobanțu, Traian Da- 
mian și alții. Utemista Teodora 
Nicolae, tehniciană agronom a co
lectivei a fost felicitată de condu
cerea gospodăriei pentru modul în 
care a sprijinit pe colectiviști în 
toate acțiunile legate de strîngerea în --- :: —: - u---- i-l-----
de

Cuvîntarea tovarășului 
Emil Măraș

Tovarășe ambasador,
Dragi tovarăși și prieteni,
Sărbătorim astăzi împreună cu poporul frate po

lonez cea de-a XV-a aniversare a eliberării patriei 
sale.

Acum 15 ani Polonia și-a redobîndit independența 
prin lupta eroică, unită, a armatei sovietice elibera
toare și a armatei poloneze. Eliberarea țării și vic
toria revoluției populare au dus la descătușarea ener
giilor creatoare ale maselor largi ale oamenilor 
muncii, care au lichidat dominația claselor exploa
tatoare și au instaurat puterea democrat-populară.

Poporul romîn se bucură din toată inima de suc
cesele obținute de poporul frate polonez, sub condu
cerea Partidului Muncitoresc Unit, în crearea Polo
niei noi, populare, în dezvoltarea economiei naționale, 
a industriei sale socialiste, în ridicarea continuă a 
nivelului de trai al celor ce muncesc.

Intre țările noastre s-au statornicit relații trainice

poloneze. Eliberarea țării șl vic- 
lare au dus la descătușarea ener-

(Continuare în pag. 3-a)

întrecerea constructorilor
Dornici să contribuie la înfăp

tuirea sarcinilor ce reies din re
centa plenară a C.C. al P.M.R., 
tinerii de pe șantierele de la O- 
nești se întrec pentru grăbirea rit
mului de construcții și montaje, 
darea în exploatare înainte de ter
men a obiectivelor prevăzute în 
grafice, îmbunătățirea calității 
construcțiilor și reducerea prețului 
de cost.

Pentru a da un caracter cît 
mai larg întrecerii în vederea ob
ținerii de realizări din ce în ce 
mai bune, constructorii de pe în
tregul complex Onești au chemat 
la întrecere toate colectivele de 
constructori de pe șantierele din 
Săvinești.

In această întrecere construc
torii de la Onești s-au angajat să 
depășească planul de producție cu 
1,25 la sută, să sporească produc
tivitatea muncii cu 2 la sută, față

de sarcina planificată, să reducă 
pre{ul de cost cu 1 la sută față de 
plan, să obțină economii în valoa
re de 600.000 lei în plus față de 
angajamentul luat. Printre altele 
chemarea mai prevede : să predea 
beneficiarilor o serie de obiective 
ca : instalația de absorbție și frac
ționare a gazelor (cu 50 zile îna
inte de termen), iar laboratorul 
Rafinăriei nr. 10 pînă la 15 au
gust.

Constructorii complexului . de 
șantiere din Săvinești au primit 
cu viu interes chemarea construc
torilor di«n Onești. Ei s-au angajat 
ca pînă la 23 August să depășeas
că planul cu 1,5 la sută, să. spo
rească productivitatea muncii cu 
3 la sută, peste plan, să reducă 
prețul de cost față de plan cu 1,2 
la sută și să realizeze---------
valoare de 250.000 lei peste anga
jamentul luat.

Cine sînt
dușmanii

festivalului
Adunătura dușmanilor Festi

valului e pestriță. Despre cîțiva 
am vorbit: Taubert, Humphrey, 
Habsburg, nobilele progenituri 
din Piața Iosif nr. 6 din Viena... 
Tenebroasa galerie o complectea- 
ză un arhiepiscop american, un 
scrib norvegian, un contraamiral 
francez, un spion vest-german... 
Unii din ei pozează 
onorabile, vehiculează 
baj pretins aca
demic și în
fruntă cu seni
nătate ridicolul. 
Alții nu pretind 
onorabilitate, ci 
doar... onorarii pentru 
murdară pe care sînt puși 
facă. Toți au însă un singur di
rijor — cercurile imperialiste 
din apus.

Arhiepiscopul din Boston, Ri- 
chard Cushing, în loc să vadă de 
cele cerești, se ocupă de Festi
val. Mimînd îngrijorarea, se 
îndeletnicește cu calomnii a- 
semenea 
de la Hearst. Pe scurt, 
viziunea ~
Iul apare ca o operă a... sata
nei. Dar de ce tocmai arhiepis
copul din Boston e atît de griju
liu de ceea ce se va petrece la 
Viena ? De ce tocmai cel din 
Boston și nu cel din San-Francis- 
co, New York sau Detroit ? Mes
chinării lumești .. A auzit 
babil 
meni

în figuri 
un lini-

4) ...et Comp
treaba

s-o

îngrijorarea, 
cu calomnii 

unui scrib oarecare 
în 

lui Cushing, Festiva-

pro- 
arhiepiscopul că niște oa- 
de afaceri tlin Boston

economii in

La un moment dat am văzut o 
tehniciană incărcînd intr-o mași
nă citeva bobine de film. Le 
purta pe brațe cu o grijă extra
ordinară, ca și cum ar fi trans
portat un nou născut sau cel pu
țin un serviciu din porțelan de 
mare preț. Nu : era o peliculă 
din noul film românesc in turna
re cu titlul provizoriu: „Fur
tuna“. După numai citeva cea
suri petrecute pe o stradă 
a Sibiului sub arșița soarelui de 
iulie, împreună cu regizorii, ac
torii, operatorii și electricienii 
care trudiseră cu devotament, 
pentru citeva cadre de film, pri
veam și eu acum cu un nemăr
ginit respect bobinele cu mate
rialul gata de selecție, în cutiile 
lor de tablă. Le-aș fi purtat cu 
aceeași grijă ca și tehniciană.

Complexitatea muncii unei e- 
chipe de filmare apare evidentă 
vizitatorului chiar dacă asistă la 
turnarea unei scene de mică în
tindere în viitorul film.

Pentru secvențele la a căror 
turnare am fost martor au fost 
mobilizate un număr important

de forțe, de la protagoniști la 
figuranți ; reflectoarele alăturin- 
du-se soarelui puternic, bateau 
din plin asupra fețelor, înlătu- 
rînd umbrele prea :nlcnse ; după 
a treia, a patra turnare, cind re
gizorul Sinișa luetici, cînd tină- 
rul operator de sunet Nicolae 
Ciolca interveneau, cerînd fil
marea din nou a aceleeași scene. 
După aceea urmează abia alege
rea cadrelor celor mai realizate 
din fiecare secvență, montajul, 
muzica ; și toată această stră
danie continua un lung șir de 
eforturi pentru ca filmul închi
nat glorioaselor zile ale eliberă
rii să facă față înaltelor cerințe 
ale spectatorilor noștri.

Astfel scenariul realizat de Ti- 
tus Popovici și Francisc Mun- 
teanu prinde viață în imagini 
care vor evoca o pagină eroică 
din istoria poporului. Este vorba 
de luptele purtate sub conducerea 
partidului de muncitori, de găr
zile patriotice, alături de armata 
romînă în august 1944 într-un 
oraș de provincie pentru apăra
rea eroică a orașului împotriva

fasciștilor care se retrăgeau. In 
figura lui Duma, interpretat de ar
tistul Ion Manta, se întruchipea
ză minunata abnegație a comu
niștilor, conducătorii luptei pen
tru libertatea maselor munci
toare, stegarii insurecției armate 
din august. Duma este un erou 
plin de umanitate și căldură, un 
om dintr-o bucată, devotat cu 
trup și suflet cauzei clasei mun
citoare. El, alături de ceilalți 
comuniști, mobilizează forțele 
populare din localitate in lupta 
împotriva 
rientării și a trădării, 
căzind jertfă, are 
victoriei nespus de 
pregătită cu grijă de partid, 
el și de tovarășii săi.

Pc drumul de luptă al 
Duma pășesc cu fruntea sus 
care i-au fost în preajmă ca, 
pildă, utecislul Andrei. Interpre
tul acestuia, tînărul Nicolae E- 
nache - Praida, nea relevat da
tele personajului : ascultînd cu
vîntul partidului, tenace în înde
plinirea sarenilor care i se încre
dințează, Andrei ține să-și evi-

fascismului, <a dezo- 
și, chiar 

certitudinea 
apropiate, 

de

lui 
cei 
de

dențieze maturizarea în fața lup
tătorului mai vîrstnic, Duma, ce 
constituie, firesc, modelul său de 
viață.

Unul dintre rolurile filmului, 
personajul Horvatli, a fost în
credințat unui neprofesionist. în- 
tr-o zi, muncitorul Dumitru Sein- 
teie, vechi sculer la atelierele 
Griviței Roșii a primit vizita cu 
totul neașteptată pentru el, a doi 
regizori : Andrei Blaier și Si
nișa Ivetici. Scînteie tocmai dădea 
niște îndrumări unui tînăr care 
venise la el cu un proiect de ino
vație și aștepta un sfat. Regizorii 
i-au fotografiat chipul cu tră
sături mari, săpate adine și, după 
reușite probe de filmare, mun
citorul cărunt și-a mulat locul de 
producție din atelier pe platoul 
de filmare și apoi pe străzile Si
biului, unde-l poartă acțiunea 
filmului. Ca și în atelier, aici, 
conștiința lui de muncitor, 
prins să-și facă fără rezerve

net, 
de

și

I. ȘTEFAN

(Continuare în pag. 3-a)

cinstea aniversării a 15 ani

timpii optimi a bogatei recolte 
grîu și orz.

B. COSTEA

Zadarnic se zbat dușmanii Festivalului '

pus la dispoziție c^va dolari pen
tru provocările împotriva Festi
valului (vezi revista „Newsweek“ ) 
și nu l-a răbdat sufletul să stea. 
Foșnetul bancnotelor îi incintă 
auzul...

Despre bancnote (indiferent — 
dolari, mărci sau lire), Ștefan 
Thomas poate ține cicluri de 
prelegeri. Idealurile dumnealui 
se numără doar în bancnote și cu 

cît sînt mai nu
meroase, cu atît 
este mai insufle- 

• țit... Oficial pro
fesează social-de- 
mocratismul tip

JVilly Brandt. E mai comod. 
Dar nu se încurcă în socoteli. 
Totul nu-i decît o firmă. Biroul 
Est al P.S D.G., pe care-l con
duce, este un centru de spio
naj. Spionii lui au fost deseori 
prinși în flagrant delict, așa incit 
Thomas a renunțat să se pre
zinte drept întruchiparea ino
cenței. Limbajul lui e direct. 
Vorbind despre Festivalul de la 
Viena a afirmat că „și occidentul 
își vq spune cuvîntul. De dala a- 
ceasta vom participa și noi, dar 
în felul nostru“. E clar : „în fe
lul nostru’. Adică, în felul spio
nilor, provocatorilor, calomnia
torilor. Știm cum anume. Doar 
chiar Thomas a dat sfaturi la 
un așa zis „seminar pentru tine
ret“, organizat la Baden. 
turi de spion 
înrăit dușman

Noi succese 
ale minerilor

In
de la eliberarea patriei și a Zilei 
minerului, în exploatările carboni
fere minerii realizează producții 
sporite de cărbune.

Minerii Văii Jiului, care și-au 
îndeplinit înainte de termen sar
cinile de producție pe primul se
mestru al anului, au mai extras 
peste plan între 1 și 17 iulie încă 
2640 tone de cărbune. în primul 
semestru al anului productivitatea 
muncii în bazinul carbonifer al 
Văii Jiului a fost cu 10 la sută 
mai mare decît în perioada co
respunzătoare a anului trecut și 
cu peste 30 la sută mai mare față 
de media anului 1955. Principalii 
factori care au dus la creșterea 
necontenită a productivității mun
cii au fost organizarea mai judi
cioasă a lucrului în abataje 
folosirea întregii capacități 
producție a utilajelor.

Sfa- 
experimentat, de 
al păcii.

Despre contra
amiralul Pou- 
chardier nu au
zeam poate nici
odată dacă ex
periența lui n-ar 
ți fost solicitată 
de dușmanii Fes
tivalului. Nor
mal un contra
amiral ar trebui 
să aibă preocu
pări navale. Insă, 
vedeți dvs., con
traamiralul a- 
cesta stă mai 
mult pe uscat 
și se ocupă de 
treburi prea pu
țin navale. El 
e președintele 
Comisiei statu
lui major gene- 
rul al Franței 
pentru munca in 
rindul tinerilor 
soldați. Calitate 
în care este au
torul unui me
morandum spe-

EUGENIU 
OBREA

( Continuare 
în pag. UI-a)



După absolvirea școlii- 
în producție

Comitetul orășenesc U.T.M. 
Ploești, organizațiile U.T.M. din 
toate școlile de cultură generală, 
cadrele didactice, au dus o mun
că susținută pentru a dezvolta 
tot mai mult la elevi dragostea 
față de muncă și a le arăta cît 
de utilă este pentru formarea 
lor viitoare, activitatea produc
tivă. Ca rezultat direct al acestei 
munci de educație, absolvenții 
din anul acesta ai claselor a 
Vll-a și a Xl-a din școlile ele
mentare și medii ale orașului în 
marea lor majoritate și-au mani
festat dorința de a intra direct 
în producție (cel care au absol
vit clasa a Xl-a a școlii medii) 
și în școlile profesionale cei din 
clasele a Vll-a. Sînt clase a 
Xl-a ai căror elevi vor merge în 
întregime să lucreze în între
prinderi sau să învețe în școli 
tehnice. Așa de pildă sînt elevii 
claselor a Xl-a A de la Școala 
medie nr. 4 și elevii clasei a Xl-a 
B de la Școala medie nr. 3 ; ele
vii claselor a Vll-a de la școfile 
de 7 ani nr. 10, 15 și 19 vor da 
examen de admitere la școlile 
profesionale. Tot mai mulți elevi 
înțeleg necesitatea de a intra în 
producție pentru a-și însuși o 
meserie practică sau în școlile 
tehnice și profesionale.

Și dacă la început unii părinți 
nu concepeau ca fiii lor să intre 
în producție, să muncească di
rect în fabrici și uzine și se gîn- 
deau — indiferent dacă aceștia 
aveau aptitudini sau nu — să-i 
trimită la facultate, acum nu 
ițare au fost cazurile cînd pă
rinții au venit la școală să dis
cute, să se sfătuiască cu direc
torul școlii sau cu dirigintele 
clasei care este calea cea mai 
bună pe care s-o urmeze copi
lul lor, care muncă este mai po
trivită pentru înclinațiile lui. 
Mulți părinți, cu ajutorul școlii 
și-au format o concepție sănă
toasă în ce privește orientarea 
fiilor lor spre producție, ei înșiși 
îndemnîndu-i să-și aleagă me
serii practice.

Această concepție nu s-a for
mat de la sine, deodată, ea este 
urmare a unei munci intense la 
care a contribuit o seamă în
treagă de factori. Este vorba în 
primul rînd, de activitatea desfă
șurată de elevi de-a lungul ani
lor în atelierele școlare. Aici 
s-au creat deprinderile lor de 
muncă, aici, avînd fiecare locul 
său de muncă, uneltele sale, exe- 
cutînd singur piesa care i-a fost 
cerută, elevul s-a deprins cu 
munca productivă, a îndrăgit-o, 
i-a dat satisfacția că îndeplinește 
un lucru util.

Legătura permanentă între 
școli și uzine este un alt factor 
care a contribuit la orientarea 
spre producție a elevilor. Legă
turile realizate prin patronarea 
școlilor de către' uzine nu sînt 
formale, nu se rezumă numai la 
ajutorul material acordat de u- 
zină școlilor, ci sînt multilate
rale. In cadrul vizitelor pe care 
le-au făcut în întrepinderile „1 
Mai“, atelierele C.F.R., întreprin
derile textile „Dorobanțul" sau 
Rafinăriile de petrol, elevii au 
discutat cu muncitorii la locul 
de producție, au luat cunoștință 
de cele mai noi metode folosite 
de aceștia în realizarea sarcini
lor de producție, de inovațiile

Elevii sînt in vacanță. Pentru cel care au rămas să-și petreacă 
vacanța în orașe au fost orga nizate numeroase cluburi. Oferă 
aceste cluburi participanților lor o activitate bogată, instructi
vă, educativă? Vizita în cîteva cluburi ale elevilor ne-a prile

juit unele concluzii în acest s ens.

Program variat, 
educativ, 
interesant

La Măcin clubul elevilor a fost 
organizat pe lîngă clubul sportiv 
^„voința“. Un colectiv destoinic, 
format din reprezentanți ai orga
nizației U.T.M., din profesori, se 
preocupă ca activitatea pe care o 
desfășoară elevii în cadrul a- 
cestui club să fie cît mai intere
santă, mai plăcută, cît mai utilă. 
Deși de la deschiderea clubului 
n-au trecut decît cîteva săptămîni 
bilanțul activității pînă în prezent 
este rodnic: nenumărate con
cursuri de șah, de ping-pong, 
trîntă, handbal, seri literare, re
cenzii urmate de reuniuni tovă
rășești. conferințe cu teme despre 
Zupta dusă de clasa muncitoare 
sub conducerea partidului împotri
va exploatării burghezo-moșie- 
rești, conferințe științifice.

Cu zile in urmă, elevii au as
cultat conferința ținută de pro
fesorul Mureșan Nicolae intitu
lată „Școala și producția*, Și

muncitorilor. In multe întreprin
deri s-au organizat de către 
elevi și muncitori cercuri de spe- 
cialitate unde se discută proce
dee legate de procesul de pro
ducție respectiv. Astfel, elevii 
claselor a Vll-a de la Școala 
de 7 ani nr. 15 au organizat în 
cadrul Rafinăriei nr. 15 și al în
treprinderii „Sticla Prahovei“ 
trei cercuri de specialitate : „Ra
finorul amator", „Tainele sticlei* 
și „Electrotehnica azi“. 21 din 
cei 25 de elevi ai acestei clase 
se înscriu acum la școlile profe
sionale.

Practica elevilor în producție 
este calea cea mai importantă 
de orientare a elevilor spre 
munca productivă. Lucrînd efec
tiv în uzină, cot la cot cu mun
citorii din întreprinderi, elevii 
s-au atașat de fabrică, au îndră
git munca fizică. Aici și-au în
sușit ei spiritul de disciplină, 
de ajutor tovărășesc, atitudinea 
nouă față de muncă, față de bu
nul obștesc. Aici au îndrăgit di
ferite meserii.

De asemenea, în școli s-au 
organizat jurnale ■vorbite pe te
me ca ,,Ce să fiu î" la care au 
fost invitați să vorbească elevi
lor o seamă de muncitori, ingi
neri și tehnicieni, fruntași în 
producție, apoi adunări deschise 
cu teme ca „De ce e bine să 
cunoști mînuirea uneltelor" sau 
„Frumusețea muncii fizice“.

Au discutat despre anumite 
meserii specifice industriei ce 
se dezvoltă în regiunea lor, 

Aer, soare, sport. De toate acestea se bucură și elevii școlilor medii 
afl ați în vacanță.

Foto: S. VIOREL

In cluburile de vara — 
o intensa activitate educativa I •

pentru ca elevii să vadă într-a- 
devăr cît de necesare sînt legă
turile care se crează între școală 
și producție, după conferință, ele
vii au făcut o excursie Ia atelie
rele carierelor de piatră de la 
marginea orașului iar apoi au 
urcat sus în munți pentru a cu
noaște felul cum se pregătesc 
viitorii perforatori, cioplitorii în 
piatră și minerii. Cine știe dacă, 
peste cîțiva ani, nu vor veni și ei 
aici să lucreze în producție I

Nu mai puțin instructivă a fost 
expunerea științifică a profeso
rului Decu Ion asupra lentilelor 
reflecției și refracției undei lumi
noase.

Zilele următoare de vacantă re
zervă elevilor alte surprize. Se 
pregătește un concurs gen „Dru
meții veseli" cu tema : „Figuri 
de eroi comuniști din literatura 
romînă contemporană“. In cu- 
rînd se va organiza o seară 
literară model, la care vor 
fi invitați tineri din toate or
ganizațiile U.T.M. din oraș. In 
cadrul „Festivalului eliberării" 
care se va organiza în oraș, clu
bul de elevi se va prezenta cu un 
bogat program artistic și cu o 

despre pregătirea pe care trebuie 
s-o ai pentru a îmbrățișa aseme
nea meserii, despre necesitatea 
ca drumul lor spre o calificare 
înaltă să treacă prin producție, 

Comitetul orășenesc U.T.M.
Ploești are acum în față o sar
cină importantă pe care în cu- 
rind o va realiza. Ținînd seama 
de faptul că numeroși elevi vor 
să meargă in producție, să se 
califice, sau în școli tehnice, co
mitetul orășenesc și-a propus să 
organizeze o consfătuire cu toți 
aceștia în care să se discute 
despre necesitățile pe care le au 
întreprinderile, unde se pot în
cadra în muncă. Consfătuirea 
va fi organizată în colaborare 
cu secția de învățămînt și cul
tură a sfatului popular orășe
nesc, cu directorii de întreprin
deri și de școli în vederea stabi
lirii locului precis de muncă în 
care va fi încadrat fiecare absol
vent al școlilor medii ce dorește 
să intre în producție. Aici elevii 
vor afla care sînt condițiile ce 
li se vor crea în uzine și fabrici, 
ajutorul pe care aceștia îl vor 
primi pentru a se califica. Tra
ducerea în viață a hotărîrilor ce 
se vor lua la această consfătuire 
va fi urmărită îndeaproape pen
tru ca fiecare absolvent de. școa
lă medie să se încadreze într-o 
activitate utilă.

I. DAUȘ
secretar al Comitetului 

orășenesc U.T.M. Ploești

echipă de handbal care se va în
trece cu selecționata de tineret a 
orașului Măcin.

Activitatea clubului de vară a 
elevilor din Măcin se va încheia 
cu o interesantă și instructivă 
excursie cu itinerariul: Bicaz- 
Nordul Moldovei-București-Lito- 
ralul Mării Negre. Cu acest pri
lej elevii vor putea vedea o parte 
din numeroasele realizări obți
nute de poporul nostru muncitor 
sub conducerea partidului în anii 
de democrație populară.

Numai sport ?
De la început, în orașul Timi

șoara s-a pornit greșit în organi
zarea vacanței, fără un plan de 
muncă. Comitetul orășenesc UT.M. 
încâlcind instrucțiunile cu pri
vire la organizarea vacanței 
elevilor, s-a ‘ mărginit la sta
bilirea sediilor cluburilor și a 
colectivelor de conducere, iar or
ganizarea activității propriu-zisă 
au lăsat-o la voia întâmplării. De 
o lună de zile se improvizează, de 
la o zi la alta, un program, fără 
ca cineva să-și pună prea multe 
întrebări dacă acțiunile programate 
aduc elevilor ceva nou, ii atrag, 
dacă acestea contribuie la educarea 
lor, la îmbogățirea cunoștințelor 
lor. Așa numitul plan de muncă 
pe săptămina trecută al clubului 
de la școala sportivă, de pildă, 
consemnă în toate trei zilele de 
activitate: sport, numai sport. Toa
tă lumea este surprinsă de ce nu

EXCURSIE 
PRIN ȚARĂ

între doua școli ci&jene — 
Școala medie nr. 9 și Școala me
die nr. 12 cu limba de predare 
maghiară — s-au stabilit, încă din 
timpul anului școlar, relații de 
strinsă prietenie și oeL.'diorare. Ele
vii au desfășurat o activitate co
muna concretizată in simpozionul 
literar „Ady Endre“, „Mihail Be- 
niuc“ și programul artistic care a 
urmat.
Pentru vacanță, comitetele U.T.M. 

ale celor două școli au plănuit și 
organizat o excursie prin toată 
țara. Două vagoane de tren vor găz
dui pe elevii celor două școli care 
timp de două săptămîni vor vizita 
Hunedoara, Reșița, Bucureștiul ; 
cele 4 zile pe litoral promit să 
fie deosebit de frumoase. Călăto
rind cu vaporul pe Dunăre, de la 
Turnul Severin la Galați, Delta, 
întâlnirile și locurile noi văzute, 
activitățile comune îi vor apropia 
mai mult pe elevii celor două 
școli.

In tabără 
la G. A. S.

Amplasată în imediata apro
piere a Jiului, pe culmea unui 
deal acoperit de pădure, tabăra 
elevilor veniți la muncă patrio
tică și la odihnă în Gospodăria 
agricolă de stat — Breasta — 
se bucură de un decor dintre 
cele mai pitorești.

Și-au petrecut aici o parte din 
vacanță, muncind și odihnindu- 
se, un grup de elevi ai Școlii me
dii nr. 1 din Craiova.

Iar acum, la sfîrșitul celor 21 
de zile de, muncă, în livadă, pe 
locul unde au muncit ultima 
dată, are loc festivitatea înmî- 
nării carnetelor de brigadier ce
lor 45 de elevi.

— Bran Mihai 1 se aude deo
dată glasul celui care împarte 
carnetele și un puști țîșnește mai 
mult alergînd. Se întoarce apoi 
țanțoș, nedeslipindu-și ochii de 
pe carnet. După festivitate am 
aflat și povestea lui, deosebit de 
semnificativă pentru felul in 
care se cultivă la pionierii noș
tri, dragostea față de muncă.

A doua zi după sosirea in ta
bără, pe. cînd cele două brigăzi 
se pregăteau să plece la cîmp, 
se pomenesc că un puști înalt 
de-o șchioapă se vîră și el între 
rînduri.

— Ce-i mă cu tine ?
— Am venit la tata, la gospo

dărie, și vreau să vin cu voi la 
muncă. Trebuie să mă luați ! 
Sînt pionier 1

Și așa, mai în glumă, mai în 
serios, l-au luat cu ei. Au văzut 
insă că prichindelul nu se dă 
bătut, că face treabă aproape 
cît ei. L-au îndrăgit și i-au făcut 
rost de un pat să doarmă cu ei 
în dormitor. Astfel, la sfîrșitul 
perioadei de muncă, puștiul a 
primit ca toți ceilalți o adeverin
ță din partea gospodăriei pentru 
munca depusă și pe care, în 
dreptul calificativului obținut, 
era trecut mare și citeț un „foar
te bine“. Ei, cum să nu fie mân
dru puștiul ?...

Nici munca celorlalți elevi 

vin elevii la clubul de la Fabrica 
de bere. Dar de ce ar veni: să 
joace în fiecare zi șah sau tenis 
de masă ?

Fără îndoială, sportul atrage pe 
elevi și în vacanță trebuie să ocu
pe o mare parte din timpul lor, 
să-i ajute să se fortifice pentru 
noul an de învățătură ce-i așteap
tă. Dar elevii vor și alte activi
tăți în afară de sport.

Se apropie 23 August. Elevii do
resc să participe la manifestări 
legate de acest eveniment: ar veni 
cu bucurie să viziteze fabricile, să 
se înlîlnească cu muncitori care să 
le vorbească despre viața lor din 
trecut, despre trecutul fabricii, să 
le cunoască viața și munca ce o 
desfășoară astăzi. AT putea fi orga
nizate excursii la locuri istorice, 
excursii prin regiune, care să ajute 
pe elevi să cunoască uriașele trans
formări ce au avut loc în cei 15 
ani de la eliberare, realizările ob
ținute de poporul nostru sub con
ducerea partidului pe drumul 
construirii socialismului, activități 
culturale, seri literare, simpozioa
nele, reuniuni tovărășești etc.

In loc să existe o preocupare 
pentru alcătuirea unui asemenea 
program bogat, variat, activiștii 
comitetului orășenesc U.T.M. care 
răspund de munca cu elevii, se 
lamentează în discuții, invocă tot 
felul de motive pentru care acti
vitatea la club este slabă, se plîng 
să este greu să-i mobilizeze pe 
elevi la club. Adevărul este că e- 
levii nu vin acum la club pentru 
că nu se simt atrași să participe 
la o asemenea activitate monotonă, 
unilaterală, care li se oferă. Ei 
vor pe bună dreptate să participe 

nu a fost mai prejos. Luând cu- 
vînlul și mulțumindu-le, direc
torul gospodăriei a făcut bilan
țul realizărilor. Cifrele sînt edi
ficatoare ; recoltarea mazărei pe 
o suprafață de 10 hectare ; strîn- 
gerea paielor de pe o suprafață 
de 100 de hectare și recoltarea 
a 7.000 kg caise, demolarea unei 
magazii de cereale și amenajarea 
unui teren de fotbal-

Se citesc și cîteva nume, ale ce
lor mai buni dintre cei buni; 
Firescu Cezar, Trașcă C., Gavrilă 
M., Mihail Boșneag, Barban P., 
Florin Bătilă, Stelian Tică, Par- 
hon Tudor și alții, sînt cei care 
pe rînd, la sfîrșitul fiecărei zile 
de muncă au obținut steagul de. 
fruntaș, disputat cu înfocare de 
toți elevii. Dar, in afară de mun
că, elevii au avut aici și condiții 
optime pentru distracție și 
odihnă plăcută după terminarea 
lucrului. Vecinătatea apelor Jiu
lui, a atras ca un magnet trupu
rile înfierbîntate.

Iar după amiază, pe covorul 
de un verde crud al ierbii, în 
mijlocul pădurii ce părea că 
ascultă și ea glasul celui care 
citește, elevii au făcut cunoștință 
în cadrul orelor de lectură cu 
lupta lui George pentru forma
rea colectivei, descrisă în roma
nul „Sete.ii“ sau cu eroismul lui 
Andrei Sokolov povestit de Șo- 
lohov în nuvela „Soarta unui 
om“.

Nu odată, se ridicau plutind 
peste pădure, glasuri proaspete 
intonînd o melodie vioaie. Ele
vii învățau cântecele noi apărute 
în presă, pregătindu-și progra
mul artistic susținut apoi la că
minul cultural și la S.M.T. In 
rest, meciurile de volei cu lo
calnicii, informațiile politice 
născând discuții aprinse, și par
tidele de șah la clubul pus la 
dispoziție de conducerea gospo
dăriei, le-a umplut în mod util 
și plăcut timpul liber.

VICTOR MAȘEK

la acțiuni care să le aducă ceva 
nou, să-i ajute să-și lărgească 
sfera preocupărilor, o activitate 
multilaterală.

Comitetul orășenesc U.T.M. și 
secția de învățămînt a sfatului 
popular orășenesc aveau datoria să 
organizeze pentru elevi asemenea 
acțiuni interesante, bogate în con
ținut, educative. Ei au privit insă 
cu superficialitate această sarcină. 
Conducerile cluburilor nu sînt în
drumate cum să muncească, cum 
să alcătuiască programul, nu sînt 
controlate. Acestea nu fac alt
ceva decît să programeze în fie 
care zi sport. Indicația dată ca 
un activist al comitetului orășe
nesc U.T.M. să fie în mijlocul 
elevilor în zilele, de. activitate la 
club a fost încălcată, in asemenea 
condiții este firesc ca treburile să 
meargă prost.

Acestei stări de lucruri trebuie 
să i se pună de urgență capăt. Co. 
mitetul regional U.T.M.-Timișoara 
trebuie să analizeze cu toată răs
punderea activitatea desfășurată 
pină acum de comitetul orășe
nesc U.T.M. în rîndul elevilor în 
vacanță și să ia măsurile necesare 
pentru ca intr-adevăr cluburile, să 
ofere elevilor activități interesante 
— educative. Trebuie alcătuit de- 
îndată planul de muncă : să fie 
atras un colectiv larg de profesori, 
activiști, elevi care să vină cu 
propuneri pentru alcătuirea a- 
cestui program de activitate și 
apoi să se treacă la organizarea 
acțiunilor propuse.

M. VERDEȘ 
B. FLORIAN 

în tabăra elevilor școlilor medii 
ale regiunii București, deschisă în 
comuna Brănești — așa cum arată 
fotografia noastră — elevii știu 
să-și petreacă în mod plăcut orele 

libere.

Foto: N. STELORIAN

Vacanță 
în sat

După un rodnic an de în
vățătură, trei elevi ieșeni s-au în
tors la Cîrpiți,raionul Iași, o co
mună așezată sub pădure, in cîm- 
pia netedă ca palma, dintre Jijia 
și Prut în vacanță- Maria Ciuhu
reanu, Elena Podaru și Gheorghe 
Nemțeanu — așa se numesc elevii 
noștri. îndată ce au ajuns în co
mună s-au dus la secretarul U.T.M. 
aț comunei, la școală, la gospodăria 
colectivă. S-au întâlnit cu fetele și 
băieții și au aflat ce e hou, ce 
preocupări au tinerii, cu ce le pol 
fi de folos. Chiar din prima zi a 
vacanței au pornit cu toți la trea
bă, alături de ceilalți tineri.

Maria Ciuhureanu, de pildă, are 
voce frumoasă, se pricepe la mu
zică. Era altcineva mai indicat 
să se ocupe de învățarea „Cîntecu- 
lui săptăminii^ cu tinerii țărani din 
satul ei ?

Maria Ciuhureanu a primit cu 
mult drag această sarcină din par
tea organizației U.T.M. Dar nu nu
mai atât. Căci munca aceasta nu-i 
ia decît 2—3 ore pe zi, și mai cu 
seamă seara. De aceea a ce
rut organizației U.T.M. și o altă 
sarcină. In&tructoarea superioară 
de pionieri e o învățătoare; acum 
ea a plecat la cursurile de perfec
ționare. Organizația U.T.M. i-a în
credințat Măriei sarcina să-i țină 
locul.

Despre activitățile frumoase pe 
care le desfășoară pionierii sub 
conducerea elevei Ciuhureanu pot 
să-ți vorbească acum și colectiviștii.

Despre eleva Elena Podaru de 
asemenea se pot spune lucruri deo
sebit de frumoase. Consiliul de con
ducere al G.A.C., din dorința de a 
sfîrși într-un timp cît mai scurt 
cu recoltatul, a hotărît ca cele 2 
combine autopropulsate să lucreze 
și noaptea. Organizația de bază 
U.T.M. și-a luat angajamentul sa 
creeze echipe de tineri care să 
transporte noaptea sacii de la com
bină la magazie și să lucreze pe 
combină. Numele elevei Podaru și 
a elevului Gheorghe Nemțeanu se 
numără printre ale celor ce fac 
parte din această echipă. De cîteva 
zile încoace, în fiecare noapte, e- 
chipele de tineret avîndu-i printre 
ei pe cei doi, sînt la datorie.

Părinții celor trei elevi — co
lectiviști și ei — pot fi mîndri; 
fiii lor nu-i fac de rușine.

G. SLAVIC

Cite taine ascund filele cărților... In zilele vacanței la clubul „Con
structorul“ devii școlilor medii din raionul „1 Mai“-București citesc 
lucrări apărute în ultima vreme în literatura științifică și beletristică.

Foto: S. NICULESCU

„Vreau să-mi îac
o situație“

Eugenia Papadopol vrea să-și 
facă o situație.

Mi-a mărturisit-o cu fermita
te, cu convingere, cu certitu
dine.

Vrea să și facă o situație din 
1956 (și pînă la adinei bătri- 
nețe).

Cu fermitate!
Cu convingere! 
Cu certitudine / 
Ce fel de situație ?
Firește, o situație bună.
Și pentru asta și-a mobilizat 

toate forțele, absolut toate for
țele Intime. In urma categori
cei mobilizări, în anul 1956 cînd 
a absolvit ultima clasă de li
ceu, nu și-a dat examenul de 
maturitate.

Pentru că, trebuie s-o recu
noaștem la ce bun să-ți mai 
faci o situație bună dacă nu te 
conservi cît de cît pentru ea...

Ah / Cu cîtă trudă, săraca, 
Eugenia, trebuia să-și impli- 
neasacă visul. Nu e deloc ușor 
să stal, după 
maturitate, uit 
an de zile, ca să 
te gindești me- 
reu, în fiecare zi, 
uneori chiar de
două ori pe zi, unde, la ce fa
cultate merită să dai examen 
de admitere dacă te gindești 
să-ți faci o situație. Din atitea 
zile de efort, de gindire, mă
mica a descoperit că Eugeniei 
i-ar sta bine în alb.

Unde se poartă alb ?
La medicină. (Dar acolo se 

poartă și șase ani de studii șl 
trei ani de practică la țară). 
Atunci mămica se gindl la un 
alb mai imaculat.

La chimie. Termină fetița fa
cultatea, mai risipim cite o 
vorbă bună și-i găsim un loc
șor, un cuibuleț, într-un labo
rator. Ce bine i-ar sta Eugeniei 
într-un laborator. Patru pereți, 
fără soare excesiv, fără vînt, 
fără noroi, între oameni de 
lume, oameni de laborator, cu 
linoleum sub tălpi și apă caldă 
la chiuvetă, cu umerași pentru 
haina de urson... Ce bine i-ar 
sta Eugeniei / l-ar trebui totuși 
o băsmăluță colorată deasupra 
părului el blond.

Eugenia n-a reușit admiterea 
la chimia alimentară în Galați.

De ce n-a reușit ?
„Dacă nu-mt venea un su

biect așa ușor, teribil de ușor, 
nu cădeam!“

(Și subiectele astea ușoare, 
ce preferințe bizare pot avea/U).

Obișnuit, cade cineva la un 
examen și toată lumea ll corn- 

pătimește : ,.Săracul I I-a căzut 
greu, teribil de greu..."

Atunci, in clipele insuccesu
lui, a hotărit să părăsească 
Dunărea, preferind Dîmbovița.

Trebuia, se impunea, in gra
bă, să ia o nouă hotărâre, să-și 
inventeze o nouă pasiune, să 
dea examen undeva, undeva, 
oriunde, adică nu chiar oriun
de, unde nu se intră prea greu 
și nici prea ușor (că ea de prea 
ușor căzuse nu prea greu!).

Aici la București a reușit 
ixamenul la o școală tehnică 
ie operatori proiecționiști.

A reușit examenul și perfor
manța de a fi eleva acestei 
școli... o săptămina.

Pe urmă ?
Pe urmă a chemat-o mămica. 

Știți, halatele operatorilor pro
iecționiști sînt de culoare gri!

...Alaltăieri am cunoscut o și 
eu pe Eugenia. Intr-adevăr, 
l-ar sta bine cu o băsmăluță 
colorată deasupra părului ei 

blond.
Dar câte lu- 

cruri i-ar mal 
sta încă bine ?!

Uite, mă gin- 
dese ce bine i-ar 

fi stat dacă n-ar fl stat atițla 
ani fără să facă nimic.

Ce bine i-ar fi stat culoarea 
gri a halatului de operator pro- 
lecționist.

Dar să cunoaștem gindurile 
de viitor ale Eugeniei:

,,Din ianuarie mă pregătesc 
să dau din nou examen la fa
cultate. Mămica nu s-a hotărit 
încă. Nu știu unde am să plec : 
la Galați sau București. Tre
buie neapărat să-mi fac o si
tuație. Oriunde, numai să-ml 
fac o situație. Deși mămica nu 
mă vrea decît într-un labora
tor, Dacă mă gindesc bine nu 
pot să nu-i dau dreptate. Nici 
mie nu-mi plac fetele care și 
aleg preocupări ce contra
zic feminitatea, grația, delica
tețea, sensibilitatea, gingășia, 
fragilitatea... Tătlcu mai pu
țin. dar mămica nu-mi spune 
decît că trebuie să-mi fac ne
apărat o situație.

— Și dumneata ?
— Și eu vreau.
— De ce?
— Cum de ce ? Ca să qtn. o 

situație.
— De ce?
Insistența mea o pune o clipă 

pe gîndurl.
— Mă gindesc la viitor...
(Gindesc fără voce: știe că 

în zilele socialismului, fiecare 
trebuie să dea oamenilor tot ce 
are mai bun- in gîndurl, în su
flet, in brațe și vrea să se pre
gătească pentru aceasta)...

...am să mă căsătoresc...
(Gindesc fără voce: și nu 

vrea ca numai soțul să fie folo
sitor țării)..,

.. .elite știe ce om nimeresc? 
Dacă divorțez... Trebuie să am 
și eu o situație, nu ? Sau dacă 
nu divorțez... șl soțul meu va 
avea un salariu mai mic ?

— Să preferăm o alternativă, 
firească, optimistă : soțul va fl 
bun și salariul de asemenea.

— Ce voi face atunci ?
- Da.
— Dacă aș fl absolventă a 

facultății ?
— Da.
— N-aș renunța la servici...
(Gindesc fără voce: la o pa

siune... fie și o pasiune născur 
tă târziu, In anii de facultate, 
nu se poate renunța ușor/)...

...mi-ar fi milă de mine cit 
am învățat.

Pină atunci mie mi-e milă 
mi-etare milă de Eugenia.

Mi-e milă pentru că noi vor
bim de absolvirea facultății și 
ea nici măcar studentă nu este.

Mi-e milă pentru că noi vor
bim de absolvirea facultății și 
ea, Eugenia, nu dorește cu pa
siune, cu sinceră și profundă 
pas iu'ie, nimic. Mi-e milă de ea 
pentru că o văd mințind, pen
tru cei din jur, existența unei 
pasiuni. Pentru că o văd, mi
nțind șl tnlnțindu-se singură.

Pentru că privesc cum ti ră- 
min pașii în urmă, mereu mal 
in urmă, mal obosiți și afec
tați, pentru că nu se avintă pe 
drumul de muncă pe.care mul
țime de pași de tineri lasă 
urme adinei, de entuziasm, de 
voință, de pasiune. E fericită că 
se gîndește mămica, că doreș
te mămica, că veghează mămi
ca, ca pe ea, fetița cu părul 
blond, s-o aștepte numai zile 
călduțe.

O asemenea fericire nu poa
te inspira decît milă...

VALERIU LAZAROV



Partidul ne conduce
pe calea unei vieți 

tot mai îmbelșugate
(Urmara din pag, l-a) 

majorarea salariilor să se treacă 
tot de la 1 august la scutirea 
complectă de impozite a salarii
lor pină la 500 lei lunar și la re
ducerea impozitului la salariile 
între 500—1.500 lei lunar.

Totodată se va efectua reduce
rea prețurilor de vînzare la 
peste 2600 de sortimente de pro
duse industriale și alimentare cît 
și corelarea mai justă și renta
bilizarea prețurilor de vînzare Ia 
unele produse, noile prețuri ur- 
mînd să intre în vigoare de la 
15 august.

Sporul net de venituri ale oa
menilor muncii în urma aplicării 
ansamblului de măsuri prevăzute 
în Hotărîrea recentei plenare a 
C.C. al P.M.R. va fi de 4 mi
liarde 700 milioane lei anual. A- 
ceasta se adaugă sporurilor do- 
bîndite în decursul anilor ce au 
trecut de la Congresul al II-lea 
al P.M.R. Din realizările obți
nute Jn intervalul relativ scurt de 
la Congresul al II-lea al partidu; 
tul și prin efectul ansamblului 
de măsuri ale plenarei din 13—1'4 
iulie, salariul real al muncitori
lor, tehnicienilor și funcționari
lor va fi, pe întregul an 1959, cu 
peste 30 la sută mai mare față 
de 1955. Prin aceasta, sarcina 
trasată de Congresul al II-lea al 
partidului cu privire la creșterea 
salariului real se realizează șl 
se depășește mai devreme cu un 
an de zile.

A populariza cît mai larg în 
rîndurile tineretului Hotărîrea 
plenarei C.C.
13—14 iulie 
tineretul să înțeleagă 
profund însemnătatea 
telor plenarei — iată 
de mare însemnătate 
fața fiecărei organizații U.T.M.

Fiecare tînăr trebuie să înțe
leagă temeinic că toate realiză
rile dobîndite pînă acum în do
meniul ridicării nivelului de trai 
al poporului se datoresc muncii 
avîntate a maselor muncitoare, 
succeselor obținute în ridicarea 
producției și productivității mun
cii, în scăderea prețului de cost 
Fiecare tînăr trebuie să fie pă
truns de înțelegerea faptului că 
dacă vrem să mergem mai de
parte spre noi realizări în ridi
carea nivelului de trai trebuie 
să obținem produse industriale 
și agricole din ce în ce mai mul
te, mai ieftine și de mai bună 
calitate.

Poporul nostru muncitor s-a 
convins prin propria sa experien
ță că numai prin muncă harnică, 
avîntată, pentru înfăptuirea poli
ticii partidului își poate făuri 
bunăstarea. Tocmai de aceea toți 
oamenii muncii sprijină și tra
duc cu entuziasm în viață aceas
tă politică pe care o consideră 
drept propria lor politică, cheză
șia făuririi unui viitor fericit.

Partidul ne arată cu limpezi
me care sînt obiectivele, sarcini
le pe care trebuie să le îndepli
nim pentru a dobindi noi și noi 
succese în făurirea bunăstării ce
lor ce muncesc. „Importanța 
principală pentru ridicarea nive
lului de trai — a arătat în Ra
portul său tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej — o are lupta 
pentru creșterea continuă a pro
ductivității muncii, scăderea pre
țului de cost, îmbunătățirea cali
tății produselor“.

Alături de întregul nostru po
por, tineretul muncitor trebuie 
să-și pună întreaga sa energie 
creatoare în slujba luptei pentru 
îndeplinirea sarcinilor puse de 
recenta plenară a C.C. al P.M.R. 
pentru mărirea producției și pro
ductivității muncii, pentru găsirea 
de noi posibilități de valorifi
care a rezervelor interne. Pentru 
a-și aduce din plin contribuția 
la lupta pentru îndeplinirea sar
cinilor puse de plenara C.C. al 
P.M.R., pentru ridicarea conti
nuă a nivelului de trai al po
porului, tineretul poate și trebuie 
să aducă un aport însemnat la 
obținerea pînă la sfîrșitul anului 
a unor economii în valoare de 
cel puțin 1 miliard lei peste cele 
planificate.

Organizațiile U.T.M. trebuie 
să mobilizeze toate forțele tinerei 
generații pentru a contribui la 
îndeplinirea sarcinilor ce reies 
din documentele recentei plenare 
a C.C. al P.M.R.

Fiecare organizație de bază 
U.T.M. are datoria să mobilizeze 
întregul tineret astfel ca fiecare 
tînăr să participe activ la adu
nările generale sindicale cu toți 
oamenii muncii și să-și ia anga
jamente concrete privind contri
buția lui la creșterea producției 
și productivității muncii, reduce
rea prețului de cost, realizarea 
de noi economii.

Organizațiile U.T.M. vor tre
bui să asigure ca fiecare briga
dă de producție a tineretului, 
fiecare post utemist de control 
sau brigadă utemistă de muncă 
patriotică precum și fiecare ute
mist să-și stabilească sarcini 
concrete în legătură cu contribu
ția la îndeplinirea sarcinilor tra
sate de plenara C.C. al P.M.R.

Sarcina de frunte spre care or
ganizațiile U.T.M. trebuie să-și 
îndrepte eforturile este mărirea 
aportului tineretului la creșterea 
producției și productivității mun
cii. O contribuție însjmnată la 
Îndeplinirea sarcinilor priv’nd 
mărirea producției și produitivi- 
țăjij muncii, trebuie s-o aducă
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brigăzile de producție ale tine
retului și posturile utemiste de 
control. Organizațiile U.T.M. tre
buie să îndrume și să ajute în 
mod concret brigăzile de produc
ție ale tineretului ca în întrecerea 
socialistă în cinstea celei de a 
XV-a aniversări a eliberării pa
triei, fiecare brigadă să devină 
un colectiv de muncă fruntaș. In 
același timp trebuie luptat cu 
toate forțele pentru a spori com
bativitatea, eficacitatea, posturi
lor utemiste de control.

Mai temeinic trebuie să se 
preocupe organizațiile U.T.M. de 
mobilizarea tineretului la lupta 
pentru scăderea prețului de cost 
al produselor. Așa cum se sub
liniază în documentele recentei 
plenare a C.C. al P.M.R., în ce 
privește prețul de cost, bătălia 
principală trebuie dată în direc
ția reducerii consumurilor spe
cifice de materii prime. Fără 
îndoială că una dintre căi
le importante de obținere a eco
nomiilor este gospodărirea cu 
grijă a metalului. In această pri
vință reducerea consumurilor 
specifice de metal prin reproiec- 
tarea unor repere, prin debitarea 
rațională, reducerea adausurilor 
de prelucrare, lupta împotriva 
rebuturilor, a deșeurilor are un 
rol hotărîtor. In acest domeniu 
economii importante se pot obți
ne pe calea mobilizării largi a 
tuturor* forțelor tinerilor munci
tori din turnătorii împotriva re
buturilor.

Totodată pentru a ajuta oțelă- 
riile patriei să dea mai mult me
tal industriei socialiste, organi
zațiile U.T.M. trebuie să acorde 
o atenție deosebită colectării me
talelor vechi feroase și neferoase.

Analizînd temeinic posibilită
țile existente la fiecare loc de 
muncă, dînd dovadă de spirit de 
inițiativă în descoperirea și va
lorificarea de noi resurse ale în
treprinderilor, tinerii muncitori, 
tehnicieni, ingineri din fabricile 
și uzinele țării, sub conducerea 
organizațiilor de partid, trebuie 
să extindă acțiunile menite să 
aducă statului noi economii. Lo
zinca „Cît mai multe economii 
pentru. înflorirea patriei socialis
te“ să cuprindă întreaga masă 
a tineretului I Gospodărirea cu 
grijă a metalului, reducerea con
sumurilor specifice la alte ma
terii prime și auxiliare, colecta
rea fierului vechi, realizarea de 
inovații și raționalizări, activita
tea brigăzilor utemiste de mun
că patriotică, iată căi care, așa 
cum arată practica de pînă acum 
duc la realizarea de însemnate 
economii.

Munca de fiecare zl a dovedit 
că dezvoltarea mișcării de ino
vații are o mare influență în 
realizarea de economii. Iată de 
ce organizațiile U.T.M. trebuie 
să sprijine larg dezvoltarea miș
cării tinerilor inovatori.

Este de asemenea o datorie de 
frunte a organizațiilor U.T.M. 
să se preocupe mai temeinic de 
organizarea ridicării calificării 
profesionale a tinerilor, să men
țină mereu treze în rîndurile ti
neretului voința și hotărîrea de 
a-și ridica necontenit calificarea. 
In rîndurile tineretului trebuie 
înrădăcinat mai temeinic respec
tul pentru maiștri, dorința de a 
învăța mereu de la aceștia. Nu 
trebuie uitat că, așa cum se arată 
în documentele plenarei C.C. al 
P.M.R., ridicarea calificării mun
citorilor la un înalt nivel tehnic 
devine din ce în ce mai mult o 
sarcină centrală a construcției 
economiei noastre socialiste.

O formă tinerească de partici
pare a tineretului la munca pen
tru înflorirea patriei, pentru dez
voltarea economiei noastre, for
mă larg îmbrățișată de tineri 
sînt brigăzile utemiste de mun
că patriotică, Aceste brigăzi, ex
presie vie a dorinței tinerei ge
nerații de a contribui cît mai din 
plin la îndeplinirea sarcinilor 
trasate de partid, au dovedit 
prin experiența lor de pînă acum 
că sînt un factor însemnat în 
realizarea de importante econo
mii în folosul statului nostru so
cialist, al întregului popor mun
citor. Organizațiile U.T.M. au 
datoria să asigure printr-o inten
să muncă politico-educativă în 
rîndurile tineretului, cuprinderea 
în brigăzi utemiste de muncă 
patriotică, a unui număr și mai 
mare de tineri. Ele trebuie să 
vegheze ca fiecare brigadă să-și 
propună realizarea concretă a 
anumitor obiective — cum ar fi 
de pildă — contribuția la 
ridicarea de fabrici și uzine, 
la construirea de edificii social- 
culttirale, Ia repararea drumuri
lor, la amenajarea parcurilor, la 
redarea de noi terenuri agricul
turii etc. 0 atenție deosebită tre
buie să acorde organizațiile 
U.T.M. activității brigăzilor de 
mupcă patriotică pe șantierele 
de construcții de locuințe.

.Organizațiile U.T.M, din satele 
patriei, t'nerij muncitori de la 
sate sînt chemați să-și întărească 
aportul în lupta pentru creșterea 
productivității muncii și scăde-

rea prețului de cost în agricul
tură, în lupta pentru mai mult 
grîu, carne, porumb, lapte, ouă 
la un preț de cost cît mai scă
zut. Tinerii mecanizatori, din sta
țiunile de mașini și tractoare și 
din gospodăriile agricole de stat 
trebuie să lupte pentru cît mai 
însemnate economii la combusti
bil și piese de schimb. Brigăzile 
de tineret din unitățile socialiste 
ale agriculturii trebuie să dea 
dovadă de mereu mai multă ini
țiativă în munca pentru asigu
rarea unei producții crescînde la 
hectar. Tineretul din sectorul so
cialist al agriculturii, mobilizat 
de organizațiile U.T.M. trebuie 
să aducă o contribuție mai ac
tivă la dezvoltarea sectorului 
zootehnic, creînd brigăzi și echi
pe de tineret care să ia sub răs
punderea lor creșterea și îngri
jirea porcilor, a bovinelor, a 
oilor și a păsărilor. Tineretul 
satelor este chemat totodată 
să-și aducă o contribuție mereu 
mai mare la extinderea culturi
lor irigate, la redarea de noi te
renuri agriculturii. In aceste 
zile organizațiile U.T.M. din sa
tele patriei trebuie să mobilizeze 
toate forțele tineretului pentru 
strîngerea la timp și fără pier
deri a recoltei, pentru efectuarea 
arăturilor de vară și pregătirea 
temeinică a campaniei însămîn- 
țărilor de toamnă.

Pretutindeni, în fiecare între
prindere, în uzine, șantiere, mine, 
organizații de transporturi și co
merciale, stațiuni de mașini și 
tractoare, gospodării agricole de 
stat și gospodării agricole ob
iective, organizațiile U.T.M. tre
buie să mobilizeze tineretul 
descoperirea și valorificarea 
zervelor interne ale fiecărui 
de muncă. Fiecare utemist 
fie la locul Iui de producție
fruntaș al luptei pentru valorifi
carea rezervelor interne.

Plini de recunoștință pentru 
Partidul Muncitoresc Romîn ca- 
re-i conduce cu înțelepciune pe 
drumul vieții noi, socialiste, îm
belșugate, tineretul alături de în
tregul popor își încordează for
țele pentru a înfăptui sarcinile ce 
reies din Documentele plenarei 
C.C. al P.M.R. din 13-14 iulie 
a.c.

Nu există dorință mai mare 
pentru tineretul muncitor al pa
triei noastre decît aceea de a 
răspunde cu înflăcărare chemări
lor partidului, de a lupta perse
verent pentru îndeplinirea sarci
nilor trasate de partid. însufle
țit de documentele recentei ple
nare a C.C. al P.M.R., întîmpi- 
nînd cu noi succese cea de a 
XV-a aniversare a eliberării pa
triei, tineretul nostru nu-și va 
precupeți forțele pentru a răs
punde cu cinste chemării parti
dului, pentru a contribui din 
plin la construirea socialismu
lui, la asigurarea unui belșug 
crescînd poporului muncitor.

Cercetătorii din stațiunile experimentale ale institutelor de cercetări 
agricole din țară urmăresc cu mu Ită atenție rezultatele diferitelor 
experiențe efectuate în acest an. In fotografie: inginerul Mircea Dan
cii, șeful laboratorului de ameliora rea inului de la l.C.A.R. Bucu
rești, explică muncitoarei Elena lordache felul cum se aleg cele 

mai bune plante de in.
Foto : AGERPRES

Drum bun,

la 
re- 
loc 
să 
un

prieteni dragi!
Ora 9 dimineața. Peronul Gării 

de Nord e neîncăpător. Sute de oa
meni ai muncii, pionieri, elevi și 
studenți din școlile și facultățile 
Capitalei, fac accesul pe peron a- 
proape imposibil.

Printre cei ce au condus pe ti" 
nerii coreeni se aflau 
Mateescu, secretar al 
U.T.M. Aura Mesaroș și 
Bagdasar, vicepreședinți ai C.C. al 
Crucii Roșii, reprezentanți ai Mi
nisterului învățământului și Cultu
rii, ai Sfatului popular al Capita
lei, activiști ai organizațiilor de 
masă.

Au fost de față membri ai Am
basadei R.P.D. Coreene la Bucu
rești, în frunte cu ambasadorul 
Kim Ben Dik.

în fiecare vară pleacă spre 
R.P.D. Coreeană noi promoții de 
absolvenți care au învățat pe băn
cile școlilor și facultăților noastre, 
încrezători în posibilitățile, în ca
pacitatea lor, în cunoștințele căpă
tate ei merg să muncească cu 
toată energia tinereții pentru 
construirea socialismului în patria 
lor, pentru binele și bunăstarea 
poporului coreean. Toți sînt veseli, 
bucuroși. Fețele le sunt luminate de 
bucuria izbînxii, a muncii, a încre
derii în viitor.

O atmosferă entuziastă, însufle
țită, tinerească a dominat peronul 
pînă la plecarea trenului. Cìntecele 
nu mai conteneau. Se cîntau im
nul F.M.T.D. și Internaționala ; un 
grup de elevi ai școlii profesionale 
Mao Țze-dun din București se 
fotografiază alături de Kun long 
Sok și Gion San Sok colegi ai lor 
de care se despart acum ; alt grup 
dansează tradiționala „Periniță“.

Cornelia
C.C. al

FI orie a

Pionierii, elevii, studenții, oamenii 
muncii din Capitală oferă flori ti
nerilor coreeni ; $e schimbă insig
ne și fotografii ; se notează adre
se, se dau autografe.

Moment emoționant: vorbește un 
student coreean care a studiat la 
Institutul politehnic din Orașul 
Stalin. în cuvinte călduroase el 
mulțumește partidului și guvernu
lui nostru și întregului popor ro
mîn pentru condițiile minunate de 
studiu și de trai care le-au fost 
create studenților coreeni.

Studenții și elevii coreeni au 
manifestat îndelung pentru țara și 
poporul care i-a găzduit cu dra-, 
goste frățească și împreună cu cei 
veniți să-i conducă au ovaționat 
călduros pentru prietenia romîno- 
coreeană.

Un ultim fluierat de locomotivă 
înainte de plecarea trenului. îm
brățișări, sărutări, mii de mîini se 
string. și trenul pornește. Rămîn 
să prelungească parcă clipa despăr
țirii batistele fluturîjide,

★
în drum spre patrie, treimii care 

transportă elevii și studenții co
reeni s-a oprit miercuri după-amia
ză în gara Iași. în întîinpinarea 
tinerilor coreeni, pe peronul împo
dobit cu drapelele de stat ale R.P. 
Romîne și R.P.D. Coreene și cu 
lozinci care exprimau prietenia 
dintre poporul romîn și poporul 
coreean, se aflau reprezentanți ai 
Comitetelor regionale P.M.R. și 
U.T.M., ai Comitetului regional de 
Cruce Roșie. De asemenea se aflau 
sute de tineri din întreprinderile 
și instituțiile ieșene, studenți, elevi 
și pionieri.

De curînd a foșt dat în folosință la Rovinari un club muncitoresc. Clubul este amenajat eu o sală de 
cinematograf, bibliotecă, sală de sport.

Fato: S. NICULESGU

Un poem cincmategrailc 
Inchinai eliberării patriei

(Urmare din pag. l-a)

în mod disciplinat datoria, își ia 
în serios noua muncă de răs
pundere. Nu poate îngădui să-și 
piardă vremea ; pe platou, între 
două filmări, îl vedeai mai tot
deauna lucrînd sau reparînd cîte 
ceva. Oricît de mari ar fi efor
turile — și sînt —- el este tot
deauna gala. Scînteie poate expli
ca simplu, oricui, problema fac
torului moral, exemplificind cu 
prqpria-i biografie din ultimii 15 
ani : cap de familie, are două 
fete absolvente de facultate și o 
a treia intrată acum, prin concurs 
— subliniază cu satisfacție — la 
medicină. „Aș fi avut eu, sim
plu muncitor, aceste căi deschise 
fără Eliberare și anii care i-au 
urmat ?“ De aceea muncește aici 
cu sîrg, așteptînd- clipa cînd, fil
mul odată încheiat, „actorul“ 
Scînteie se va întoarce la atelie
re, la sculărie, la producția de 
care este în premianență, sincer

și adînc preocupat în perioada a- 
cestei absențe motivate... Iar ceea 
ce creează el în aceste luni de 
vară este și aici o producție de 
bună calitate- Horvath al lui este 
un om care trăiește cu adevărat 
— o spun partenerii de echipă, 
în primul rînd artistul Ion Man
ta, cei doi regizori, operatorul 
Aurel Boian — toți.

Se lucrează mult, se lucrează 
intens. Norma prevăzută pentru 
acest film era de 38,5 metri utili 
de peliculă pe zi ; se produc în 
medie 46, socotind și zilele de 
pregătire, cînd nu s-a turnat. E- 
chipa este în întrecere socialistă 
avînd obiectivele ; cantitate, cali
tate, economii. Colectiv unit, pu
ternic sudat, însuflețit de dorin
ța 
de

de a închina sărbătorii celei 
a XV-a aniversări a eliberării 

un film valoros, echipa de filmă- 
a „Furtunii“ apropie cu fie

care tur de manivelă, momentul
solemn al îndeplinirii sarcinilor 
sale.

re

de vară „Progresul“ din 
adunare consacrată îm-
15 ani de la eliberarea

parte conducători 
locale de partid' și

ai 
de 

in-
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Marți după-amiază a avut loc 
la arena 
Brăila o 
plinirii a 
Poloniei.

Au luat 
organelor 
stat, muncitori, tehnicieni și 
gineri din întreprinderile orașului,
reprezentanți ai oamenilor de cul
tură din localitate.

Prof. dr. Dumitru Moțoc, deca
nul Facultății de tehnologia pro
duselor alimentare din Galați, a 
ținut conferința intitulată „R. P. 
Polonă la cea de-a 15-a aniver
sare a eliberării“.

★

Miercuri după-»amiază, în sala 
S.RS.C. din Iași, prof. univ. Ion 
Șandru, prorector al Universității 
„Al. I. Cuza“, a vorbit, în prezen
ța unui numeros public, despre 
succesele repurtate de R. P. Polo
nă în cei 15 ani de la eliberare»

Recepția oferită
R. P. Polone

Cuvîntarea ambasadorului 
Janusz Zambrowîcz

(Urmare din pag. l-o)

în comparație cu perioada antebelică. In anul 1958 
ea a produs 95 milioane tone cărbune, 5,6 milioane 
tone de oțel, 24 miliarde Kwh de energie electrică.

Polonia întîmpină a XV-a aniversare cu o rețea 
de noi școli, teatre și cinematografe, cu sute de mii 
de noi locuințe însorite, cu un consum al produselor 
alimentare de cîteva ori mai mare ca înainte de 
război.

Sîntem conștienți că izvorul și condiția de bază a 
realizărilor noastre de plnă acum, precum și garanția 
celor viitoare, sînt munca plină de sacrificiu și efor
turile maselor populare, politica justă a Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, bazată pe principiile 
nemuritoare ale marxism-leninismului, alianța de 
nezdruncinat și frăția Poloniei cu prima țară a so
cialismului — Uniunea Sovietică și cu toate statele 
lagărului socialist.

O expresie a acestor legături frățești este vizita 
delegației de partid și guvernamentale sovietice în 
frunte cu tov. N. S. Hrușciov, care este primită cu 
entuziasm de poporul polonez și care va contribui, 
fără îndoială, la întărirea și pe mai departe a alian
ței dintre țările noastre.

Poporul polonez, atît de dureros lovit în timpul 
ultimului război, este interesat în mod vital în men
ținerea păcii și asigurarea securității. Sîntem în mod 
special interesați — a spus în continuare vorbitorul 
— în reglementarea pașnică a problemei germane, 
care are o importanță reală pentru menținerea păcii 
în Europa și în lume. Poporul polonez și guvernul 
R. P. Polone sprijină de aceea propunerile Uniunii 
Sovietice, făcute la Conferința Miniștrilor Afacerilor 
Externe de la Geneva, referitoare la încheierea Tra
tatului de pace cu R.D.G. și R.F.G. și transformarea 
Berlinului occidental intr-un oraș liber. Sprijinim de 
asemenea călduros toate inițiativele altor țări prie
tene, care, ca și cunoscuta propunere a Guvernului 
Republicii Populare Romîne cu privire la regiunea 
Balcanilor, tind la micșorarea încordării și stabili
rea unor legături pașnice și de bună vecinătate cu 
toate statele, indiferent de regimul lor social.

In colaborarea în continuă dezvoltare a Republicii 
Populare Polone cu țările socialiste, un loc impor
tant îi ocupă Republica Populară Romînă. Pe noi 
ne unește comunitatea de idei a marxism-leninismu
lui, munca comună de construire a orînduirii socia
liste. Am încheiat multe acorduri și înțelegeri dato
rită cărora crește și se adîncește an de an colabora
rea popoarelor noastre, care aduce mari foloase Po
loniei și Romîniei, grăbește dezvoltarea vieții eco
nomice, ușurează cunoașterea reciprocă a bogatelor 
cuceriri ale culturii, întărește prietenia și solidarita
tea maselor muncitoare, consolidează unitatea și 
coeziunea statelor socialiste a căror putere crescindă 
reprezintă o garanție a menținerii păcii.

Poporul polonez prețuiește cuceririle Dv. șl se 
bucură de realizările Dv. în domeniul industrializării, 
dezvoltării colectivizării agriculturii, răspîndirii știin
ței și culturii. Ne bucură hotărîrite recentei Plenare 
a Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Ro
mîn cu privire la mărirea salariilor și reducerea pre
țurilor, ceea ce reprezintă o frumoasă dovadă a 
grijii puterii populare pentru bunăstarea și fericirea 
întregii populații.

Ridic paharul pentru continua colaborare și prie
tenie polono-romînă, pentru pace și frăția dintre po
poarele din întreaga lume.

de ambasadorul 
la București

Cuvîntarea tovarășului 
Emil Bodnăraș
(Urmare din pag. l-a)

de prietenie și colaborare frățească, întemeiate pe 
năzuințele și țelurile comune ale luptei pentru pace 
și socialism. Aceste relații se adîncesc necontenit in 
interesul ambelor popoare, aducînd astfel o contri
buție importantă la întărirea unității și coeziunii 
lagărului socialist, în frunte cu marea Uniune So
vietică.

Popoarele noastre participă activ la politica de 
pace și coexistență pașnică promovată de lagărul 
socialist. Propunerea guvernului polonez cu privire 
la crearea unei zone denuclearizate în Europa cen
trală, ca și propunerile guvernului romîn pentru în
făptuirea înțelegerii și colaborării între toate statele 
și popoarele din Balcani, au găsit o largă aprobare 
în opinia publică mondială.

Dar cercurile imperialiste agresive, ostile politicii 
de coexistență pașnică, reînvie militarismul revan
șard german, care a aruncat omenirea de două ori 
In război, și il înarmează cu arme atomice, amenin- 
țînd din nou pacea în Europa și în întreaga lume.

Situația internațională este însă astăzi cu lotul 
alta decît acum 20 de ani, cînd fascismul german a 
dezlănțuit cel de-al doilea război mondial. Forțele 
care se opun astăzi agresiunii și războiului sînt 
incomparabil ma-i puternice decît atunci. De strajă 
păcii stă în primul rînd uriașul lagăr al socialismu
lui, a cărui unitate și forță de neînvins constituit 
cea mai sigură garanție a securității popoarelor.

In prezent se aesfășoară la Geneva Conferința mi
niștrilor de Externe, căreia trebuie să-i urmeze con
ferința la cei mai înalt nivel.

Soluționarea problemelor litigioase la masa tra
tativelor, recunoașterea și aplicarea întrutotul a 
principiilor coexistenței pașnice, iată cerința arză
toare a tuturor popoarelor dornice de libertate și 
pace.

Este condamnabil faptul că tocmai acum cercurile 
Conducătoare ale S.U.A. reînvie și încearcă să inten
sifice „războiul rece“ falimentar printr-o nouă cam
panie provocatoare față de țările socialiste și de 
amestec în treburile interne ale popoarelor acestor 
țări. Recenta rezoluție a Congresului american, pre
cum și proclamația președintelui Eisenhower cu 
privire la organizarea unei săptămîni de manifestări 
ostile la adresa țărilor socialiste, sînt menite să 
înăsprească încordarea internațională și să îngreune
ze negocierile in curs pentru rezolvarea pozitivă a 
unor probleme vitale pentru securitatea și pacea tu
turor popoarelor, inclusiv a poporului american.

Dragi tovarăși,
Participînd la marea sărbătoare națională a po

porului polonez, urăm din toată inima oamenilor 
muncii din Republica Populară Polonă, Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, guvernului Republicii 
Populare Polone, noi și însemnate succese în lupta 
pentru dezvoltarea și înflorirea Poloniei socialiste.

Să ridicăm paharul pentru continua întărire a 
prieteniei frățești dintre poporul romîn și poporul 
polonez, pentru unitatea de nezdruncinat a lagărului 
socialist, pentru pace in lumea întreagă.

TELEGRAME
Tovarășului

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Prim-secretar al C.C. al P.M.R.—

Tovarășului ț
CHIEU STOICA

Președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne

Tovarășului
ION GHEORGHE MAURER

Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale a R. P. Romîne

București

Dragi tovarăși,
In numele Prezidiului Marelui 

Hural Popular al Republicii Popu
lare Mongole, al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Mongole, al C.C. al P.P.R. Mon
gol vă exprimăm dv. și poporului 
romîn frate mulțumirile noastre 
cordiale pentru felicitările și cele 
mai bune urări trimise în legătu
ră cu sărbătoarea națională a po
porului mongol. Poporul mongol

JAMSARANGHI1N SAMBU, 
Președintele Prezidiului Marelui 
Hural Popular al Republicii

Populare Mongole

se mîndrește cu prietenia frățeas
că și colaborarea strlnsă cu po
porul Republicii Populare Romîne 
și este hotărît să întărească și pe 
viitor această prietenie, bazată pe 
mărețele principii ale internaționa
lismului proletar.

Folosindu-ne de acest prilej vă 
dorim din tot sufletul, dv. și între
gului popor romîn, noi succese in 
construcția socialistă și în lupta 
pentru pace.

JUMJAAGHIIN ȚEDENBAL, 
Prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Popular 

Revoluționar Mongol 
și președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Mongole

Excelenței sate

Domnul

GAMAL ABDEL NASSER

Președintele Republicii Arabe 

Unite

Cairo

Cu ocazia sărbătorii naționale, 
a zilei de 23 iulie, rog pe Excelen
ța Voastră să primească din par
tea Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a Republicii Populare 
Romîne și a mea personal, sincere 
felicitări și cele mai bune urări 
pentru Dv. personal și pentru 
prosperitatea și bunăstarea po- 
porudui Republicii Arabe Unite.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Prezidiului Marii 

Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romîne

• Echipa turcă de fotbal Gii- 
nea din Ankara și-a continuat tur
neul pe care-1 întreprinde în 
U.R.S.S., evoluînd la 21 iulie la 
Tbilisi în compania echipei Dina- 
mo. Victoria a revenit fotbaliștilor 
sovietici cu scorul de 2—1 (2-—1).

• In cadrul unui concurs de 
înot desfășurat la Leningrad, ele
va Larisa Viktorova, în vîrstă de 
16 ani, a stabilit un nou record 
unional în proba de 100 m spate 
cu timpul de 1’13“. Vechiul record 
deținut de aceeași sportivă era 
de l’13“2/10.

• Tradiționala competiție spor
tivă de masă Spartachiada de 
vară a tineretului, a cunoscut a- 
nul acesta un mare succes în ora
șele și satele țegiunii Suceava. La 
concursurile de atletism, volei, 
oină, handbal, înot, ciclism și 
trîntă, desfășurate în primele eta
pe, au participat din întreaga re
giune peste 160.000 de tineri și 
tinere, în aceste competiții s-au 
remarcat echipa de volei „Victo
ria“ din Solea, echipa de oină 
„Recolta“ dc la S.M.T.-Daraban 
și echipa de handbal „Energia“- 
Moldovița. Toate aceste formații, 
învingătoare în faza regională, 
alături de alți sportivi evidențiați 
la atletism, ciclism și îno-t, vor lua 
parte la finalele pe țară.

• Miercuri a plecat în U.R.S.S. 
echipa de fotbal Dinarno Bacău 
pentru a susține mai multe în- 
tilniri prietenești cu diferite echi
pe sovietice. Fotbaliștii romîni își 
vor începe turneul la 26 iulie în 
orașuț Stalino, unde vor întîlni 
formația Șahtior. în continuare ei 
vor juca la Tbilisi, apoi la Odesa.

(Agerpres)

Cine sînt dușmanii

(Urmare din pag. l-a)

cial în legătură cu Festivalul- 
Ce propune ? Simplu : „Să
înarmăm tineretul în ajunul 
Festivalului — iată sarcina pe 
care mi-am asumat-o'*- înarma' 
rea aceasta e de un alt gen de
cît cea militară. Contraamiralul 
vrea să inoculeze tineretului ve
ninul anticomunismului. Nu-i sin
gurul. Și ziaristul norvegian Nils 
Npeland vrea același lucru. Scri
bul din țara fiordurilor a mîz- 
gălit 78 de pagini pe care In
ternaționala tineretului socialist 
le-a tradus în cîteva limbi. Ce 
vrea ? Exact ha fel ca și contra
amiralul, ca și arhiepiscopul, ca 
și Taubert, ca și senatorul Hum
phrey : să calomnieze Festivalul-

Cînd citești tot ce scriu alde 
Apelând te. întrebi de ce tună și 
fulgeră dumnealor împotriva 
Festivalului, care este o mani
festare pentru pace și prietenie a 
tineretului lumii, o sărbătoare a 
dragostei de viață a celor tineri? 
Nu e greu de găsit răspunsul.

„Tineretului occidental ți lip
sește convingerea și argumentele 
pentru a răspunde cu succes la 
dovezile provenind din U.R.S.S. 
în cazul unei confruntări a punc
telor de vedere** — se jelește 
contraamiralul de uscat. Deci, 
teama de compararea punctelor 
de vedere, de discuțiile sincere 
dintre tineri, de posibilitatea ca 
tinerii occidentali să-și dea se>a- 
ma de caracterul agresiv al poli
ticii guvernelor apusene. Și încă 
ceva.

Apelând varsă lacrimi de cro
codil recunoscînd printre sus-

pine că „popularitatea Festiva
lurilor crește...*'. E clar ? 
Popularitatea Festivalurilor îi 
înspăimîntă, îi îngrozește, îi face 
să turbeze de mînie. lată mobi
lul acțiunilor împotriva festiva
lului. Iată de ce milioane de do
lari au fost cheltuiți spre a tor
pila marea inlîlnire a tineretului 
lumii, lată de ce s-a făcut apel 
la pestrița adunătură de spioni, 
provocatori, renegați politici și 
reacționari înrăiți- Adunătura 
aceasta ne sugerează o trupă de 
marionete ce agită dinți de cîrpă 
și vorbește prin glasurile altora. 
Sforile sînt trase din culise. Sînt 
trase de cercurile imperialiste oc
cidentale, de acei ce se opun ori
căror tentative de destindere in
ternațională, cei ce vor să în
groape tratativele între Est și 
F est, cei ce văd în cursa înar
mărilor un „bussines** rentabil. 
Ei nu inițiat campania împotrivu 
Festivalului...

Mobilizarea generală decretată 
de dușmanii Festivalului a sufe
rit eșec. Un prim bilanț ne do
vedește aceasta-, O telegramă ve
nită din Viena ne arată că în 
drum spre orașul Je pe malul 
Dunării se gălesc reprezentanții 
a pesțe 1200 de organizații de ti
neret. La Festivalul efe ta Varșo
via au participat 800 brganizații 
de tineret, iar la Moscova au fost 
reprezentate 1000 organizații. La 
Viena deci va fi prezent cel mai 
mare număr de organizații de 
tineret pe care l-a înregistrat 
vreodată un Festival.

Taubert, Humphrey, Habsburg 
et compania se dovedesc fali
mentari... Era de aștepta^



Ședința festivă de la Varșovia
Raportul prezentat de tovarășul 

W. GOMULKA
Cuvintarea tovarășului 
N. S. HRUȘCIOV

înscenarea judiciară de la Atena 

0 sentință
ce batjocorește 

adevărul și dreptatea
VARȘOVIA 22. (Agerpres). — 

După cum anunță agenția P.A.P., 
la ședința festivă consacrată celei 
<le-a XV-a aniversări a Republ.cii 
Populare Polone, care a avut loc 
la 21 iulie la Varșovia, Wladyslaw 
Gomulka, prini-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., a prezentat un raport.

Polonia populară, a spus W. 
Gomulka, a luat f.ință ca urmare 
a victoriei asupra Germaniei hitle- 
riste și asupra reacțiunii din țară. 
Armata Sovietică și armata polo
neză, care au luptat umăr la umăr, 
au fost acelea care au adus po
porului polonez eliberarea și inde
pendența. Sute de mii de soldați 
sovietici au căzut, și-au jertfit via
ța pe pămînturile poloneze, pe 
Bug, pe Oder, pe Vistula. Ropotul 
polonez nu s-a supus, nu a înge- 
nunchiat, el a Uiptat pe viață și 
pe moarte împotriva ocupanților 
hitleriști. nu a încetat o clipă 
lupta. Dar rolul hotărîtor în zdro
birea cătușelor asupririi hitleriste 
și în restabilirea independentei po
porului polonez, contribuția hotă- 
rîtoare la victoria asupra Germa
niei hitleriste revin Uniunii Sovie
tice, puterii sale economice, politi
ce și militare, spiritului de abne
gație al poporului său, vitejiei și 
eroismului fără egal al armatei 
sale. Pentru aceasta poporul polo
nez nutrește față de Uniunea So
vietică un sentiment de profundă 
recunoștință.

In continuare raportorul a sub
liniat, că satisfacerea tuturor cerin
țelor principale ale poporului a 
putut fi realizată numai prin dez
voltarea socialistă a Poloniei.

Din primele zile ale existenței 
sale, Polonia populară merge pe 
această cale, a spus în continuare 
XV. Gomulka, calea dezvoltării so
cialiste.

Cea mai bună dovadă a supe
riorității socialismului și un act de 
acuzare incontestabd împotriva ca
pitalismului îl constituie compara
rea rezultatelor celor 15 ani de 
eforturi ale oamenilor muncii în 
Polonia populară cu rezultatele a 
15 ani ai Poloniei burgheze.

în cei 15 ani de existență a Po
loniei populare, extracția de căr
bune, în comparație cu,perioada 
de dinainte de război, a crescut cu 
57 rnil.oane tone. In decurs de 15 
ani in Polonia burgheză extracția 
de cărbune a scăzut cu 13,5 mili
oane tone.

In cursul celor 15 ani de exis
tență a Poloniei populare noi am 
extras de peste două ori mai mult 
cărbune, am produs de patru ori 
mai mult oțel și ciment, de peste 
două ori mai rriult zahăr, de 1,5 
ori mai multe fire din bumbac dc- 
cît în decurs de 15 ani în Polonia 
burgheză.

In Polonia burgheză, a spus în 
continuare W. Gomulka, în condi
țiile stagnării generale și înapoie
rii economice, agricultura era în- 
tr-o stare de paragină. Polonia 
populară, avînd mereu drept 
călăuză politica alianței muncitori
lor și țăranilor, încă din primii 
ani ai existenței sale, prin refor
ma agrară și prin organizarea 
transferului populației în teritorii
le apusene, a schimbat in mod ra
dical soarta țăranului polonez. In
dustrializarea socialistă a dat de 
lucru în industrie țăranilor cu pă- 
mînt puțin și tineretului țărănesc. 
Piața de desfacere a producției 
agricoli temeinic stabilizată, aju

Semnarea declarației comune 
sovieto-polone

VARȘOVIA 22 (Agerpres). — 
TASS transmite: La Varșovia a 
fost semnată la 22 iulie declarația 
comună sovieto-polonă in legătu
ră cu vizita in R. P. Polonă a de
legației de partid și guvernamen
tale a Uniunii Sovietice.

Din partea sovietică declarația 
a fost semnată de N. S. Ifruș- 
ciov, prim-secretar al Comitetului

< Parada de
!’ VARȘOVIA 22 (Agerpres). — 
. După cum transmite P.A.P. la 22 
| iulie, cu prilejul celei de-a 15-a 
’aniversări a Poloniei populare, la 
Varșovia a avut loc o paradă mi
litară și parada sportivilor.

Piața din fața Palatului Culturii 
și Științei a fost pavoazată cu 
portretele lui Marx, Engels, Lenin 
și ale fruntașilor mișcării munci
torești revoluționare poloneze. 
La- ora 10 în tribună au luat loc 
XV. Gomulka, prim-secretar al C.G 
al P.M.U.P., A. Zawadzki, preșe
dintele Consiliului de Stat al R.P. 
Polone, J. Cyrankiewicz, președin
tele Consiliului de Miniștri, mem
bri ai Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., conducătorii celorlalte 
partide politice, membri ai guver
nului și ai Consiliului de Stat.

Asistența a întîmpinat cu aplau
ze furtunoase apariția în tribună, 
alături de conducătorii statului 
polonez, a lui N. S. Hrușciov, 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S. 
și președinte al Consiliului de Mi-

Vizita la Atena 
a tovarășului 

Vasile Dumitrescu
ATENA 22 (Agerpres). — La 

întoarcerea de la Bagdad tov. Va
sile Dumitrescu, adjunct al m'nls- 
Irului Afacerilor Externe al R. P. 
Riomîne, s-a oprit marți la Atena, 
unde a făcut o vizită d-lui Evan- 
ghelos Averof, ministrul Afaceri
lor Externe al Greciei. 

torul aqordat de stat agriculturii, 
livrarea crescîndă de mijloace mo
derne de producție, politica de 
apărare a gospodăriilor mici și 
mijlocii împotriva exploatării, 
transformarea socialistă care se 
produce treptat în satul polonez, 
au schimbat înfățișarea satului 
nostru. Producția agricolă la suta 
de hectare a crescut cu 50 la sută 
în comparație cu perioada dinainte 
de război. In același timp popu
lația rurală, calculată ia 100 de 
ha., a scăzut cu o treime.

Dezvoltarea economică vertigi
noasă a Poloniei, a continuat W. 
Gomulka, a redus considerabil dis
tanța care separa R. P. Polonă 
de țările din Europa cele mai dez
voltate din punct de vedere eco
nomic.

In domeniul producției de com
bustibil, nivelul Poloniei dinainte 
de război era ceva mai scăzut de- 
cît nivelul Franței și de 4 ori mai 
scăzut decît nivelul Germaniei. 
In prezent noi am depășit 
considerabil Franța și am atins 
un nivel care se apropie de 
nivelul R.F.G. Distanța care ne 
despărțea de aceste țări în dome
niul producției de acid sulfur.c, ci
ment, fire și fibre sintetice s-a re
dus de două sau de trei ori. In 
condițiile Poloniei burghezo-moșie- 
rești, ale Poloniei exploatate de mo
nopolurile străine și de cartelurile 
internaționale, s-ar fi putut oare 
visa la un . salt atît de uriaș în 
dezvoltarea economică ?

Apartenența noastră la lagărul 
socialist, participarea noastră la 
Consiliul de Ajutor Economic Re
ciproc, relațiile economice multila
terale prin care sîntem legați încă 
din momentul nașterii Poloniei 
populare cu Uniunea Sov.etică și 
celelalte țari socialiste au fost și 
sînt factorul fără de care ar fi de 
neconceput industrializarea țării 
noastre.

Vorbind despre situația interna
țională a Republicii Populare Po
lone, W. Gomulka a spus: Polo
nia, care în trecut era considera
tă drept un instrument lipsit de 
voință în mîinile puterilor impe
rialiste, Polonia care manevra cu 
disperare între Anglia și Franța, 
pe de o parte, și dușmanul său 
de moarte — imperialismul ger
man, pe de altă parte —1 această 
Polonie slabă și izolată aparține 
în mod irevocabil trecutului.

Polonia nouă, Polonia populară 
și independentă avînd frontiere 
noi și echitab.le, este astăzi unul 
din bastioanele lumii socialiste, 
apărătoare consecventă a ideilor 
colaborării pașnice dintre state și 
popoare, indiferent de orînduirea 
jor socială. Sîntem uniți prin le
gături de colaborare frățească și 
de ajutor reciproc cu toți vecinii 
noștri. Frontierele noastre sînt si
gure și inviolabile, iar chezășia 
pentru aceasta o reprezintă pr.ete- 
nia de nezdruncinat polono-sovie- 
tică. Puterea forțelor unite prin 
Tratatul de la Varșovia apără 
munca pașnică constructivă a po, 
porului nostru.

Apartenența noastră la lagărul 
socialist, a spus W. Gomulka, 
unit pe baza principiilor interna
ționalismului, întrajutorării, ega
lității și prieteniei frățești, sporeș
te mult propriile noastre forțe, în
tărește permanent poziția interna
țională a Poloniei și-î dă posibilita
tea să-și dezvolte inițiativa în lup
ta pentru întărirea păcii în Eu
ropa.

Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., iar din partea poloneză 
de W. Gomulka, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez și J. Cy- 
rankiewicz. președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 
Populare Polone.

la Varșovia
niștri al U.R.S.S., precum și a 
membrilor delegației de partid și 
guvernamentale a Uniunii Sovie
tice.

După intonarea Imnului de stat 
al R.P. Polone, M. Spychalski, 
ministrul Apărării Naționale a 
R.P. Polone, a trecut în revistă 
trupele. Apoi M. Spychalski a 
rostit o cuvîntare în care a feli
citat pe ostașii, qfițerii și genera
lii armatei poloneze cu prilejul ce
lei de-a 15 aniversări a R.P. Po
lone.

lin interviu al prof. dr. $. Stoian 
la televiziunea irakiană

BAGDAD 22 Trimisul special 
Agerpres Al. Ciheorghlu transmi
te : Prof. dr. Stanciu Stoian, se
cretar general al Ligii romîne de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa a acordat un interviu pos
tului de televiziune din Bagdad 
în care și-a împărtășit impresiile 
din vizita în Irak. EI a relevat 
succesele obținute de poporul ira
kian în primul an de l3 revoluție, 
precum și entuziasmul cu care 
poporul irakian a sărbătorit Ziua 
de 14 iulie, profundul său atașa
ment față de revoluție, dorința lui
de libertate, independență și pace, de da prietenie față de poporul

Prof. dr. Stanciu Stoian a ară
tat rolul pe care îl are Liga ro- 
mînă de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa în sprijinirea lup-

Polonia populară, în mod soli
dar cu toate țările lagărului so
cialist, luptă împotriva cursei înar
mărilor și îndeosebi împotriva 
înarmărilor atomice, împotriva 
creării de baze militare agresive 
pe teritorii stră.ne, împotriva 
înarmării Wehrmachtului vestger- 
man, împotriva politicii „războiu
lui rece“.

Au trecut demult timpurile cînd 
militariștii germani și aliații lor 
puteau conta pe un succes oare
care al „marșului spre răsărit" 
(Drang nach Osten) și dacă noi 
avertizam permanent in legătură 
cu tendințele revanșarde și milita
riste ale cercurilor guvernante din 
Republica Federala Germană, o 
facem nu pentru că ne-am teme 
pentru integritatea teritoriilor noa
stre și pentru inviolabilitatea fron
tierelor noastre. Aceste frontiere 
sint păzite temeinic de forțele noa
stre și de forțele aliaților noștri. 
Noi avertizăm în legătură cu 
restaurarea militarismului german, 
întrucît el amenință liniștea tutu
ror popoarelor din Europa. Rolul 
cel mai funest al guvernului lui 
Adenauer și al forțelor militariste 
din R.F.G. constă, în primul rînd, 
în faptul că ele se străduiesc prin 
toate mijloacele să împiedice slă
birea încordării, încearcă să torpi
leze orice înțelegere între Est și 
Vest și să transforme problema 
germană într-o seînteie care să 
declanșeze un cataclism militar. 
Fiecare guvern care ajută astăzi la 
înarmarea noului Wehrmacht. care 
dă arme moderne de exterminare 
în masă, generalilor hitleriști ai 
lui Adenauer, își asumă o răspun
dere grea prin consecințele incal
culabile și criminale ale acestui 
joc.

Timpurile s-au schimbat. Rapor
tul de forțe dintre socialism și ca
pitalism s-a modificat în favoarea 
noastră.

Speranțele reacțiunii internațio
nale în slăbirea coeziunii statelor 
socialiste s-au spulberat ca niște 
baloane de săpun. Unitatea lagăru
lui socialist s-a întărit pe baza 
principiilor leniniste ale interna
ționalismului proletar.

Uniunea Sovietică, a subliniat 
\V. Gomulka, susținînd la Geneva 
poziția comună a tuturor țărilor 
socialiste, demonstrează în fața 
opiniei publice mondiale nu numai 
dorința ca problemele să f:e rezol
vate pe cale pașnică, ci și tendința 
cea mai realistă spre o rezolvare 
parțială justă a unor probleme 
europene atît de importante cum 
este problema germană și regle
mentarea situației în Berlinul Oc
cidental.

Avem, a spus în încheiere W. 
Gomulka, un program de dezvolta
re continuă a Poloniei, program 
căruia nimeni nu-i poate contesta 
justețea, măreția și caracterul 
realist.

Avem un partid matur și unit, 
conștient de sarcinile sale, capa
bil ca, împreună cu aliații noștri 
din Frontul Unității Poporului, să 
conducă poporul.

Avem prieteni puternici și cre
dincioși — marele lagăr al țărilor 
socialiste și bastionul lui princi
pal — Uniunea Sovietică.

Ca o stea călăuzitoare ne condu
ce marxism-leninismul. Generația 
noastră luptă pentru ideea care a 
stat la baza manifestului din iulie 
și a nașterii Poloniei populare, 
măreața idee a socialismului. De 
aceea mergem cu pași siguri spre 
noi victorii.

—V

Vizita în Anglia 
a delegației 

economice romîne
LONDRA 22 (Agerpres). — 

La 22 iulie delegația economică 
romînă, în frunte cu tovarășul 
Alexandru Bjrlădeanu, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne 
care se află de citeva zile în An- 
gl.'a, a vizitat cîteva fabrici și 
uzine din centrul industrial brita
nic Manchester. După cum anunță 
agenția Reuter, membrii delega
ției au avut convorbiri cu repre
zentanți ai consorțiului britanic 
„Rustyfa“, consorțiu alcătuit din 
patru firme britanice, cu care a 
fost semnat recent un contract 
pentru construirea unei fabrici de 
anvelope de automobile în Romî- 
nia.

Membrii delegației vor vizita în 
continuare orașul Manchester, ur- 
mînd ca în seara de 23 iulie să 
se înapoieze la Londra unde vor 
participa, vineri la o 
mixtă a Asociației Camerelor 
Comerț britanice și a Camere? 
Comerț din Londra.

ședință 
de 
de

tei popoarelor afro-asiatice șitei popoarelor atro-asiatice și a 
subliniat posibilitatea dezvoltării 
relațiilor multilaterale între po
poarele celor două țări. El a rele
vat că poporul și guvernul romîn 
depun toate eforturile pentru întă
rirea prieteniei și colaborării din
tre cele două popoare, care au ca 
țel comun apărarea păcii și pro
gresului social.

Kadhum Samawi, directorul 
Radiodifuziunii și Televiziunii 
irakiene, a mulțumit călduros oas
petelui romîn pentru cuvintele cal- 

irakian și a arătat că dezvoltarea 
relațiilor dintre cele două țări va 
contribui la întărirea prieteniei 
dintre cele două popoare.
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VARȘOVIA 22 (Agerpres). — 
TASS transmite :

Luind cuvîntul la 21 iulie în ca
drul ședinței festive da la Varșo
via cu prilejul celei de-a 15-a 
aniversări a Republicii Populare 
Polone, N. S. Hrușciov, prim-se
cretar al C.C. al P.C.U.S. și pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a declarat că constitui
rea Republicii Populare Polone a 
fost nu numai o cotitură în isto
ria poporului polonez, ci și u;i 
eveniment de importanță interna
țională, care a jucat un mare rol 
în dezvoltarea socialismului mon
dial. Datorită victoriei revoluției 
populare, în Polonia forțele socia
lismului mondial au crescut și au 
căpătat vaste posibilități de dez
voltare, iar sfera dominației capi
talismului s-a micșorat.

N. S. Hrușciov a vofbit pe larg 
despre impres.a pe care au făcut-o 
delegației de partid și guverna
mentale a U.R.S.S. vizita in Polo
nia și convorbirile cu conducătorii 
Republicii Populare Polone. In 
convorbirile sincere cu conducă
torii polonezi, a spus el, nu am 
simțit că noi am înțelege în mod 
diferit nici problemele construirii 
socialismului în Polonia și comu
nismului în Uniunea Sovietică, nici 
problemele internaționale. Ne-am 
convins odată mai mult că noi și 
prietenii noștri polonezi avem a- 
ceeași concepție asupra importan
telor sarcini privind intărirea con
tinuă a relațiilor de prietenie din
tre țările noastre, întărirea unității 
țărilor mărețului nostru lagăr al 
socialismului, asupra problemelor 
luptei pentru pace, necesității de 
a lichida încordarea internațională 
și „războiul rece“, pentru a asi
gura pacea în întreaga lume.

Referindu-se apoi la acei ziariști 
de la ziarele burgheze occidentale 
pe chipurile cărora se putea citi 
amărăciune și dezamăgire cînd au 
văzut cu cită căldură sînt primiți 
reprezentanții U.R.S.S. în Polonia, 
N. S. Hrușciov a spus : Omul 
simte cea mai cruntă deza
măgire atunci cînd vede cum 
i se năruie speranțele. Ju
decați și dumneavoastră — unul 
sau altul din corespondenți a venit 
aici cu speranța că va vedea cît 
de puțin prietenos vom fi primiți 
și cînd colo a văzut mii și mii de 
fețe radioase și chipuri zîmbitoa- 
re ale cetățenilor și cetățenelor po
loneze, atitudinea frățească, cea 
mai călduroasă, a poporului polo
nez față de solii Uniunii Sovie
tice.

N. S. Hrușciov a arătat cit de 
zadarnice sînt încercările dușma
nilor socialismului de a învrăjbi 
Polonia cu Uniunea Sovietică, eu 
celelalte țări socialiste. Duș
manii socialismului nu au de
pus armele, a spus el, ei 
continuă să facă totul pentru 
,,a împinge înapoi“ socialismul, 
după cum au spus și continuă să 
o spună. Esența acestei politici 
constă în încercarea de a slăbi 
dinăuntru țările socialiste, prin a- 
menințări, prin pomeni, de a se
măna disensiuni între ele și ast
fel, de a submina, de a destrăma 
lagărul socialist monolitic.

intr-un trecut rtu prea îndepăr
tat, adepții politicii de „împingere 
înapoi“ mizau în primul rînd pe 
Ungaria și Polonia, considerînd că 
aceste țări reprezintă cea mai sla
bă verigă a lagărului socialist. Ei 
au fost nevoiți apoi să excludă 
Ungaria din socotelile lor, dar, se 
pare că nu au renunțat nici pînă 
azi la speranțele lor în ceea ce 
privește Polonia.

Ei pretind că Polonia ar ocupa 
o poziție specială în rîndul țărilor 
socialiste, că în comparație cu 
Uniunea Sovietică și celelalte țări 
socialiste ea nu ar constitui un 
model de fermitate în înfăptuirea 
principiilor socialiste și de aceea 
s-ar putea spera că Polonia ar pu
tea fi ruptă de lagărul socialist. 
Dar trermie să înțelegi foarte, 
foarte prost actuala situație din 
Polonia, din întregul lagăr socia
list ca să adiniți măcar pentru o 
clipă ideea posibilității de a în
vrăjbi Polonia cu Uniunea Sovie

Conferința de la Geneva 
a miniștrilor Afacerilor Externe

GENEVA 22 (Agerpres). — 
Ședința de miercuri după- 

amiază a Conferinței de la Ge
neva s a desfășurat sub preșe
dinția lui Christian Herter, secre
tarul de stat al S.U.A. Primul 
vorbitor a fost A. A. Gromîko.

Luind cuvîntul A. A. Gromîko 
a declarat că în cursul conferin
ței delegația sovl'etică a argu
mentat în repetate rînduri atît 
din punctul de vedere al sarcinii 
întăririi păcii în Europa cît și 
din punctul de vedere al interese
lor naționale ale poporului ger
man. necesitatea încheierii Tra
tatului de pace cu Germanl'a.

Gromîko a subliniat că guver
nul sovietic este pentru tratative 
și pentru apropierea între cele 
două state germane și că în ac
tuala situație în genere, nu exi
stă o altă cale spre restabilirea 
unității germane. In prezent, ca
lea restabilirii unității Germaniei 
trece neapărat prin taza aprooie- 
rii dintre R.D.G. și R.F.G. Noi 
am spus acest lucru, continuăm 
să-l spunem și-l vom spune. A 
afirma altceva, înseamnă a ig
nora situația reală, a arunca în 
mod intenționat praf în ochi.

A. A. Gromîko a respins leza 
lansată de unele puteri occiden
tale potrivit căreia dacă germa
nii ar începe tratative între ei, 
acest fapt ar putea duce chiar Li 
adincirea scindării Germaniei.

Caracterizînd propunerea pu
terilor occidentale cu privire la 

tică sau cu celelalte țări socia
liste, a subliniat N. S. Hrușciov.

N. S. Hrușciov s-a ocupat a- 
poi în mod amănunțit de proble
mele luptei împotriva revizionis
mului și oportunismului. In miș
carea muncitorească internațională, 
a spus el, am luptat și vom lupta 
împotriva agenților care își spun 
comuniști, dar duc in ^calitate o 
politică de subminare a învățăturii 
marxist-leniniste, de subminare a 
lagărului socialist. Dușmanii noș
tri ii înțeleg bine pe acești scizio- 
niști, apreciază în mod just rolul 
lor și de aceea încurajează din 
punct de vedere moral și material 
activitatea lor de subminare. Am 
dus și vom duce o luptă neîmpă
cată pentru puritatea ideologiei 
noastre, pentru puritatea învăță
turii marxist-leniniste. Nimic nu 
ne va putea determina vreodată 
să ne abatem de pe această cale.

Fără îndoială că în Polonia mai 
există încă revizioniști și oportu
niști, a spus N. S. Hrușciov. Ei 
și-au pierdut punctul de sprijin, 
activitatea lor este extțem de în
grădită, dar, firește că ei mai 
există încă. De altfel, și în țara 
noastră există asemenea elemente, 
dar în prezent ele sînt lipsite de 
sevă și de posibilitatea de a se 
manifesta. Aceasta nu înseamnă 
însă că noi ne putem permite să 
slăbim atenția și lupta împotriva 
eventualelor recidive ale unor fe
nomene care au avut loc.

Trebuie să fim în gardă pentru 
a demasca djn punct de vedere 
ideologic orice manifestări de re
vizionism și oportunism și a lua 
măsuri drastice împotriva lor.

Lupta neîmpăcată pe care au 
dus-o și o vor duce și de acum 
înainte partidele noastre împotriva 
revizionismului, care reprezintă 
principala primejdie pentru cauza 
marxism-leninismului, nu trebuie 
să ne facă să uităm de necesita
tea luptei hotărîte și împotriva 
oricăror manifestări ale dogmatis
mului, a declarat în conținute 
N. S. Hrușciov.

Amintind despre zdrobirea de 
către C.C. al P.C.U.S. a fracțio- 
niștilor care s-au rupt de viață, 
care abordau în mod dogmatic 
problemele pe care le ridica viața, 
încercau să revizuiască linia le
ninistă a partidului, puneau bețe 
în roate și frînau mersul înainte. 
N. S. Hrușciov a arătat că în Re
publica Populară Polonă, în Par
tidul Muncitoresc Unit Polonez 
există de asemenea dogmatici. 
Faptele arată că ei nu acceptă 
politica dusă de C.C. al P.M.U.P., 
în frunte cu tovarășul Gomulka, 
susțin că ar lupta pentru adevăra
ta politică marxist-leninistă după 
care se călăuzește P.C.U.S. și afir
mă că nu doresc altceva, chipurile, 
decît să rectifice politica partidu
lui vostru, pentru ,ca această poli
tică să coincidă întrutotul cu po
litica dusă de Partidul Comunist 
al Uninunii Sovietice și partidele 
celorlalte țări socialiste.

Acești membri de partid, a spus 
în continuare conducătorul delega
ției de partid și guvernamentale 
sovietice, se erijează uneori în cei 
mai apropiați prieteni ai Uniunii 
Sovietice, afirmă că ei și numai ei 
sint exponenți autentici ai ideilor 
marxist-leniniste în partidul polo
nez, că ei, chipurile, luptă pentru 
îndreptarea liniei politice a 
P.M.U.P. pentru ca el să promo
veze politica marxist-leninistă, care 
să contribuie la strîngerea rîndu- 
rilor partidelor noastre, popoarelor 
noastre, să unească acțiunile noas
tre.

S-ar părea că acționînd astfel, 
acești oameni sînt bine intențio
nați. Dar dacă privim lucrurile 
realist devine limpede că aceasta 
este o tendință dăunătoare, gre
șită.

După părerea noastră, nu se 
poate cere Comitetului Central al 
P.M.U.P. ca la rezolvarea tuturor 
problemelor vieții interne a Polo
niei să promoveze o politică care 
să coincidă întrutotul cu politica 
P.C.U.S. Fiecare popgr trebuie să 
construiască socialismul și să 
meargă spre comunis, ținînd sea- 

transformarea conferinței de la 
Geneva a miniștrilor Afacerilor 
Externe într-un fel de instituție 
permanentă în cadrul căreia să 
se ducă tratative nesfîrșite și tot
odată nelimitate în timp, A. A. 
Gromîko a spus că delegația 
U.R.S.S. critică această propunere 
nu din dorința de a purta discu
ții în contradictoriu, ci pentru că 
propunerea puterilor occidentale 
nu numai că nu va putea duce 
la" rezolvarea sarcinilor care ne 
stau în față, dar nici măcar nu 
ne va permite să realizăm un 
progres cît de mic.

Exprimîndu-și regretul în legă
tură cu faptul că propunerea gu
vernului sovietic cu privire la 
crearea unui Comitet pe întreaga 
Germanie a fost primită în mod 
negativ de puterile occidentale, 
A. A. Gromîko a declarat că dele
gația sovietică este dispusă să 
continue încercările de a se găsi 
o rezolvare de comun acord a pro
blemei tratativelor la actuala con
ferință. Aș dori să cred că pu
terile occidentale vor adopta o po
ziție mai constructivă în legătură 
cu căile reale de apropiere între 
cele două părți ale Germanie«.

Nu obiectăm, a declarat A. A. 
Gromîko, împotriva desfășurării în 
paralel a unui schimb de păreri 
asupra problemelor în legătură 
cu un acord provizoriu asupra 
Berlinului Occidental.

In legătură cu problema unui 
acord provizoriu asupra Berlinului 

ma de particularitățile sale națio
nale, culturale și economice.

Cunoscuta teză leninistă în a- 
ceastă problemă și-a găsit expre
sia în Declarația Consfătuirii re
prezentanților partidelor comuniste 
și muncitorești din țările socialis
te, la Moscova în 1957, ea este 
consemnată în hotăririie Congre
sului al XX-lea al partidului nos
tru și reafirmată de cel de-al 
XXI-lea Congres extraordinar. In 
ce constă deosebirea dintre noi și 
revizioniști în interpretarea acestei 
teze marxist-leniniste ? Deosebi
rea constă în aceea că revizioniștii 
insistă asupra deosebirilor in con
dițiile concrete existente în dife
rite țări care construiesc socialis
mul, ignorînd total acele teze co
mune, imuabile, proprii tuturor ță
rilor. Noi, marxist-leniniștii, rele
văm și subliniem tocmai acele teze 
imuabile, comune, pentru toate ță
rile noastre, — conducerea mase
lor muncitoare de către clasa 
muncitoare, al cărei nucleu este 
partidul marxist-leninist, în înfăp
tuirea revoluției proletare într-o 
formă sau alta și în instaurarea 
dictaturii proletariatului într-o for
mă sau alta, alianța clasei mun
citoare cu masele principale ale ță
rănimii și alte pături ale oameni
lor muncii, lichidarea proprietății 
capitaliste și instaurarea proprie
tății obștești asupra principalelor 
mijloace de producție, transforma
rea socialistă treptată a agricul
turii, internaționalismul proletar 
și altele. Aceste legități constituie 
temelia temeliilor pentru toți acei 
care doresc cu adevărat să con
struiască socialismul, iar nu să 
ducă lucrurile în mlaștina oportu
nismului, așa cum fac revizio
niștii. In această problemă nu 
există nici un fel de divergențe 
între noi și Partidul Muncitoresc 
Unit Polonez, avem aceleași pă
reri.

Amintind după aceea despre 
cunoscutele evenimente care au 
avut loc în Polonia acum cîțiva 
ani, N. S. Hrușciov a arătat că 
ele au creat revizioniștilor posibi
litatea să-și ridice glasul și să-și 
intensifice acțiunile inclusiv și în 
direcția antisovietică.

Dar majoritatea covîrșitoare a 
Partidului Muncitoresc Unit Polo
nez, poporul polonez au înțeles și 
înțeleg just politica Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice și a 
guvernului sovietic.

Comitetul Centra! al P.M.U.P., 
în frunte cu tovarășul Gomulka, a 
spus în continuare Hrușciov, are 
orientare fermă — și aceasta este 
orientarea justă — spre rezolvarea 
sarcinilor construirii socialismului 
în Polonia, spre întărirea relații
lor dintre partidele noastre, dintre 
popoarele noastre. De aceea, cei 
care nu sprijină politica G.C. al 
P.M.U.P., pe tovarășul Gomulka, 
aduc de fapt apă la moară revi
zioniștilor, deși, în ce-i privește, 
de pe poziții ultrastîngiste ei cri
tică conducerea Partidului Alun
ei toresc Unit Polonez, acuzind-o 
de „renegare“ a marxism-leniriis- 
mului.

N. S. Hrușciov a subliniat că 
Partidul Muncitoresc Unit Polo
nez — conducătorul și organizato
rul încercat al oamenilor muncii, 
exponentul intereselor lor funda
mentale de clasă și naționale — 
a preluat cele mai bune tradiții 
ale mișcării muncitorești revolu
ționare poloneze. El apără cu fer
mitate interesele poporului, educă 
masele în spiritul devotamentului 
nemărginit față de cauza socia
lismului, față de marile idei ale 
solidarității proletare internațio
nale.

Oamenii muncii din Polonia — 
a declarat N. S. HrușcjoV — au 
obținut mari succese în transfor
marea patriei lor și continuă cu 
mult entuziasm să construiască so
cietatea socialistă. Prin aceasta ei 
își aduc contribuția la cauza co
mună a întăririi puterii lagărului 
socialist. Dorim din toată inima 
poporului polonez succese conti
nue și mai mari, în opera nobilă 
de construire a socialismului.

occidental. A. A. Gromîko a decla
rat : In cursul valabilității acor
dului provizoriu asupra Berlinului 
occidental, precum și în cursul 
tratativelor care trebuie să se des
fășoare la conferința statelor par
ticipante la Conferința de la Ge
neva în vederea examinării din 
nou a problemei Berlinului occi
dental, din partea Uniunii Sovie
tice nu vor fi întreprinse acțiuni 
unilaterale. Bineînțeles, că pornim 
de la faptul că nici ceilalți parti
cipa nți la acord nu vor viola în 
nici un fel acordul.

In continuarea ședinței a luat 
cuvîntul Christian Herter care a 
susținut din nou că nu vede vreo 
legătură între problema Berlinului 
occidental și cea a Comitetului pe 
întreaga Germaniei, resplngînd 
propunerile sovietice menite să 
ușureze apropierea celor două sta
te germane.

Luînd cuvîntul Couve de Mur- 
ville, ministrul de Externe al 
Franței, s-a alăturat poziției expri
mate de Herter.

Intr-o scurtă declarație minis
trul de Externe al Angliei, Selwyn 
Loyd, s-a referit din nou la așa- 
zisa flexibilitate a ultimei propu
neri occidentale, și a spus că în 
legătură cu cuvîntarea de astăzi 
a lui A. A. Gromîko, va reveni ul
terior după ce o va fi studiat.

Ședința viitoare a Conferinței 
de la Geneva are loc joi după- * 
amiază.

ATENA 22 (Agerpres). — In 
ultima zi a procesului înscenat îm
potriva lui Manolis Glezos și a 
celorlalți patrioți greci a luat cu- 
vintul avocatul Iliu. El a arătat 
că procesul urmărește să creeze o 
baza pentru condamnarea oameni
lor de alte convingeri politice pe 
baza legii 375. Iliu a subliniat că, 
așa cum a arătat procurorul regal 
în rechizitoriul său, pentru aceasta 
nu este nevoie nici de dovezi. Este 
suficient să se declare că un om 
s-a gîndit să facă spionaj ca ime
diat să i se aplice legea 375 care 
permite autorităților să citească 
gîndurile oamenilor. E un drum 
periculos, a declarat Iliu, de a ju
deca pe oameni după gîndurile 
lor fără nici un fel de dovezi și nu 
se știe unde vor ajunge autoritățile 
grecești dacă-1 vor urma.

Avocații apărării au declarat la 
sfîrșitul pledoariilor lor că judecă
torii militari nu au decît două căi: 
calea achitării celor nevinovați în 
numele întăririi păcii și democra
ției în Grecia și al respectării con
stituției și legilor grecești, și calea 
agravării situației, a ofensivei îm
potriva democrației și a violării 
drepturilor cetățenilor greci.

La 22 iulie la Tribunalul mili
tar din Atena s-a dat cuvîntul 
acuzaților.

„întrucît acuzația ce mi se adu
ce nu se bazează, pe nici un fel 
de dovezi, a declarat Manolis Gle
zos. o consider drept o calomnie 
pe care nu o pot lăsa fără răs
puns. Viața mea, atitudinea mea 
față de patrie sînt un răspuns su
ficient. Nu am nevoie să mă apăr 
în această privință. Vreau să cred 
că pentru domnii judecători voin
ța poporului va fi mai importantă 
decît Orice, iar legea mai presus 
de orice. Nu am comis acțiunile 
de care sînt acuzat. Nu m-am în- 
tîlnit niciodată cu Colianis. Sînt 
acuzat numai în scopuri politice“.

S-a .dat apoi cuvîntul lui Vutsas. 
„Resping acuzația de spionaj, care 
nu are și nu a putut avea nici o 
legătură cu mine în calitatea mea 
de membru al Partidului Comunist 
din Grecia, a spus el, resping a-

Libertate
patrioțitar greci !

La Atena a fost rostită o sentință 
care nesocotește normele elementa
re ale justiției. Autorii înscenării 
judiciare împotriva lui Manolis 
Glezos și a celorlalți patrioți greci 
au sfidat adevărul, conștiința ome
nirii. Sentința de la Atena ce a- 
runcă în temniță pe mutți ani pe 
Manolis Glezos, ce privează de li
bertate un număr de patrioți greci, 
este o batjocură la adresa spiritu
lui de dreptate. Procesul Glezos 
nu a fost o judecată, ci o răfuială 
a reacțiunii cu adversarii ei poli
tici. Nimic, absolut nimic nu îngă
duia tribunalului să pronunțe o 
astfel de sentință. Încă din prima 
clipă a procesului a devenit lim
pede că toate acuzațiile împotriva 
lui Glezos sint scorniri, sint ticluiri 
ale Asfaliei (poliția politică grea
că). Acuzatorii s-au bazat pe 
cîțiva polițiști care făceau doar 
supoziții, presupuneri, care nu pu
teau în nici iții fel să dovedească 
că intr-adevăr s-ar fi comis un act 
de spionaj. Pentru cei prezenți în 
sala Tribunalului Militar, pentru 
opinia publica mondială, a apărut 
cu o claritate deosebită caracterul 
de înscenare al procesului. Toate 
mijloacele de intimidare, de teroa
re, utilizate înainte de proces și 
după aceea, in timpul dezbaterilor, 
nu au scos din încurcătură pe or
ganizatorii înscenării. Acuzarea nu 
a putut să dovedească pe bază de 
fapte vinovăția lui Glezos și a 
celorlalți patrioți. Calomniile ultra 
răsuflate pe care le-au pu$ în cir
culație procurorul și polițiștii de- 
veniți martori ai acuzării au dez
văluit neputința lot de a duce vreo 
mărturie în sprijinul imaginarelor 
învinuiri împotriva lui Glezos. tn 
clipa in care sora vitregă a lui 
Glezos a dezvăluit modul cum i-a 
fost smulsă o declarație mincinoasă 
s-a prăbușit îritreg eșafodajul pe 
șare-l construiseră cu migală auto
ritățile. Pe bună dreptate, ziare 
occidentale scriau că actul de acu- 
sare a fost spulberat. 

Sărbătoarea Republicii Arabe Unite

Pe Canalul de Suez
Astăzi poporul Republicii Arabe 

Unite aniversează 7 ani diri ziua 
cînd a fost izgonită de la condu
cerea țării clica de feudali corupți, 
odioși poporului. Prin aceasta s-a 
pus apoi capăt regimului monar
hic, urît de popor pentru cruzi
mea lui.

Evenimentele petrecute în Egipt 
ca și în alte țări arabe se înca
drează în puternica mișcare anti- 
imperialistă, pentru independența 
națională, care în zilele noastre a 

căpătat o amploare nemaicunos-

ceastă acuzație ca nefondată. Rasa 
ping propaganda învrăjbirii și an« 
ticomunismului“.

In acest moment, președintele 
Tr.bunalului i-a ordonat cu bruta
litate lui Vutsas să tacă. Vutsas 
a spus : „Declarația mea se referă 
la fondul problemei“. Președintele : 
„Te afli aici pentru a da instruc
țiuni politice ?“ Vutsas a cerut să 
i se permită totuși să spună tot 
ce are de spus.. Președintele în
furiat a strigat: „Stați jos sau 
veți fi evacuat din sală“, și adre- 
sîndu-se polițiștilor: „Scoateți-1 
imediat din sală“.

Vutsas a fost nevoit să-și între
rupă declarația,

Trikalinos a declarat: „Procu
rorul regal nu a spus nimic care 
să justifice cererea sa cu privire 
la condamnarea mea la moarte. 
Am luptat și lupt pentru pace 
atît în afara granițelor patriei 
mele, cît și în Grecia. îmi exprim 
speranța că acesta va fi ultimul 
proces bazat pe legea 375 care este 
în mod incontestabil anticonstitu'- 
țicmală“.

La 22 iulie Tribunalul militar 
din Atena l-a condamnat pe Ma
nolis Glezos la 5 ani închisoare 
urmați de patru ani deportare in
tr-un lagăr de concentrare și la 
privarea de drepturi politice pe 
timp de opt ani. Această sentință 
este mai aspră decît cea cerută 
de procuror.

In ciuda prăbușirii falsei acuzări 
de „spionaj“, Vutsas și Trikalinos 
au fost condamnați la închisoare 
pe viață, Singhelaris a fost con
damnat la 15 ani închisoare ur
mați de deportare pe timp de 5 
ani și la privarea de drepturi po
litice pe timp de 7 ani, Karkaia- 
nis a fost condamnat la 11 ar.i 
închisoare, urmați de deportare pe 
timp de 5 ani și de privarea de 
drepturi politice pe timp de 7 ani. 
Raguzaridis a fost condamnat la 
5 ani închisoare, urmați de depor
tare pe timp de 4 ani și la priva
rea de drepturi politice pe timp de 
cinci ani. Sentința Tribunalului 
militar este definitivă.

Și totuși, tribunalul a pronunțat 
o sentință de condamnare. Fără 
dovezi. împotriva faptelor. Nesoco
tind adevărul și dreptatea. Sentin
ța aceasta arată mai mult decît 
oficînd că procesul este menit să 
lovească în forțele populare. 
Reacțiunea s-a răfuit cu Glezos 
pentru că acesta a apărat cu curaj 
interesele vitale ale poporului său, 
așa cum a făcut-o și in timpul ocu
pației fasciste cînd prinir-un act 
de legendar eroism, a smuls de pe 
Acropole drapelul cotropitorilor 
hitleriști. Lovind în Glezos, cercu
rile reacționare din Grecia speră 
să intimideze pe toți acei ce se 
opun transformării țării într-o 
bază pentru rachetele americane, 
pe toți acei care cer ca, în locul 
nefastei politici pe care o promo
vează, Grecia să pășească pe calea 
înțelegerii balcanice.

Organizatorii procesului de la 
Atena nu s-au dat înlături de la 
folosirea unei legi fasciste ce con
travine constituției și au folosit 
Tribunalul Militar drept instru
ment pentru realizarea planurilor 
lor. Mișcarea mondială declanșată 
în apărarea lui Glezos și a celor
lalți patrioți greci a împiedicat 
condamnarea lor la moarte, așa 
cum se pregătea s-o facă reacțiu
nea greacă. Dar nici un om cinstit 
nu se poate împăca cu gîndul ca 
oameni nevinovați, patrioți înflăcă
rați, luptători devotați pentru feri
cirea poporului lor să fie aruncuți 
în temniță deși sînt nevinovați.

Manolis Glezos și ceilalți patrioți 
greci trebuie redați poporului lor, 
care îi înconjoară cu o fierbinte 
dragoste. Manolis Glezos și ceilalți 
patrioți greci trebuie puși în li
bertate neîntîrziat.

Opinia publică mondială nu va 
înceta eforturile ei spre a obține 
eliberarea lui Glezos. Omenirea nu 
suportă nedreptatea. <

M. RAMURA

cută. Poporul Republicii Arabe 
Unite a cunoscut prin propria sa 
experiență de viață odiosul colo
nialism. Tocmai de aceea el nă
zuiește fierbinte spre apărarea 
păcii și luptă împotriva imperia
liștilor care atentează la indepen
dența țărilor ce s-au zmuls din 
lanțurile colonialiste.

Cu prilejul zilei de astăzi, urăm 
poporului R.A.U. noi succese în 
dezvoltarea economiei naționale, în 
lupta pentru apărarea păcii în în« 
treaga lume.

ga


