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Ritmul recoltărilor
si treierisului

9 9

trebuie intensificat

Duminică 10 iulie 1960

Economii de metal
ORAȘUL STALIN (prin te

lefon).
Un obiectiv principal în în

trecerea forjorilor de la Uzi
nele „Ernst Thălmann" din O- 
rașul Stalin îl constituie gos
podărirea cu gri[ ă a metalu
lui. Anul acesta de pildă, da
torită aplicării unor inițiative, 
în secția forjă s-au economisit
92 de tone metal. La aceasta

Sub îndrumarea maistrului Cec zovschi Ștefan, un grup de montori de 
„Șiretul*4 din Bucecea regiunea Suceava consultă schema de montare 

borhot.

la 
a

Fabrica de zahăr 
instalațiilor secției
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Va învăța 
întreaga brigadă

în atelierul de tubulatură al 
Atelierelor navale „Filimon Sir- 
bu‘‘ din Giurgiu, lucrează mai 
multe brigăzi. luna din acestea 
este condusă de comunistul Iu- 
nescu Marian, un tînăr de vreo 
28 de ani. Toți trei băieții lui 
Marian au sub 19 ani, sînt 
proaspeți absolvenți ai școlii 
profesionale. Nicicînd n-a fost așa 
de mare, de arzătoare dorința a- 
cestei brigăzi să și întreacă re
zultatele obținute, să-și depă
șească propriile realizări ca în 
perioada de la cel de-al IlI-lea 
Congres a! partidului încoace, 
în cuvîntul partidului ci văd 
sensul adînc al vieții lor, în ci
frele planului de 6 ani «i a celui 
de perspectivă își văd viitorul. 
Zi de zi, micul colectiv al bri
găzii a adăugat la planul său 
cite 10 pînă la 20 de procente 
peste ceea ce a'pa de făcut. Da
torită lor. toate instalațiile de pe 
un tanc petrolier au fost repa
rate înainte cu două zile. Para
lel s-au adăugat «i alte succese. 
Cei patru. Marian lonescu, „șe- 
fal** și „băieții lui**. utemișlii 
Șandru Ion, Ljenuc Radu și Mi
hai Drăgăniță. vor «â facă econo
mii din tot ce e cu putință. Nu
mai în luna iunie au eeonom- 
«it peste 80 kg. de tablă -i 60 
kg. de țeava.

— Âaa mueent mai bine in pe
rioada a st a, nimic de zis, dar 
n-am făcut totul, le-a zis acum 
câteva zile băieților, șeful brigă
zii. romanistul Marian Ionewu. 
Noi «intern capabili de mai 
mult..

lntr-adevâr. brigada lor nu ob
ținuse asemenea rezultate aproa
pe niciodată. Și tocmai pentru

că ..«altul*4 înregistrat le-a adus 
n mare bucurie, o satisfacție — 
întrecuseră brigăzi cu renume, 
<■» cele conduse de tinerii Drugă 
Tudor și Dogăreanu Petre, s au 
eîndit că pot munci și mai bine. 
..Nu mai avem oare rezerve pen
tru a ne îmbunătăți munca?'* — 
se întrebau tinerii. Cel mai tînăr, 
Drăgăniță a venit cu propune
rea. să înceapă o nouă orga
nizare a locului de muncă. Tînă- 
rul a propus ca planul lucrului 
să-l ia eu o zi înainte ca să «e 
poată gîndi Ja schițe, la posibi
litatea reducerii consumului dc 
malerial, la îmbunătățirea cali
tății lucrului. I jenuc a complec
tat propunerea: lucrările mari 
«ă «e defalce pe oameni cu ter
men fix. Al treilea. Șandru. a 
avut și el ceva de propus. Ma
rian. șeful brigăzii a ocolit dibaci 
subiectul și s a adresat lui Lje
nuc și Șandru :

— l-a spunețî-mi și mie, cum 
ați încheiat anul școlar ? Șandru 
și l jenuc au povestit despre e- 
xamenele la seral. Primul a 
absolvit a X-a. A intrat într-a 
Xl-a. Al doilea a terminat a 
Alll-a și a intrat intr-a IX-a.

— Sesiunea asta m-a zăsit bine 
precătit, a spas Șandru. Și in
tr-un cînd ea Șandru — Lje- 
mp* Și el a luat note bune. 
Responsabilul brigăzii a subli
niat apoi că deși a fost o pe
rioadă mai grea, totuși ei au ob
ținut in același timp rezultate 
mai bune și in producție.

— Oare nu i o legătură aici, 
măi băieți ? a întrebat el cu tîlc.

— Ba este, au răspuns cei doi. 
Al trc>lea a tăcut. Au tăcut pînă 
la urmă toți. 11 priveau pe Dră-

Săptămîna muncii patriotice
CLUJ (de la cores

pondentul nostru).
Comitetul raional 

U.T.M. Xâsăud a or- 
ginizat recent o săp
tămână a muncii pa
triotice. Obiectivele 
acestei acțiuni au fost 
colectarea fierului 
vechi, înfrumusețarea 
satelor și întreținerea 
pășunilor și a cultu
rilor. în aceasta sap-

tămină, la acțiunile 
de muncă patriotică, 
alături de organizați
ile de bază U.T.M, 
au participat și uni
tățile de pionieri. în 
această perioadă bri
găzile ut emis te de 
muncă patriotică din 
raionul Năsnud. au 
executat lucrări de 
curățire a mărăcini
lor, distrugerea spi
nilor și imprâșlierea

mușuroaielor pe o 
suprafață de 340 de 
hectare pășune. Tot 
in această perioadă 
s-a colectat o canti
tate de 56 tone fier 
vechi și au fost efec
tuate peste 9.600 ore 
muncă patriotică la 
întreținerea culturilor 
realizînd economii în 
valoare de peste 
20.000 lei

E bună înghețata

găniță. Acesta părea preocupat 
de un capăt de țeava. De ce oco
lește Drăgăniță învățătura ? De 
ce nu se hotărăște odată să ur
meze „seralul" ? S-a discutat a- 
desea lucrul acesta în brigadă. 
El a aniînat mereu. ..Mă mai 
gîndesc**. Cînd îl găsea pe Ma
rian mai bine dispus îi zicea : 
..Nu sînt eu fruntaș ? Am școa
lă ; am absolvit profesionala !"

— Nu înveți pentru mine Dră
găniță ’. Pentru tine 1 Ai zis că 
nu se poate ! Ba uite că se poa
te. Ce ? Tu ești mai prejos ca 
Șandru. ca L jenuc? Și-apoi unde 
ți-e ambiția ?

I a rugat apoi pe ceilalți să 
spună ei cum ii ajută învățătura, 
studiul în munca de fiecare zi. 
Discuțiile, părerile schimbate 
despre rostul învățăturii au du
rat mai bine de o oră. Din cu
vîntul tinerilor s a văzut că ei 
au înțeles profund că muncitorii! 
de astăzi trebuie să fie nu nu
mai un simplu lucrător, care în
deplinește anumite operații în 
producție. El trebuie să fie un 
om cult, să știe ce face și de ce 
face un lucru, să și aducă o con
tribuție creatoare în muncă, să 
fie capabil să stăpînească tehnica 
modernă. Dar pentru cine nu-i 
clar sensul învățăturii ?

— Nu vă mai faceți o proble
mă cu mine, a zis deodată cu 
glas tare Drăgăniță. Mă înscriu 
.și eu la seral. Vă rog chiar să 
mă ajutați să mă pregătesc pen
tru examen.

— Fără învățătură nu se poa
te băieți, a spus în încheiere șe
ful brigăzii, comunistul Marian 
lonescu. Întreaga brigadă trebuie 
să învețe. Și ar fi păcat să nu 
învățăm carte cînd partidul ne-a 
creat așa minunate condiții.

Mobilizați de organizația U.T.M., 
îndrumați de comuniști, tinerii 
de la Atelierele navale din Giur
giu acordă o mare atenție învă
țăturii, (Peste 40 de tineri se vor 
înscrie în acest an la școala se
rală). Ei au înțeles legătura 
logică, fireasca : nu-ți poți ri
dica nivelul profesional fără în
vățătură. Ei pun învățătura la 
temelia ridicării calificării pro
fesionale. Și cum nu se poale 
construi nici o clădire fără teme
lii, fără solide fundații — tot 
așa și în producție. Reducerea 
prețului de cost, ridicarea pro
ductivității muncii, realizarea de 
economii presupun școală. Este 
nevoie de acest piedestal solid 
care îl constituie o înaltă pregă
tire tehnico-profesională și de 
cultură generală.

VASILE CABULEA

In săptămîna aceasta, mai 
ales în a doua jumătate a ei, 
s-a lucrat în bune condiții la 
recoltările de vară. Astfel, în 
regiunile din sudul și sud- 
vestul țării, s-a intensificat 
secerișul orzului și griului 
de toamnă. în regiunea Bucu
rești. de exemplu, unde lu
crările au fost mai bine or
ganizate, secerișul orzului se 
apropie de sfîrșit. iar griul a 
fost recoltat de pe mai mult 
de jumătate din suprafața cul
tivată. Strînsul recoltei de 
orz este aproape terminat și 
în raioanele de cîmpie din 
regiunile Craiova. Timișoara 
și Oradea.

Potrivit informărilor primi
te de Ministerul Agriculturii, 
pînă la 7 iulie orzul de 
toamnă a fost recoltat in pro
porție de peste 50 Ja sută și 
griul de 16 la sută. S-a treie
rat 53 la sută din recolta se
cerată de orz și 90 la sută 
din cea de rapiță. In ultimele 
zile a început mai intens 
tre'erișul griului și al mazării.

Cu toate că în ultimele 
zile au fost obținute rezul
tase mai bune în strîngerea 
recoltei, in unele gospodării 
agricole de stat, unele gos
podării colective și mai ales 
in întovărășirile agricole, sece
rișul cerealelor păioase riu 
s-a desfășurat corespunzător 
mijloacelor de lucru existen
te, stadiului de coacere a cul
turilor și timpului prielnic 
executării lucrărilor.

In săptămîna viitoare rit
mul recoltărilor și treierisu
lui trebuie mult intensificat. 
In regiunile de șes recoltarea 
griului trebuie terminată pînă

la sfirșitul săptămînii, iar în 
celelalte regiuni, în care cul
turile au ajuns în pîrgă. să 
se înceapă din timp recolta
rea lor.

Este necesar să se acorde 
mai multă grijă secerișului 
cerealelor organizării ariilor 
căratului snopilor pe arii și 
desfășurării treierișului. pre
cum și recoltării și treieri
șului mazării.

Timpul fiind foarte priel
nic pentru executarea arătu
rilor adinei dc vară, precum 
și pentru semănatul porum
bului pentru siloz în miriști, 
gospodăriile agricole de stat 
și stațiunile de mașini și trac
toare trebuie să organizeze 
la cit mai multe tractoare 
lucrul în schimbul II, iar 
gospodăriile agricole colective 
și întovărășirile agricole să 
mobilizeze și forțele proprii 
la aceste importante lucrări. 
In toate regiunile și mai ales 
în regiunile Suceava, Bacău, 
Stalin, Hunedoara, Cluj, Baia 
Mare și Regiunea Autonomă 
Maghiară să se grăbească re
coltarea finurilor naturale și 
să se asigure uscarea și de
pozitarea lor în bune condi
ții.

De buna organizare a mun
cii și folosirea mijloacelor 
mecanizate și a atelajelor in 
această perioadă de aglome
rare a lucrărilor agricole de- 
p’nde in mare măsură strîn
gerea la vreme și fără pier
deri a recoltei și asigurarea 
unor cit mai tune condiții 
pentru sporirea producției în 
anul viitor.

(Agerpres)

a contribuit înlocuirea meta
lului pătrat de la reperul co
roana volantului cu un mate
rial de dimensiuni mai mici. 
S-au economisit în acest fel 
G kg metal la fiecare motor. 
Numai prin aceasta, anual se 
economisesc circa 72.000 kg. 
metal.

în atenfia 
participantelor 
la concursul 

nostru: 
„Verificati-vă 

cunoștințele de 
cultură generală'4
Zi de zi sosesc la redacția 

ziarului nostru numeroase 
scrisori prin care tineri de 
pe întreg cuprinsul țării răs
pund la problemele ridicate 
în cele 12 etape ale con
cursului nostru : Verifica- 
ți-vă cunoștințele de cultură 
generală cu tema : „Cum 
se reflectă in cultura romi- 
neoscă mari evenimente din 
istoria patriei**.

Ținînd insă seama de do
rința a numeroși cititori 
care au cerut prelungirea 
timpului de documentare ne
cesar elaborării răspunsuri
lor, redacția ziarului nostru 
aduce la cunoștința partici- 
panților câ pot trimite răs
punsurile lor pinâ la data de 
20 iulie a.c.

Reamintim, de asemenea, 
faptul că fiecare participant, 
trebuie să trimeată in afară 
de răspunsurile la întrebări 
și o notiță în care să spe
cifice numele, adresa, locul 
de munca, profesia, virsta.

Zilele de vacanță la Baza sportiva universitară de Ia Tei.
Foto : N. STELORiAN ]
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„Cazul
Judecătorul : Din însărci

narea opiniei publice se adu
ce spre judecare dosarul cu- 
prinzînd cazul profesorului 
Suslănescu — personaj al ro
manelor „Străinul** și „Setea** 
de Titus Popovici. Să fie in
trodus inculpatul Alexandru 
Suslănescu. începem procesul. 
Acuzarea are cuvîntul.

Procurorul: Prin atitudinea 
sa soci al-politică și prin com
portarea sa morală, inculpa
tul s6 face vinovat de crime 
grave.

Iată faptele și împrejurările 
în care ele au fost comise. 
Intelectual provenit dintr-o 
familie de boieri scăpătați, 
inculpatul a avut înainte de 
23 August 1944, ca profesor 
de istorie, misiunea de edu
cator al tinerilor generații. 
Deși se pretindea preocupat 
de idei generoase și de ade
văr, Aloxandru Suslănescu 
nu și-a desmințit în funcția 
de educator origina sa socială, 
subordonîndu-se intereselor 
meschine ale clasei sale în 
descompunere ; ocolind ade
vărul crud al evenimentelor 
ce se petreceau în anii crimi
nalului război antisovietic, 
inculpatul își transforma lec-

Suslănescu46
PROCES LITERAR

(fragmente)

Publicăm aceste fragmente din proccsul-literar „Cazul 
Suslănescu’ redactat de un colectiv de utemiști de 
la Facultatea de filologie a Universității „C. I. Parhon** 
și premiat cu ocazia trecerii in revistă a formațiilor ar
tistice studențești. Considerăm că el poate servi ca mo
del și altor organizații de bază in munca de răspindire 
a cărții in rindul tineretului, in organizarea aprofundării 
de către tineri a cărților citite. Multe alte cărți sau per
sonaje din literatura noas tră actuală. îndrăgite de tine
ret, pot fi dezbătute în această formă atractivă dc proces- 
literar.

țiile în cuvîntări de diver
siune idealistă, așa cum con
venea burghezo-moșierimii. 
Foarte grijuliu cu propria sa 
existență, prefera să închidă 
ochii, să simuleze o neînțe
legere a faptelor reale. Acea
stă poziție individualistă și 
teama de adevăr l-au făcut să 
condamne lucrarea elevului 
Andrei Sabin în care acesta 
se pronunța categoric împo
triva criminalului război an
tisovietic. să o denunțe direc
ției și să provoace exmatri
cularea acestui elev. Origina 
sa socială boierească de care,

de fapt, nu s-a rupt, putrezi
rea lui interioară, explică și 
colaborarea inculpatului la 
ziarul fascist al lui Vîslan.

Tot faptele demonstrează 
că Suslănescu nu numai că 
nu a iubit revoluția, ci dim
potrivă, speriat de avântul 
maselor populare (pe care le 
ura), a devenit un dușman 
camuflat al ei. Suslănescu, 
deși se pretindea progresist, 
se ridicase împotriva reformei 
agrare. Pronunțîndu-se des
chis împotriva ideilor înain
tate ale învățătorului George 
Teodorescu, inculpatul încear

Citifl
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Trei buni prieteni, trei fruntași în ‘muncă, trei destoinici mineri: 
utemiștii Dumitru Moraru, Pure area Petre, Pogăceanu Ion, 

Foto : P. POPESCU

Veneția, pete 
și fiare vechi 

de Dan Deșliu

Bienala de artă din Vene
ția ediția 30, s-a desfă
șurat în a doua jumătate 

a lunii trecute sub semnul ab
stracționismului, această arhaică 
noutate, foarte la modă in oc
cident. După cum ne informea
ză presa de specialitate, sen
tința juriului a venit după 
săptămini de intrigi febrile, care 
creaseră in frumoasa cetate a 
dogilor o atmosferă asemănă
toare celor mai negre zile 
ale festivalurilor cinematografi
ce din Apus. De altfel, după 
cit se pare, nici reuniunile plas
ticilor nu se bucură de un prea 
fericit renume în această pri
vință. Atît la Veneția, la prece
denta Bienală, cit și la Sao 
Paolo *n 1957 și 1959, s-au în
registrat cele mai neașteptata 
decizii ale juriilor, ca urmare a 
coalițiilor și mașinațiilor de 
culise.

Veneția — 1960, a fost șî ea 
teatrul unor spectacole asemă-. 
nătoare, în care jocul interese
lor comerciale se combina cu 
crizele de susceptibilitate ale 
diverselor vedete, și cu prezen
ța cîtorva steluțe ale ecranului, 
înconjurate de o armată de fo
tografi, în fața unora sau alto
ra dintre lucrările expuse. La 
urma urmelor, ce fel de pro- 
ducțiuni au fost acelea in jurul 
cărora s-a dezlănțuit o aseme
nea viitoare de combinații prea 
puțin estetice ?

Cu foarte rare excepții, a 30 a 
Bienală venețiană a reunit pe 
partizanii fermelor și volumelor 
informe în materie de pictură, 
și pe adepții așa-zisei „fierării*4 
— in sculptură. Astfel, in pavi
lionul englez, publicul a putut

I contempla pinzele constructivis- 
te ale lui Pasmore — pete de 
alb, negru și roșu, în contururi

---- •----- -------
că, prin Cordiș. o apropiere i 
de grupul reacționar din sat.

Oscilările nu pledează în ' 
favoarea lui ci ne dovedesc că 
e vorba de o poziție delibe
rată a omului care, fără să 
renunțe la pozițiile clasei 
sale, caută să se pună la a- . 
dăpost in fața forțelor sociale 
biiuitoare. Înstrăinarea de 
forțele revoluționare din 
Lunca și lașitatea l-au făcut , 
pe inculpat să contribuie, 
prin nedenunțarea grupului I 
banditesc, la asasinarea comu
nistului Ardeleanu.

Faptele arătate mai sus 
ilustrează limpede decăderea 
morală, oportunismul. lipsa 
de principii, tipice pentru un 
intelectual reacționar.

Cerem audierea martorilor 
George Teodorescu, Emilia i 
Teodorescu. Mitru Moț, An
drei Sabin.

Judecătorul : Inculpat, ce 
poți răspunde celor arătate 
de procuror ?

Suslănescu : Sînt profeso
rul de istorie Alexandru Sus
lănescu. îmi pare ridicol să 
vorbesc despre mine în fața 
oamenilor. Am senzația unei

' (Continuare în pag. 3-a) *

geometrice perfecte = sau năz
drăvăniile lui Paolozzi, pe care 
înșiși criticii din occident le 
califică drept niște „delirante 
îngrămădiri de obiecte eterocli- 
te“. O asemenea „sculptură*4 
poate fi realizată fără prea 
mari eforturi de către orice per-» 
soană aflată într-o stare de fe
bră sau excitație alcoolică șl 
care dispune de niscaiva mate
riale demne de a fi transfigura
te : o pereche de șoșoni jerpe-» 
liți, două-trei ceasornice defec
te, rămășițele unui cărucior de 
copil, tuburi goale de pastă de 
dinți sau cutii de conserve, bu
căți de tablă și de carton, ba 
chiar cioburi de sticlă - toate 
acestea asamblate cu scoabeM 
sfori sau cine știe ce formida
bilă pastă de lipit.

După extravaganțele englez 
zului Paolozzi, vizitatorul putea 
să se reconforteze cu operele 
americanilor Franz Kline — ale 
cărui tablouri se compun din 
citeva linii negre pe un fond 
cib — sau Hans Hoffman, unul 
din primii „intrasubiectivi“ — a- 
dică autori de pete de pînză 
cu ajutorul celor mai fantastice 
metode. Urmînd exemplul unui 
șef de școală ca Salvador Dali, 
intrasubiectivii nu pregetă, da 
exemplu, să înmoaie o pereche 
de șireturi sau un smoc de cilți 
intr-o combinație de bulion și 
terebentină, azvîrlindu-le apoi 
pe pînză — bineînțeles, cu ochii 
închiși, în primul rind pentru 
a-și proteja retina și apoi pen
tru a nu altera cu nimic carac
terul eminamente subiectiv al 
actului de creație...

Procedeele sus-amintite, par 
să V găsit — după cum remar
că presa occidentală — un diss 
cipol înzestrat, în persoana tî- 
nărului iugoslav Dzamonja, care 
își execută compozițiile din cuie 
sudate la capete ; in orice caz, 
această metodă originală a stir-: 
nit senzație printre amatorii da 
abstracțiuni.

In veritabila competiție a 
absurdului, despre care vorbim, 
au apărut ca niște pă
sări exotice, lucrările unor 
artiști ca belgianul Jespers, 
maestru al portretu’ui in mar
mură și bronz, neorealistul ita
lian Renato Guttuso, binecu
noscut pentru tablourile sale cu 
un puternic conținut «ecial, ce
lebra sculptoriță soviet'ca Vera 
Muhina, sau retrospectivele -» 
fie chiar și foarte sumare - Pe- 
trașcu și Brincuși.

Finalmente, marele premiu al
(Continuare în pag. 3-a)

Tînărul inginer Mihai Mihai
lov conduce secția de incu
batoare a gospodăriei agri
cole de stat „Donca Simo“ 
din regiunea Constanța. îm
preună cu colectivul pe care 
il îndrumă, printr-o îngrijire 
deosebită — el se preocupă 
de scoaterea și creșterea 
unui număr cit mai mare de 
pui. Intr-o singură perioadă 
de incubație s-a reușit ast
fel să se obțină 84.000 pui.



Musorgski

Fruntași ai ariei

■ ■

Istoria culturii ruse din 
veacul trecut oferă tabloul 
unei impresionante desfășu
rări de forțe îndreptate îm
potriva tiraniei și obscuran
tismului orînduirii feudale.

Sub influența concepțiilor 
revoluționare ale vremii s-a 
constituit o asociație de mu
zicieni. devenită celebră în 
istoria muzicii sub denumirea 
de „grupul celor cinci". Ade- 
rînd la un program comun, 
întemeiat pe adoptarea prin
cipiilor estetice ale lui Cer- 
nîșevski, membrii acestui 
grup — Mili Balakirev, A- 
lexandr Borodin, Modest Mu
sorgski, Cesar Kui și Nicolai 
Rimski-Korsakov și-au propus 
să compună opere muzicale de 
un tip nou, eliberate de li
mitele artificiale ale tipare
lor tradiționale. Pornind de 
la convingerea că arta poate 
servi ca mijloc de 
cunoaștere a vie
ții, că ea poate a- 
vea un rol educa
tiv și este menită 
să trezească idea
luri și crezuri noi 
de viață, compo
zitorii din „grupul celor cinci* 
au ridicat arta muzicală rusă 
la nivelul celei mai înalte ex
presii artistice a vieții și gîn- 
dirii umane.

Cel mai profund și înzestrat 
dintre muzicienii grupului este 
fără îndoială genialul compo
zitor Modest Musorgski. EI s-a 
născut la 16 martie 1839, în 
satul Karevo, din fostul gu- 
vernămînt Pskov. încă din 
anii copilăriei, Musorgski a 
manifestat o puternică încli
nație pentru arta sunetelor. 
Cum, însă, potrivit concepției 
claselor dominante din vre
mea aceea, arta nu putea 
constitui o profesie serioasă, 
părinții l-au destinat carierii 
militare. Dar concomitent cu 
studiile ce i-au fost impuse. 
Musorgski își dezvoltă talen
tul muzical, fapt care l-a dus 
în curînd Ia descoperirea ade
văratei sale vocații. Ofițer la 
vîrsta de 17 ani, el și-a dat 
demisia din armată după cinci 
ani, spre a-și putea închina 
viața exclusiv artei și creații
lor muzicale ce se revărsau 
din pana lui ca un torent pu
ternic.

Preluînd și dezvoltând con
cepțiile dascălului său, Dargo- 
mîjski, Musorgski a subliniat 
ideea slujirii adevărului ca 
scop suprem al artei.

însuflețit de acest ideal, 
Musorgski situează în centrul 
creației sale omul. El cerce
tează și analizează cu o rară 
forță de observație adevărul 
vieții, reflectat în conștiința 
omului rus precum și în toate 
manifestările vieții sociale a 
epocii sale. într-o scrisoare 
adresată unui prieten, compo
zitorul dezvăluie concepția sa 
asupra artei, dînd o admira
bilă definire a menirii ade
văratului artist creator: 
„Vreau să zugrăvesc în mu
zică poporul; cînd dorm, el 
îmi apare în față; cînd mă- 
nînc, mă gîndesc la el ; cînd 
beau mă trezesc cu el în fața 
ochilor, apărîndu-mi în toată 
realitatea lui, mare, fără vop- 
seli și fără artificii. Ce bogă
ție rodnică în adevăratul în* 
țeles al cuvîntului, oferă lim
ba poporului unui muzician... 
Ce rare posibilități de întru
chipare artistică oferă viața 
reală a țăranului rus, aceluia 
care știe să observe! Cu con
diția să știi săpa adine, 
condiția să fii 
artist, poți avea 
facții!"

Pătruns de o 
dîncă dragoste pentru țărăni
mea iobagă și profund mîhnit

cu 
un adevărat 
imense satis-

sinceră și a-

„Qaitea. etnteeel&iu

de soarta crudă a maselor 
oprimate, Musorgski a întru
chipat în muzica sa suferin
țele și umilirea îndurată de 
poporul rus de-a lungul veacu
rilor, cxprimînd totodată, prin 
puterea geniului său, năzuin
ța de a da vieții o nouă în
fățișare, luminată de încrede
rea sa fermă într-un viitor 
mai bun.

Pentru înfăptuirea scopuri
lor pe care și le-a propus, 
Musorgski și-a făurit un stil 
vocal cu totul nou și original, 
bazat pe principiul realist al 
concordanței sunetului și cu
vîntului, ce tinde la redarea 
cuvîntului prin sunetele cele 
mai apropiate de ritmul, nu
anțarea și inflexiunile graiu
lui vorbit. Realizarea magis
trală a îmbinării cuvîntului cu 
elementul muzical constituie 
tocmai secretul acelei ex-

presii noi și tulburătoare ce 
caracterizează întreaga operă a 
genialului compozitor. Melo
dica musorgskiană renunță Ia 
orice element retoric inutil. 
Musorgski nu se supune gus
tului superficial al așa-numi- 
ților „iubitori de muzică" din 
vremea sa. El nu urmărește 
succesul facil și, cu toate 
greutățile întîmpinate în ca
lea afirmării operei sale, ră- 
mîne credincios principiului 
său, potrivit căruia muzica nu 
este făcută numai pentru a 
place, ci înainte de toate pen
tru a exprima o idee și pen
tru a convinge pe ascultător 
de adevărul acestei idei.

Muzica lui Musorgski este 
profund înrudită cu cîntecul 
popular rus. Studiind cu o ne
țărmurită dragoste și pasiune 
folclorul țării sale, compozito
rul a izbutit să-și făurească 
un grai muzical profund Ie

gat de simțirea poporului rus. 
în creația lui Musorgski 
predomină genul vocal. Ală
turi de cîteva compoziții in- 
trumentale și o seama de cîn
tece și coruri — adevărate ne
stemate ale literaturii muzi
cale — compozitorul și-a în
scris numele în istoria muzi
cii prin genialele sale drame 
muzicale „Boris Godunov" și 
„Hovanscina" și opera „Tîrgul 
din Sorocinsk".

Datorită convingerilor sale 
democratice și caracterul re
voluționar al concepțiilor sale 
artistice și filozofice, Musorg
ski a întâmpinat în tot timpul 
vieții sale o aprigă rezistență 
din partea oficialităților regi
mului țarist, care au făcut tot 
posibilul pentru a înăbuși cre
ațiile marelui compozitor. Ne
înțeles și persecutat de către 
oficialitățile țariste, Musorg

ski a fost nevoit 
să-și cîștige exis
tența ca funcțio
nar, fapt care a 
avut o înriurire 
nefastă asupra să
nătății și capaci
tății sale creatoa

re. El s-a stins din viață la 
vîrsta de numai 42 de aaL dar 
operele sale i-au asigurat «n 
loc de frunte in galeria celor 
mai mari artiști 31 omenirii.

Operele „Boris Godunov' și 
„Hovanscina se numără prin
tre ceie mai de scamă creații 
ale literaturii muzicale uni
versale, constituind în același 
timp realizări de o neasemui
tă importanță pe calea evo
luției istorice a genului.

Compozitor și dramaturg 
genial, inovator îndrăzneț și 
artist de un curaj și de o pro
bitate rară, Musorgski oc;;pă 
un loc de cinste in șirnl glo
rios al celor mai mari crea
tori de opere, care, prin refor
mele și inovațiile lor au con
tribuit la ridicarea dramei 
muzicale pe culmile cele mai 
înalte aie artei.

A. TRAIAN

Pe ocul din parcul Clujului.
Foto : PAVEL POPESCU

Din istoria sportului

Tenisul de masă
,.Ping-pongL»î*. cum era denu

mit în trecut tenisul de masă, 
este until din cele mai tinere 
sporturi di» lume... Primele 
mențiuni despre practicarea lui 
datează abia de la sTtrșitul se
colului trecut

In Anglia, la început, jucătorii 
întrebuințau palete acoperite cu

pergament iar plasa 
de o masă sau, uneori, 

*' ’ tîrziu 
să inventeze

Semnele săpate de artiști necunoscuți pe 
oase de animale sau pe carapace de broaște 
țestoase încă din timpul dinastiei Șan, adică 
aproximativ de prin secolul al XVI-lea î.e.n. 
mărturisesc bogăția și diversitatea literaturii 
chineze, din cele mai îndepărtate timpuri. 
Poeții populari, mult îndrăgiți de popor, com
puneau imnuri sau poeme care apoi erau cîn- 
tate cu diferite prilejuri. Nici un eveniment 
important din viața poporului nu se petre
cea fără versuri, rostite de cel mai bun re
citator al obștei, însoțite de sunetele dulci ale 
coardelor instrumentelor populare.

O mare dezvoltare o ia însă literatura chi
neză odată cu descompunerea orînduirii scla
vagiste. Aceasta se petrece în secolul al XI- 
lea î.eji., cînd U, regele triburilor Cijou, 
zdrobește dinastia Șan. începe acum cea de-a 
doua perioadă a literaturii clasice chineze, 
care durează pînă la sfîrșitul secolului al 
III-lea î.eji., cînd se unifică întreaga Chină 
sub cel dintâi împărat din dinastia Țin. în 
această perioadă, poezia cultivată de artiștii 
anonimi se vede a fi fost de o mare finețe. 
Și unii învățați, iubitori de frumos, trebuie 
să se fi îndeletnicit cu selecționarea acestor 
producții literare.

Secolele care s-au scurs și urgia războaie
lor au făcut să se piardă textele cele mai 
vechi. Trei sute 
cinci din aceste 
cîntece au fost to
tuși strînse într-o 
operă unitară, ca
re constituie un
mare poem al tradițiilor populare, al vieții 
sociale și politice din China antică. Opera a- 
ceasta de o rară frumusețe a fost denumită 
„Cartea cîntecelor Sițzin". Ea este tezaurul 
cel mai prețios al vechii literaturi chineze.

„Cartea cîntecelor" face parte — alături de 
„Cartea schimbărilor" și „Cartea legende
lor istorice" dintr-un ansamblu de lucrări 
care s-ar putea numi „Cartea cea mare a 
tradițiilor chineze"

La rîndul său, „Cartea cîntecelor" este îm
părțită în patru părți. Cea dintîi se chema 
Kuo Fong (Cîntecele principatelor). Aici sînt 
strînse poeziile cele mai bine realizate din 
fiecare principat chinez, fiind repartizate de 
fapt după locul de origină, scoțîndu-se indi
rect în evidență specificul fiecărui fel de 
creație populară. Se găsește în această parte 
a „Cărții" susținută teza admirabilă că în 
poezia populară a fiecărui principat se află 
concretizate, firea, moravurile oamenilor ce 
locuiesc regiunea respectivă.

în Kuo Fong sînt cîntate simțămintele ace* 
lora ce se trudesc pe ogoare, nădejdile lor 
în recolte îmbelșugate de grîne care să le 
risipească nevoile grele ale vieții și foametea 
ce bîntuia prea adesea Se arată suferințele 
mulțimii sub tirania prinților, cîrmuitori ai 
diferitelor ținuturi chineze, ca în poemul in
titulat — atît de sugestiv — „Șobolanul mă
tăhălos".

lor sînt numiți „eroi ai agriculturii". „Prințul 
meiului" — Hoi Țe — este socotit cel dinții 
cultivator de cereale jucînd rolul lui Tripto- 
lcm. favoritul zeiței Demeter Ceres, din mi
tologia greco-romanilor.

Cînd vine cea de-a noua lună,
cu grijă pregătim hambarul 

Ca să primesscă-n luna zecea, 
bogata roadă de pe cîmp, 

Mei pentru vin, pentru bucate,
mei timpuriu și mei tîrziu, 

Orez nedezghiocat, fasole și cînepă 
și grîu rotund 

Veniți, o gospodari, veniți! 
Cules-am rodul de pe cîmp 
Intrați în case și începeți în tihnă 

să lucrați acum.

Marile poeme aie lumii
(VIII)

Un minunat salt cu .parașuta..
Foto •. TASS

UMOR

stofă sau 
e:~. fixată 
între două scaune. Mai 
un englez avea __  .
mingea de celuloid iar paletele 
au fost acoperite cu cauciuc.

In ziarele care au apărut în 
anul 1901 este cuprinsă relatarea 
primului concurs internațional 
ce ..ping-pong" organizat în 
sala hotelului „Continental" din 
Viena. Jocul era cu totul altfel 
decît cel cunoscut în zilele noa
stre. semănînd foarte mult cu 
tenisul de cîmp. Masa era îm
părțită la fel ca un teren de 
tenis iar numărarea punctelor 
se făcea după sistemul între
buințat în tenisul de cîmp. Cit 
privește pe cel mai bun jucător 
din acele vremuri, ziarele au re
marcat timp de mai mulți ani la 
rind pe un indian. P. Nanda 
care „și-a uimit pur și simplu 
adversarii și publicul spectator 
prin abilitatea și puterea cu 
rare respingea mingea". Printre 
altele trebuie spus că istoria 
tenisului de masă cuprinde și 
cîteva curiozități. Astfel, pînă 
la începutul celui de al doilea 
război mondial, majoritatea Ju
cătorilor întrebuințau o tactică 
pur defensivă, practicînd așa 
zisul joc de „țăcăneaiă“. Așa se 
face că într-un meci care a avut 
loc în cadrul campionatelor 
mondiale desfășurate în anul 
1939 la Fraga au trebuit să 
treacă peste două ore pînă ce 
arbitrii să înregistreze primul... 
punct Această partidă memora
bili a continuat șapte ore. fiind 
considerată drept un „record" 
de durată a unui meci de tenis 
de masă. Pornind tot de la a- 
eest meci. Federația internațio
nală de tenis de masă a luat 
hotărârea de a limita durata 
unu: set la 20 de minute, pre
vedere regulamentară care exis
tă și în prezent.

De la „ping-pongul** începutu
lui secolului XX și p^nă la teni
sul de masă din zilele noastre 
sportul cu mingea de celuloid 
a suferit multe transformări. In 
prezent tenisul de masă a de
venit un joc prin excelență ofen- 
siv. Tn această direcție un aport 
substanțial fiind adus de jucă
torii din R. P. Chineză și Ja
ponia care domină de cîțiva ani 
cu autoritate pe 
nai. Alături de 
ternaționale au 
repetate rin duri 
rilor din țara noastră care an 
cucerit numeroase titluri de

O. șobolan mătăhălos și lacom ! 
Bucatele de ce.................... ...
Noi am muncit

De cînd îți bați

ni le mănînci ? 
din greu și uite 

sînt trei ani 
într-una joc de noi.

Din punct de vedere istoric și economic, 
Kuo Fong ne dovedește că agricultura era 
ramura principală a economiei Chinei antice 
și că ea ajunsese la un înalt grad de dezvol
tare. Legendarii strămoși zeificați ai chînezi-

Impresionant este faptul că, în general# 
aceste cîntece arareori reflectă simțămintele 
unei singure persoane.

Noblețea acestui fel de a cînta simțămin
tele a fost relevată de altminteri în noua 
istorie a literaturii chineze ca un element 
extrem de pozitiv în dezvoltarea ulterioară 
a marilor poeme moderne din zilele noastre, 
cînd se reia și se dezvoltă firul tradițional al 
străvechii arte populare.

Celelalte 
părți ale 
cîntecelor". se în
titulează „Și — 
Ya“, „Ta Ya“ șl 
„Song", sînt baza

te pe o serie de fermecătoare povești mi
tologice, unele atribuite legendarului prin
cipe Cijou.

Lucrurile sînt departe de a fi așa. Cînte
cele din „Siao Ya“, „Ta Ya“ și „Song" sînt 
de origine tot atît de populară ca și acelea 
din Kuo Fong, deși poate că parte dintre ele, 
într-o străveche formă, vor fi fost cîndva 
rostite și la curtea legendarului prinț Cijou.

în aceste ultime părți se află și o poezie 
panegirică pe temele legendelor eroice ale 
luptelor pentru formarea statului chinez, a 
muncii grele pentru construirea unor orașe, 
noi, palatul și temple maiestuoase. Se află și 
numeroase imnuri de slavă adresate strămo
șilor ce locuiseră înainte în țară și care erau 
cald solicitați să-i ajute pe urmași. Se mai 
găsesc și cîntece de dragoste, însuflețite de 
o pasiune delicată, suavă, cum nu se mai află 
în nici o altă literatură orientală.

Toată această poezie este de obicei cîntată, 
în stanțe regulate, avînd însă o rimă foarte 
variată, ceea ce îi dă o expresivitate deose
bită. Farmecul „Cărții cîntecelor", încîntă și 
pe cititorul modern prin savoarea simțirii și 
cugetării populare, prin plasticitatea limbii.

în școala chineză antică marea operă „Car
tea cîntecelor" a fost folosită drept manualul 
de bază în studiul artei, al poeziei în special. 
Elevii o învățau în întregime pe de rost și 
erau examinați cu o severitate deosebită. 
Cunoașterea frumoaselor versuri ale „Cărții 
cîntecelor", dădea de altminteri oricărui tî- 
năr posibilitatea de a se intitula literat.

China nouă. China populară, se mîndreșta 
pe drept cuvînt cu acstă monumentală 
creație poetică a oamenilor ’.mp!’., artiști ne
cunoscuți ai trecutului, care au închis ca 
într-o scoică de aur. cum spune :n*r-una din
tre însemnările sale scriitori’ <cv.e*> I’ya 
Ehrenburg, mărgăritarele .. înțelepci
unii și frumuseții antice, pentru a Ie păstra 
și a le dărui celor de astăzi.

AL.

trei
.Cărții

MIT2U

Pictura de den

plcn internațio- 
ei cronicile in- 
menționat în 

numele jucăto-

ARTĂ ABSTRACTĂ

Invifafie 
acceptată

Compozitorul de 
operete Karl Mil- 
locker a primit o 
invitație din partea 
unui conte austri
ac. „Dragă maestre 
— a scris acesta în 
invitație — pot să 
sper că te vei nu
măra printre oaspe
ții mei ? Va avea 
loc un mic concert: 
soția mea va cînta 
și fiica mea o va a- 
compania. La ora 9 
precis se va servi 
masa !“.

Răspunsul lui Mi- 
lldcker a fost scurt: 
„Mulțumiri pentru 
invitația dv. Ne în
tâlnim mîine ^ra 
9 precis

Aplauze.e 
lui Pușkin

In timpul unui 
spectacol de teatru, 
celebrul poet rus 
Alexandr Pușkin a- 
vea locul lingă doi 
domni din „înalta 
societate" a Peter- 
sburgului care nu

Cel mai greu a fost sâ prind asema 
narea feței.

mai conteneau cu 
laudele la adresa

Desen de: J. PUHALSK1 actriței Assenkova.

Pușkin nu împăr
tășea de fel entu
ziasmul lor și rămî- 
nea rece la ieșiri
le actriței în scenă. 
Enervați, cei doi 
domni nu s-au pu
tut abține sâ nu-i 
spună poetului că 
este un prost dacă 
nu aplaudă pe As
senkova.

„Domnii mei — a 
răspuns Pușkin. 
M-ați numit prost 
și pentru aceasta 
s-ar cuveni să vă 
trag cîteva palme. 
Dacă nu o fac este 
pentru simplu mo
tiv că Assenkova ar 
putea crede că o a- 
plaud pe dînsa...**.

Cea mai bună 
metodă 

de a scrie..
In timpul unui 

banchet, scriitorul 
american Heming
way ședea lîngă un 
gentleman care în
cerca tot timpul să 
înceapă o conver
sație cu dînsul.

„Care este, după 
părerea dv., meto
da cea mai bună de 
a scrie ?“ — l-a în

trebat acesta pe He
mingway.

„De la stînga la 
dreapta" — a răs
puns calm scriito
rul.

O dublă 
înșelăciune...
In timp ce Ber

nard Shaw se afla 
în drum spre Lon
dra, un industriaș, 
vecin de comparti
ment. l-a acuzat că 
i-a furat portmo- 
neul cu bani. După 
puțină vreme aces

ta și-a găsit însă 
banii, pe care a 
descoperit că se a- 
șezase singur. La 
remarca conducto
rului „sînteți în
dreptățit să-1 dați în 
judecată pentru in
sulte pe acest 
domn", Bernard 
Shaw a răspuns :

„Pentru ce să-mi 
produc încurcături ? 
Amîndoi ne-am în
șelat. El a crezut că 
eu sînt un hoț, iar 
eu am socotit că 
dînsul este un gen
tleman".

campioni mondiali și europeni 
Ia individual și pe echipe. Iar 
numărul tot mai mare de tineri 
talentați care se afirmă în fie
care an în toate colțurile țării 
ne îndreptățesc să putem privi 
cu încredere la viitorul tenisu
lui de masă in R.P. Romină.

Pictura de gen, compoziția 
care înfățișează personaje ano
nime în cadrul lor obișnuit și 
în acțiuni cotidiene, este prin 
definiție realistă și cu caracter 
social_ tn ea se oglindește di
rect un mod de viață. Vizitato
rul unui muzeu de artă uni
versală dacă e înarmat cu cîte
va date de istorie, are satisfac
ția să vadă în pictura de gen 
flamandă lumea burgheziei din 
Flandra veacurilor XVI—XVII, 
cu specificul vieții ei materiale 
și cu moravurile generate de 
această viața ; poate să vadă în 
scena de gen franceză din vea
cul XVIII, dramele, caracterele 
și stilul de trai al „omului de 
riad" care apare in arta bur
gheză a vremii sfidînd gu»- 
tul și prejudecățile aristocra
ției, poate să vadă, în compozi
țiile de gen ale realiștilor ruși 
de la sfîrșitul veacului trecut 
(peredvijnici). condiția sociali 
ți morală a țărănimii ruse înro
bite ; poate să vadă în scena 
de gen din arta realist socia
listă aspecte din viața oamenilor 
muncii contemporani. Dar pictu- 
ra de gen e relevată sub raport 
social nu doar prin bagajul ei 
obiectiv de imagini realiste, fi
dele fizionomiei sociale a vre- 
mii, ci și prin însuși (•piui că, 
la un moment dat, pictorii cul
tivă cu precădere și publicul 
gustă scena de gen. Căci aceasta 
indici nevoia de cunoaștere a 
reali tații, proprie claselor pro
gresiste.

Si amintim că însăși expresia

„pictură de gen" apare in aju
nul revoluției franceze din 1789, 
la filozoful materialist francez 
Diderot, și, în contextul concep
ției lui estetice, ea înseamnă in
teresul pentru viața păturilor 
mijlocii ale societății, promova» 
rea unei arte opusă gustului a- 
rislocrației.

Avînd. această funcție de cu
noaștere a unei lumi sociale, 
concrete, scena de gen deter
mină reprezentarea obiectelor 
materiale, ce apar ca atribute 
ale unui stil de viață. Vedem 
oameni cu fizionomii și haine 
tipice pentru categoria din care 
fac parte în mijlocul peisajelor, 
caselor, mobilelor de care sini 
înconjurați. Dar dacă s-ar re
zuma la atît, scena de gen ar fi 
operă de documentare și nu de 
artă. Flamandul din sec. 
XV] care se delecta pictînd de
tailat cadrul material al scenei 
de gen crea de fapt o ima-

Inițieri în arta 
plastică

Politețe
Desen : G. ANASTASOV
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gine a abundenței, seducătoare 
pentru el. Iar pictorul sovietic 
care in scena de gen pune ac
centul pe atributul moral creea
ză de fapt imaginea relațiilor 
socialiste între oameni, domi
nantă în conștiința sa. Să ne 
amintim de pildă din expoziția 
de artă sovietici de anul trecut 
de la sala Dalles, scenele de 
construcție ale lui Pimenov, ori 
scenele de odihnă ale lui Plas
tov. Aceste tablouri tind să de
finească modul de viață al lu
mii din care se inspiră și prin- 
tr-o caracterizare morală

Adesea veridicul anecdotei și 
al recuzitei materiale din scena 
de gen poate să satisfacă pe 
privitorul neexperimentat. care 
nu discerne asemănarea exte
rioară de adevărul artei, imita
ția de creație. Discernământul se 
exersează în contemplația ope
relor. Nicolae Grigorescu iși

învăluia scenele de gen într-o 
atmosfera care părea să ira
dieze din personalitatea și via
ța personajelor : vezi ambianța 
primăvăratecă a țărancelor gra
țioase, vezi concentrarea in pe
numbra fantastică din colțul 
„Amatorului de Artă", vezi pra
ful încins din „Carele cu boiu.

Scena de gen a lui Aman e- 
vocă ambianța salonului din 
veacul trecut ; Băncilă, Ressu, 
St. Dumitrescu au creai imagi
nea trudei .și mizeriei țăranului 
exploatat. D. Ghiață tratează în 
scene de gen rustic romînesc ; 
Baba, Szdnyi, Maxy și alți con
temporani înregistrează fiziono
mia mediului social din epoca 
de construcție socialistă : toți 
aceștia izbutesc să evoce viața 
fiindcă opera lor e bazată nu pe 
un inventar de imagini din rea
litate, ci pe o înțelegere a 
vieții.

Cum se naște din viață mo
tivul scenei de gen și particu
laritățile ei istorice, se poate 
urmări in arta contemporană. 
Revoluția socialistă a generat o 
pictură de gen tipică pentru 
vremea noastră și pe care o pu
tem caracteriza prin tema erois
mului cotidian. De pildă, ta
blourile reprezentind scene din 
lupta pentru apărarea păcii 
(„Semnarea apelului pentru un 
pact al păcii" de Ressu), scene 
din constituirea gospodăriilor a-| 
gricole colective sau cele care e~ 
vocă trecutul glorios de luptă ca 
rezistența partizanilor, („Intero
gatoriul" de loganson) sau mo- 
mente ale activității ilegale („Ti
pografia ilegală" de Szdnyi) etc.

Prin esența lor. aceste tablouri 
sînt istorice, ilustrează un mo
ment istoric. Dar acest moment 
scoate în evidență caracterul 
cotidian, anonim al devotamen
tului oamenilor simpli care au
făcui din revoluție o cauză a
vieții lor personale. Asemenea
scene de gen, sînt de fapt ex
presia acelui mare adevăr că 
masele populare sînt făuritoarele 
istoriei.

ANCA ARGHIR

Trestie
în general, trestia 

de zahăr nu trăiește 
mai mult de șase 
ani. Dar in județul 
Sonsi din provincia 
F uțzien există o 
plantație de trestie 
de zahăr în vîrstă de 
peste 119 ani. Da
torită îngrijirii deo-

de zahăr cenfenară
sebite din partea ță
ranilor localnici, a- 
ceastă planluție reîn- 
tinerește în fiecare 
an ; în fiecare an 
apar vlăstare noi și 
planta iși schimbă 
rădăcina. Cea mai 
ridicată producție a- 
nuală medie obținută

de pe această plan
tație a fost de 1500 
kg la mu (ui. mu 
egal cu 1/15 din
tr-un hectar), adică 
de cîteva on mai 
mare decît se reali
zează în medie în 
regiunea respectivă.



noi

Acordarea unor distincții și premii 
întreprinderilor fruntașe

Iotă în fotografia din stingă o imagine din filmul „Comandan
tul detașamentului" o producție a studiourilor Bulgare.

Fotografia din dreapta redă o scenă din filmul „Scrisoarea 
Elvirei", producție a studiourilor cinematografice sovietice.
_____________________________________________________

Veneția, pete și fiare vechi
(Urmare din pag. l-a)

Bienalei a fost împărțit intre doi 
francezi, Hans Hartung și Jean 
Fautrier. Cel dinții o prezentat 
un număr restrîns de lucrări - 
22 de pînze — compuse între 
anii 1935 și 1960. Dacă ar fi să 
dăm crezare afirmațiilor unor 
specialiști în materie de artă 
abstractă, impresia monumen
tală pe care o degajă tablou
rile lui Hartung, rezultă din 
„...acele planuri delimitate prin 
trăsături savante și mai ales din 
semnificațiile majore care se 
afirmă în aceste lucrări..."

Din păcate, muritorul de rînd 
n-are cum să distingă aseme
nea însușiri miraculoase. El va 
privi, de pildă, lucrarea lui Har
tung intitulată „T.1936-2“ și va 
observa, fără prea multă bă
taie de cap, o învălmășeală de 
linii haotice, de pete vinete, verzi 
și portocalii, de contururi CGre 
se suprapun și se descompun 
ca niște cioburi policrome în 
ocheanul unui caleidoscop, ab
solut imposibil de comparat sau 
de asociat cu ceva din viața 
reală, în afară, poate, de nis
caiva pete stranii pe un ’maldăr 
de zdrențe.

Cel de-al doilea laureat, 
Fautrier, este o figură binecu
noscută în lumea ciudățeniilor 
plastice. După ce a mizgălit 
ani de zile tot felul de monștri
in gigantice compoziții figura: 
tive, — un fel c'e simbolism teh- 
nicolor — Jean Fautrier a creat 
pasă-mi-te prin 1923, așa-numi- 
ta „pictură informă-. Conform 
aprecierii specialiștilor, părinte
le informului ar fi păstrat, din 
perioada figurativă, gustul ma« 
rilor mase de pastă pe care a- 
leargâ dire și puncte misterioa
se. După alții, Fautrier se ca
racterizează printr-o monotonie 
voită, o direcționare strictă și 
deliberată. Prin însăși structura 
sa - mase dense în centru, le
gate de spațiu printr-o rețea de 
dungi cadrilate și de unde tre
murătoare ■— opera lui Fautrier 
își înscrie, afirmă criticii, pro
priile limite și își înjumătățește 
dimensiunile.

Unii reporteri, prezențl la Ve
neția în zilele Bienalei, mai pu
țin amabili și îndiscrețî prin 
definiție, - descriu însă alte 
laturi mult moi edificatoare ale 
personalității proaspătului lau
reat. Astfel, aflăm că Fautrier 
putea fi văzut zilnic pe terasele 
marilor restaurante sau în loca
lurile de noapte, unde profera 
injurii și amenințări teribile la 
adresa rivalilor săi, declarind 
că a doua zi își va retrage cele 
140 de tablouri, că el nu admi
te concurență, că are legături 
cu persoane importante de la 

Roma și că toți cei care-l ata
că o să-și muște miinile...

Ca să fim drepți — trebuie să 
recunoaștem că atît Fautrier 
cit și Hartung au meritat cu 
prisosință premiile acordate. Din 
punctul de vedere al ruperii de 
viața, al îndepărtări1 de pro
blemele omuiui contemporan, 
din cupctul oe vedere a! satis
facerii gusturilor bolnăvicioase 
ale unei minorități care gravi
tează intre fuga de rea ta te și 
goana turbată după senzații 
tari - ambii laureați sînt vred- 
nxi de toată lauda, ca și cei 
mai mulți dintre colegii ior oc
cidentali, participant! la a 
30-a ediție a Bienalei din Ve
neția.

Și totuși, e greu sc-ți stăpî- 
neșt: un zîmbet de amă-ăciune, 
gîndindu-te că printre sute’e de 
impostori care concurează la 
g'oria lui Buonarotti - cu mal
dăre de fiare vecm, sau la a- 
ceea a lui Rafael - cu șireturi 
muiate în bulion, m tot acest 
tcimeș-balmeș de fantezii mala
dive, există, poate, cițb/a artiști 
autentici, mutilați de cond țiile 
tragice în care trebuie să-și 
desfășoare activitatea, siliți 
să-și prostitueze talentul pentru 
a fi pe piacul puternicilor zilei, 
pe placul acelora pe care-i în
grozește tot ce înseamnă lumi
nă, adevăr, frumusețe umană.

Printr-o hotărî re a Consi
liului de Miniștri au fost a- 
cordate distincții Și premii 
întreprinderilor fruntașe pe 
anul 1959.

Potrivit hotărîrii, „Drape
lul de producție- al Consi
liului de Miniștri pe anul 
1959 și un premiu au fost 
conferite colectivului Uzine
lor „23 August" din Bucu
rești ca întreprindere frun
tașă pe țară, pentru merite 
deosebite în legătură cu în
deplinirea și depășirea pla
nului de stat pe anul 1959.

De asemenea s-a acordat 
un premiu colectivului Uzi
nelor „Industria Sîrmii- din 
Cîmpia Turzii. distins cu 
„Steagul roșu” al Consiliului 
Central al Sindicatelor pen
tru succesele deosebite obți
nute în producție în anul 
1959.

Expoziția sovietica va continua
să fie deschisă

La cererea oamenilor mun
cii Expoziția sovietică din 
Capitală va continua să fie 
deschisă încă șapte zile pînă 
la 17 iulie inclusiv. Zilnic la 
expoziție continuă să sosească 
n enumăr ați vizitatori din 
București și din provincie. 
Marele interes pe care îl stir- 
nește expoziția este ilustrat

Pentru realizările impor
tante obținute în îndeplinirea 
planului de stat pe anul 1959 
s-au acordat titlul de „Evi
dențiat" al Consiliului de Mi
niștri și premiile respective 
următoarelor unități : Schela 
de extracție Boldești, E- 
vidențiat I, Uzinele „1 
Mai” Ferneziu, Baia Mare, 
Evidențiat II și Fabrica de 
pielărie și încălțăminte „Fla
căra Roșie" din București, 
Evidențiat III.

Au fost de asemenea pre
miate unitățile distinse cu 
titlul de „Evidențiat1* al Con
siliului Central al Sindicate
lor pe anul 1959 astfel : Șan
tierul Naval Galați, Eviden
țiat I. Fabrica ..Cimentul Pă- 
cii “-Medgidia, Evidențiat II și 
Gospodăria agricolă de stat 
Cărei. Baia Mare, Eviden
țiat III.

încă șapte zile
de faptul că. în cele 21 de 
zile cite au trecut de la des
chidere, ea a fost vizitată de 
peste 600.009 oameni ai 
muncii.

Expoziția va rămîne des
chisă conform vechiului pro
gram: zilnic între orele 11—21 
iar duminica intre orele 9 și 
21.

(Agerpres) 

Semnarea Acordului 
comercial și de plăți 

între R. P. Romînă 
și R. P. Bulgaria

în urma tratativelor care 
au decurs într-o atmosferă de 
prietenie și înțelegere reci
procă, Ia 8 iulie s-a semnat 
la București Acordul privind 
schimbul de mărfuri și plă
țile între R.P. Romînă și R.P. 
Bulgaria pe perioada 1961— 
1965.

R.P. Romînă va exporta in 
R. P. Bulgaria utilaj petro
lier, tractoare, produse petro
liere, produse chimice, di
verse bunuri de larg consum i 
și alte mărfuri.

R.P. Bulgaria va exporta în 
R.P. Romînă minereu de fier, 
cabluri de cupru, oțel beton, 
îngrășăminte azotoase, di
verse produse ale industriei 
constructoare de mașini, bu
nuri de larg consum și alte 
mărfuri.

în comparație cu perioada 
1956—1969, schimbul de măr
furi prevăzut în Acordul co
mercial pe perioada 1961— 
1965 reprezintă o creștere 
însemnată.

Din partea romînă Acor
dul a fost semnat de tovară
șul Gogu Rădulescu, mini
strul Comerțului.

Din partea bulgară, Acor
dul a fost semnat de tovară
șul Jivko Jivkov, vicepreșe
dinte al Consiliului de Mini
ștri.

La semnare au fost de față 
tovarășii Popa Gherasim, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Eduard Mezincescu, 

■ adunct al ministrului Aface
rilor Exterae, Ana Toma și 
Valentin Steriopol, adjuneți
ai ministrului Comerțului, 
Nicolae Anghel, secretar ge
neral al Ministerului Comer
țului, Dionisie Ionescu, șeful 
Ceremonialului de Stat, mem
brii delegațiilor guvernamen
tale ale R.P. Romîne și R.P. 
Bulgaria, funcționari supe
riori din Ministerul Comer
țului, precum și directorii 
unor întreprinderi romînești 
de comerț exterior.

A fost de asemenea de 
fața tov. Ivan Kinov, amba
sadorul Republicii Popuiare 
Bulgaria Ia București, pre
cum și Marin Vatchkov, prirn- 
vicepreședinte al C.S.P. din 
R.P. Bulgaria.

★

Sîmbătă la amiază a pără
sit Capitala îndreptîndu-se 
spre patrie delegația econo
mică guvernamentală a R.P. 
Bulgaria în frunte cu tova
rășul Jivko Jivkov. vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri al R.P. Bulgaria care 
a semnat la București Acor
dul privind schimbul de măr
furi și plățile pe perioada 
1961—1965 între R.P. Romînă 
și R.P. Bulgaria.

CÂRTI NQi
IN EDITURA POLITICA

... — Lenin despre
Romînia.
128 pag., 1,86 lei
... — Lecții în aju

torul celor care studiază 
istoria P.M.R.
660 pag., 17 lei
... — Muzeul Dofta-

na (Album).
96 pag . 12,29 lei

L P. OLEINIK - Dezvol
tarea industriei Romi- 
niei în anii regimului 
democrat-popul ar
424 pag. 13.30 lei

A ALEKSEEV, M. RABI-
NOVICI — Septenalul și 
întrecerea eccnomică 
dintre socialism și capi-

96 pag, 2 Iei

Pe șoseaua București-Pitești s-a 
desfășurat sîmbătă după-amiază 
campionatul republican ciclist în 
proba de 100 km contra crono~ 
metru pe echipe. Titlul de cam
pioană a revenit echipei Dinamo 
București care, în ciuda timpului 
foarte călduros, a realizat o per
formanță excelenta — 21117’6”, 
cu 4” sub norma olimpică (2h 
Iff). Echipa dinamovistă a fust 
alcătuită din Gabriel Moiceanu, 
Ion Cosma, Ludovic Zanoni și 
Aurel Șelaru.

Pe locul doi s-a clasat echipa

Tinerele Berkî Agnes șî Aes Ibolya din secția covoare persane 
a cooperativei „Textila Mure$“ din Tg^t. Mureș sînt fruntașe in 
muncă. Fotoreporterul le-a surprins djscutînd despre un nou 

model de covor la care vor Hucra împreună.

Numirea noului ministru al R. P. Romîne 
in Austria

Printr-un decret al Prezi
diului Marii Adunări Națio
nale tov. dr. Victor Dimitriu 
a fost numit in calitate de tai- 
mis extraordinar și ministsu

A -apărut
.Probleme ale plăcii și socialismului"

A apărut în limba romînă 
în Editura politică, numărul 
7 pe anul 1960 al revistei 
„Probleme ale păcii și socia
lismului", revistă teoretică și 
informativă a partidelor co
muniste și muncitorești.

în acest număr al revistei 
sînt publicate articolele : Co
muniștii intensifică lupta pen
tru pace ; Politica externă a
S.U.A. ; tendințe și perspecti
ve de N. Inozemțev ; Despre 
politica de alianțe largi de 
E. Vercellino ; Naționalizarea 
în societatea burgheză. Pozi
ția comuniștilor de F. Fum- 
berg ; Lenin și umanismul de 
J. Lindsay ; Ideologie și știin
ță de V. Ruml.

în cadrul rubricii „Pagini 
din istorie14 apare articolul: 
Congresul al VII-iea al Inter
naționalei Comuniste de M. 
Thorez.

Rubrica „în partidele co
muniste și muncitorești" con
ține un bogat material infor
mativ cu privire la activita
tea unor partide frățești.

La rubrica „Schimb de pă- 
reri“ sînt publicate textele 
prescurtate ale expunerilor u- 
nor teoreticieni marxiști din- 
tr-o serie de țări asupra pro
blemei rolului economic al 
statului în socialism, expuneri 
prezentate în cadrul schimbu
lui de păreri organizat în a- 
prilie 1969 la Praga de către 
redacția revistei „Probleme 
ale păcii și socialismului" și 
Institutul de cercetări econo-

C.C.A. — 2h22’35”, iar pe locul 
ir ei Victoria — 2h29’42”.

★

Turneul internațional de tonis 
■de cîmp a continuat sîmbătă cu 
disputarea întîlnirii dintre echi
pele de tineret ale R. P. Romîne 
și R. P. Ungare. După primele 
meciuri sportivii romîni conduc 
cu 3-0 : Tiriac l a învins pe Ma- 
dai — 6-0, 6-2, Serester a cîș- 
tigat la Kaly cu 6-2, 6-2. iar 
Mina Ilina a învins-o pe Monory 
cu 7-5, 6-3, Partida de dublu

plenipotențiar al Republicii 
Populare Romîne în Austria, 
in locul tov. Constantin Nicu- 
ță, care a primit o altă însăr
cinare.

mice al Academiei de Științe 
a Republicii Cehoslovace.

Rubrica „Congrese șî confe
rințe internaționale" cuprin
de articolul : O tribună de so
lidaritate a popoarelor de C. 
Brutenz.

în rubrica „Scrisori, note, 
replici" sînt publicate artico
lele : în postura inocenței o- 
fensate de J. Gartner ; Viața 
deținuților politici este în pe
ricol de J. Ramirez ; Declara
ția celei de-a XI-a*-sesiuni a 
Consiliului General al F.S.M. 

8-a întrerupt cu avantaj pentru 
echipa noastră. Concursul conti
nuă astăzi pe terenurile Progre
sul.

★

La 8 iulie a început la Lenin
grad un mare concurs interna
țional de motocros la care parti’* 
cipă sportivi din 11 țări, printre 
care și R. P. Romînă. La clasa 
125 cmc pe primul loc s-a cla
sat Igor Grigoriev, inginer din 
Lvov, pe o mașină k. 58. La 250 
cmc a cîștigat Reinis Reșetniks 
(U.R.S.S.) pe o motocicletă 
Jawa. Concurentul romîn Gh. lo- 
niță a ocupat locul 6. Motociclis- 
tul cehoslovac A. Zemen, pe o 
mașină C.Z., a terminat învingă
tor la clasa 175 cmc.

★

Probele disputate în ziua a 
doua a campionatelor republica
ne de atletism au fost câștigate 
de următorii concurenți : Băr
bați: 110 m garduri : M. Ursac 
15” ; 100 m : Kineses 10” 9/10; 
1.500 m : Mihaly 3’47”6/10 (Va- 
moș a ocupat locul 2 în 3’49'* 
1/10) ; 3.000 m obstacole : Str- 
zelbiski 8’55^8/10 ; suliță : Gh, 
Popescu 72,41 m ; maraton: V, 
Teodosiu 2h37'24” • Femei : 
100 m : Ioana Luță 12”3/10 t 
greutate: Ana Coman 15,30 m.

(Agerpres)

Cea de-a ll-a sesiune 
a Comitetului 

administrativ al Uniunii 
internaționale 
a sindicatelor 

lucrătorilor din comerț
Intre 11 șl 13 iulie va avea 

loc la București cea de-a II-a 
sesiune a Comitetului admi
nistrativ al Uniunii interna
ționale a sindicatelor lucrăto
rilor din comerț (Departament 
Profesional al F.S.M.).

La lucrările sesiunii parti
cipă delegați din 12 țării 
membri ai Comitetului admi
nistrativ șj ai Comisiei de 
revizie ale Uniunii interna
ționale a sindicatelor lucră
torilor din comerț.

★

Vineri la amiază a sosit în 
Capitală Sugiri, secretar al 
Federației Sindicale Mondia
le, care va lua parte la lu
crările acestei sesiuni.

(Agerpres)

(Urmare din pag. l-a)

zbrăcări spirituale, intime, 
•efirești. Am avut tot timpul 

impresia că s-a vorbit pînă 
acum despre oricine. numai 
despre persoana mea nu. 
Domnul procuror desființează 
In rechizitoriul domniei sale, 
complexitatea mea, particula
ritățile specîfice ale mele ca 
individ.

Sînt judecat după un cod 
moral social. Eu socotesc că 
nu poate exista un cod moral 
al societății. Fiecare om este 
liber să acționeze cum vrea, 
să se lase purtat de pasiuni. 
Codul moral etic depinde de 
fiecare individ, este creat de 
fiecare individ.

Probabil conformația spi
rituală, psihică, m-a împins 
la multe gesturi spontane, 
conform cu firea mea uneori 
impulsivă, alteori penibil de 
timidă. îmi place să mă as
cult vorbind, am senzația și 
regretul că emit uneori idei 
unice care se pierd auzite nu
mai de mine. Aș fi putut fi 
un om mare și poate nemul
țumirea cu funcția de profe
sor m-a complicat atît. Sin
gurii prieteni sînt cărțile 
mele preferate. Mă simt bine 
în tovărășia lor. Oamenii de 
cele mai multe ori mă indis
pun. Nu-i înțeleg, nu mă în
țeleg. George Teodorescu, 
unul dintre comuniștii pe care 
i-am cunoscut, era un om 
dur. împărțea precis societa
tea în clase și lupta în nu
mele uneia, după un progam 
sigur. Principiile lui anulau 
complexitatea personalității 
mele.

Procurorul: Ce principal a- 
vea George Teodorescu care 

anulau personalitatea dumi- 
tale?

Suslănescu: Vedeți... E
greu de răspuns... Dar părea 
prea hotărît, prea sigur tre
cea peste unii oameni, cum 
ar fi Gavrilă a Ursului — om 
gospodar și chibzuit. Ura, 
pe Cordiș, pe domnul ba
ron Papp de Zerind, pe 
Cloambeș.

Procurorul: Credeți că duș
manii de clasă ai celor ce 
muncesc nu trebuie urîți, 
domnule profesor ?

Suslănescu : Depinde... To
tuși... fără violență.

Procurorul : Dacă erați îm
potriva violenței, atunci de 
ce cînd Andrei Sabin a scris 
o lucrare împotriva războiu
lui banditesc al fasciștilor, 
ați optat pentru eliminarea 
lui :

Suslănescu : Era un elev 
bun. eminent. Putea să ajun
gă departe. Dar fără politică.

Judecătorul: Mai aveți ceva 
de adăugat ?

Suslănescu : Nu mă fac vi
novat de moartea tovarășului 
Ardeleanu. care mi-a părut 
un om interesant. Am vrut 
să anunț prezența lui Bani- 
ciu în sat dar, emotiv și une
ori exagerat de sensibil cum 
sînt. am uitat.

Procurorul: în limbajul
nostru asemenea „sensibilitate 
exagerată44 se numește frică, 
lașitate.

Judecătorul: Mai aveți ceva 
de spus d-le Suslănescu ?

Suslănescu : Nu.
Judecătorul : Atunci conti

nuați. tovarășe procuror.
Procurorul : Consider că in

tervenția inculpatului n-a reu
șit să spulbere acuzațiile noa
stre și că, dimpotrivă, ea le 
întărește. Despre ce complexi

CAZUL SUSLÂNESC
tate este vorba la inculpat ? 
Dacă Suslănescu e un om 
complex, cu frâmîntări dra
matice de conștiință, cum se 
face totuși că această fră- 
mîntare n-a dus la nici o re
zolvare ? Cum se face că un 
om chinuit de problema vie
ții sale, și-o trăiește atît de 
lamentabil de laș, de degra
dant ?

Inculpatul susține de ase
menea că nu există un cod 
moral al societății, câ fiecare 
om își are etica sa proprie, 
independentă de societate. A- 
ceastă teorie este esențial 
falsă. Nu există cod moral în 
afara societății, in afara cla
selor sociale. Inculpatul nu 
încearcă astfel decît să se 
sustragă răspunderilor sociale.

Acestea fiind zise. cerem 
din nou, tovarășe președinte, 
audierea martorilor.

Martorul George Teodo
rescu : Am aflat despre Ale
xandru Suslănescu la inspec
torul din Arad. Să vedeți... 
De,-abia mă întorsesem de 
pe front și am trecut pe 
la inspectorat. Acolo mi s-a 
vorbit despre un profesor 
care vrea să plece la țară. 
Am acceptat să vină la Lun
ca. Căuta să mă convingă, 
însă fără să reușească, că 
pleacă din cauza mizeriei. 
Invoca lipsurile materiale, 
boala.

Judecătorul : Unde a locuit 
la Lunca ?

Martorul: Un timp a locuit 
la mine, apoi s-a mutat la 
Cordiș.

Judecătorul : Cunoașteți fe
lul în care s-a comportat la 
Cordiș ?

Martorul : Nu. în cele cî- 
teva zile cît a stat la Cordiș 
nu ne-am întîl-ni-t. Școala era 

închisă deoarece în localul ei 
se instalase comisia de îm
proprietărire.

Judecătorul: Ce părere avea 
despre problema agrară ?

Martorul : După cîte îmi 
amintesc, susținea că reforma 
e o siluire a tradiției țără
nești. Mai tîrziu însă, a pro
pus baronului Papp să o facă 
el pentru a-și făuri o falsă 
popularitate în rindul țărani- 
’or care doreau arzător re
forma.

Judecătorul : Acuzarea are 
vreo întrebare ?

Procurorul : Da ! Am vrea 
ca martorul să ne spună mo
tivele reale ale fugii lui Sus
lănescu din oraș.

Martorul : După cum am 
mai spus : susținea că pleacă 
din cauza mizeriei materiale. 
Mai tîrziu, într-o discuție la 
Lunca,' mi-a dezvăluit adevă
rata cauză a acestei fugi : 
scrisese niște articole la ga
zeta fascistă a lui Vîslan, și 
se temea de urmări.

Judecătorul : Să fie intro
dus martorul Mitru Moț. (Din 
depozițiile lui Mitru Moț și 
Andrei Sabin publicăm aici 
numai fragmente).

Din depoziția Iui Mitru 
Moț..

Judecătorul : Tovarășe Moț, 
îl cunoașteți pe Suslănescu ?

Mitru Moț : Da, e învățăto
rul cel nou. A venit de la 
oraș cu tovarășul director 
Teodorescu.

Judecătorul: Ce crezi des
pre purtarea lui în sat ?

Mitru Moț : Domnul Sus
lănescu este un domn. Vor
bește tare mult șj în toate 
felurile. Dar numai vorba-i 
de dînsu-1, că altfel fuge di
naintea faptelor. Altfel era to
varășul Ardeleanu. Apoi ace

la odată om. el ținea cu sa
tul și-a venit trimis de par
tidul nostru comunist de 
ne-a dat pămînt.

Domnu Suslănescu e vino
vat de moartea lui tovarăș 
Ardeleanu și a lui Gavrilă a 
Hahăului, că s-a dat cu duș
manii satului și a știut de 
cei ce vin cu puștile să-l 
omoare.

Din depoziția lui Andrei Sa
bin

Judecătorul : Ce ne puteți 
spune despre Alexandru Sus
lănescu. ca profesor și om.

Sabin : Alexandru Suslă
nescu mi-a fost profesor de 
istorie. într-o scrisoare îmi 
spunea că nu-i iubește pe fas
ciști ci dimpotrivă, dar ar 
fi în stare să lupte alături 
de ei. Credea în imposibilita
tea schimbării ordinei sociale 
existente și fixitatea împărți
rii în robi și stăpîni ; susținea 
că nu vede nicăieri o lume mai 
bună și o accepta in mod laș 
pe aceea pe care trăia. Dar 
nu numai neînțrfegerea îl fă
cea să judece așa, ci mai ales 
frica de a nu-și pierde liniș
tea existenței lui de profe
sor. In lumina acestor date, 
gestul lui. care a determinat 
eliminarea mea din liceu, mi 
se pare a fi încadrat perfect 
în conduita sa perfidă. Mi-a 
denunțat lucrarea direcției 
după ce mă dăduse afară din 
clasă.

Judecătorul: Audierea mar
torilor fiind terminată, tova
rășe procuror vă puteți con
tinua rechizitoriul.

Procurorul : Onorată in
stanță,

Dezbaterile desfășurate aici 
au făcut lumină deplină în 
cazul inculpatului Suslănescu. 
Depozițiile martorilor au con-

u«
firmat în mod categoric și au 
completat uneori acuzațiile 
aduse de noi, făcindu-le ast
fel de netăgăduit. (Urmează 
o recapitulare a dezbaterilor, 
după care procurorul face a- 
cu zarea propriu-zisă).

Avînd în vedere cele ce au 
reieșit din dezbaterile acestui 
proces, îl acuzăm pe Alexan
dru Suslănescu de orientarea 
fascistă, de complicitate la a- 
sasinarea comunistului Arde
leanu, de exmatricularea lui 
Andrei Sabin, de încercare di
versionistă în reforma agrară, 
de individualism, de lașitate 
și, considerînd că toate acestea 
fac din el un element pericu
los. cerem declararea lui ca 
individ descompus morali
cește și punerea lui în impo
sibilitate de a acționa și de a 
otrăvi cu filozofia lui putredă, 
reacționară, mintea tinerelor 
generații.

Judecătorul: Apărarea are 
cuvîntul.

Avocatul: Tovarășe preșe
dinte, onorat tribunal

Deși acuzarea a arătat că 
profesorul a coborit la cea 
mai de jos treaptă umană, să 
explicăm uneie atitudini ale 
inculpatului. Prin excelență, 
profesorul Suslănescu este un 
caracter slab. Contradicțiile 
în conduită, anumite salturi 
și șovăiri în convingeri, anar
hia îl duc la erori etice și po
litice.

Procurorul : Apărarea în
cearcă să explice poziția lui 
Suslănescu prin derută ideo
logică. Explicația nu-i vala
bilă. Am arătat la timpul cu
venit care este cauza acestei 
atitudini. Este o explicație de 
clasă Suslănescu nu era ata
șat de popor, ci de Papp de 
Zerind.

Judecătorul; Curtea se re
trage pentru deliberare.

Sentința
Luînd în considerație rechi

zitoriul acuzării, depozițiile 
martorilor și cuvîntul apără
rii, tribunalul opiniei publice 
constată că acuzatul Alexan
dru Suslănescu se face vino
vat de următoarele :

1. Deși ascuns sub parava
nul oscilărilor, se plasează pe 
poziția clasei sale in descom
punere, pe pozițiile ultimelor 
rămășițe declasate ale boieri
mii. Se face vinovat de orien
tare către fascism nu numai 
în articolele scrise la ziarul 
lui Vîslan, ci în întreaga sa 
activitate după 23 August 
1944.

2. încercarea de a înșela vi
gilența oamenilor muncii.

3. Diversiune împotriva re
formei agrare prin încercarea 
de a-1 deruta pe învățătorul 
George Teodorescu și prin 
propunerea făcută baronului 
Papp de Zerind.

4. Complicitate, prin tăinui
rea grupului de legionari, la 
asasinarea luptătorului comu
nist Ardeleanu.

5. Participarea la elimina
rea din liceu a elevului An
drei Sabin.

6. Individualism și lașitate 
în comportarea sa morală.

Considerînd că toate aceste 
vini nu se dat-oresc unor 
cauze psihologice și unor de
zorientări temporare, ci unei 
poziții deliberate de clasă și 
că Alexandru Suslănescu este 
deci un individ periculos pen
tru societatea socialistă, hotă- 
rîm declararea acuzatului ca 
nedemn de a educa tinerele 
generații.

Pentru cine dorește un conce
diu reconfortant, într-un ca
dru pitoresc și în bune con

diții de cazare 4

Stafiunea climaterică

„CUMPĂNA"
(lîngă Curtea de Argeș)
stă la dispoziție.

De aici se pot face excursii 
plăcute in munții Făgăraș 
(lacul Bîlea, Valea Lupu« 

iui etc).

ȘTIAȚI CĂ...

...Fiecare bilet EXPRES 
OLIMPIC vă poate aduce 
premii în obiecte și la 
concursul Pronoexpres de 
miercuri 13 iulie a.c„ la 
care se acordă — supli
mentar — premii în obiecte 
de 100.000 lei ?

Depunind la concursul 
respectiv buletine Prono
expres și avînd bilete EX
PRES OLIMPIC, avefi șan
se multiple de a obține 
premii în bani (pe buleti
nele Pronoexpres) și pre
mii in obiecte (cu bilet»’- 
EXPRES OLIMPIC).
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Ne aflăm pe pozițiile coexistenței
pașnice

Răspunsurile Iui N. S. Hrușciov la conferința de presă de la Viena N. S.

a
La a 39-a aniversare

revoluției populare mongole
Mîine poporul 

gol sărbătoreai

VIENA 9 (Agerpres). — 
TASS transmite răspunsurile 
lui Nikita Sergheevici Hruș
ciov la întrebările puse de 
corespondenți, la conferința 
de presă de la Viena.

La întrebarea coresponden
tului ziarului austriac ,.Ku- 
rier“, ce măsuri va întreprin
de Uniunea Sovietică dacă 
neutralitatea Austriei va fi 
încălcată, N. S. Hrușciov a 
arătat că Uniunea Sovietică 
nu va rămîne pasivă dacă ci
neva va încălca neutralitatea 
Austriei. Ce vom 
de?, a spus N. ,S. 
Aceasta va depinde 
ția în care va fi 
neutralitatea.

Răspunzînd la o întrebare a 
corespondentului agenției au
striece de presă dacă Uni
unea Sovietică va continua 
politica coexistenței pașnice 
în cazul că se va constata că 
vreo altă idee va fi mai efi
cientă $î mai atrăgătoare de- 
cît comunismul, N. S. Hruș
ciov a spus printre altele : Eu 
sînt comunist, și acum, chiar 
la plecarea din Austria, recu
nosc acest lucru. 
Aplauze).

De cînd KarI 
drich Engels și
au creat învățătura marxism- 
leninismului, nu există o idee 
mai atrăgătoare decît ideile 
marxism-leninismului.

Acum învățătura marxism- 
leninismului nu numai că și-a 
demonstrat justețea prin forța 
logicii, dar există și un admi
rabil exemplu al luptei clasei 
muncitoare pentru minuna
tele idei ale marxism-leninis
mului, un exemplu de tradu-

întreprin- 
Hrușciov. 
de situa- 
încălcată

(Animație.

Marx, Frie- 
V. L Lenin

cere în viață a 
Acest exemplu 
unea Sovietică 
țări socialiste care, pe an ce 
trece, dobîndesc noi succese 
și înaintează cu încredere 
spre comunism. Victoria va 
aparține comunismului ! (A- 
plauze).

în legătură cu întrebarea co
respondentului agenției vest- 
germane D.P.A.. în ce con
diții ar fi posibilă neutralita
tea care să cuprindă întreaga 
Germanie. N. S. Hrușciov a 
arătat: Dacă guvernele R.F.G. 
și R.D.G. ar declara neutrali
tatea statelor lor aceasta ar 
fi o mare bucurie pentru toa
te popoarele lumii. Noi per
sonal am saluta și am respec
ta această neutralitate. Sînt 
convins că popoarele din toa
te țările ar saluta această ac
țiune nobilă pentru că prin 
aceasta s-ar pune o piatră 
importantă la fundamentul 
păcii trainice in Europa și în 
întreaga lume.

Răspunzînd la o întrebare a 
corespondentului ziarului da
nez „Berii ngske Tidningen- 
dacă consideră că Adenauer 
se aseamănă cu Hitler, N. S. 
Hrușciov a spus :

Dacă luăm fotografiile lui 
Hitler și Adenauer constatăm 
că nu seamănă de loc ca în-" 
fățișare. Dacă vorbim. însă, 
de politica pe care o promo
vează dl. Adenauer ea este 
aceeași politică cu care a 
început Hitler.

Diferența constă în aceea 
că acum există cu totul 
condiții decît în vremea 
a acționat 
și Hitler, deschizîndu-și

acestor idei, 
îl dau Uni
și celelalte

înghiți ceea 
înecat, lui 

mai rămîne 
se lingă pe 

de furie

alte 
cînd 

Hitler. Dacă pînă 
larg

gura, nu a putut 
ce a vrut și s-a 
Adenauer nu-i 
altceva decît să 
buze, să spumege 
pentru că el, dacă ar ridica 
măcar un deget împotriva țâ
rilor socialiste, noi l-am zdro
bi. (Aplauze furtunoase).

Corespondentul ziarului 
„Times of India“ a întrebat 
dacă Uniunea Sovietică are 
de făcut alte noi propuneri, 
vreo nouă inițiativă în dome
niul dezarmării. N. S. Hruș
ciov la aceasta a arătat că, 
după torpilarea conferinței de 
la Geneva a celor zece state, 
U.R.S.S. a prezentat problema 
dezarmării spre 
sesiunii ordinare a 
Generale a O.N.U. 
răm că aceasta este 
nouă — cea mai 
pentru că acolo sînt 
tate guvernele aproape ale tu
turor țărilor, iar popoarele în
tregii lumi sînt 
asigurarea păcii. 
Națiunilor Unite 
competent care 
discute în mod serios, concret, 
problema dezarmării.

în același timp, a arătat 
N. S. Hrușciov, trebuie mobi
lizate popoarele, trebuie mobi
lizate masele la lupta pentru 
pace, la lupta împotriva celor 
care friaează rezolvarea pro
blemelor dezarmării. Acum 
este și mai clar ca înainte că 
dezarmarea nu poate fi obți
nută fără atragerea maselor* 
literalmente a tuturor popoa
relor la lupta pentru pace.

La o întrebare a corespon
dentului „Cairo Press", cum

examinarea 
Adunării 
Conside- 

o acțiune 
eficientă, 
reprezen-

interesate în 
Organizația 

este organul 
urmează să

apreciază neutralitatea poziti
vă a țârilor Africii și Asiei, 
în special a Republicii Arabe 
Unite, N. S. Hrușciov a arătat 
că apreciază foarte pozitiv a- 
ceastă neutralitate.

La o altă întrebare a ace
luiași corespondent în ce mă
sură continuarea livrării de 
arme Izraelului de către pu
terile occidentale reprezintă o 
primejdie pentru pace în re
giunea respectivă, N. S. Hruș
ciov a spus că incontestabil, 
această acțiune nu se între
prinde în interesul păcii, ci 
în interesul ațîțării unor con
flicte locale sau, după cum se 
exprimă reprezentanții pu
terilor occidentale, a unor 
războaie locale. In vremurile 
noastre însă, „războaiele lo
cale “ sînt un lucru foarte pri
mejdios fiindcă orice „război 
local“ mic poate să fie seîn- 
teia care să ațîțe incendiul u- 
nui război mondial.

Noi am propus în repetate 
rînduri să se încheie un acord 
între marile puteri și celelalte 
state ca să nu se vîndă arme 
nici unei țări din Orientul A- 
propiat și Mijlociu. Țările oc
cidentale însă nu accepta 
aceasta. Ele ar saluta dacă noi 
nu am vinde nimănui arme 
dar ele însele vor să vîndă 
cît se poate de multe arme 
și oricui doresc. Desigur, nu 
putem accepta astfel de con
diții. De aceea, daca puterile 

vor vinde arme 
vom vinde 
se află pe

Convorbirea dintre 
N. S. Hrușciov 

și R. H. Djuanda
MOSCOVA 9 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 9 iulie, 
N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a primit la Kremlin 
pe R. H. Djuanda, ministru 
prim al guvernului Indone
ziei, cu care a avut o convor
bire.

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
TASS transmite: In cursul 
convorbirii pe care
Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
a avut-o la 9 iulie la Kremlin 
cu R. H. Djuanda, ministru 
prim al guvernului Indoneziei, 
au fost abordate probleme 
privind relațiile sovieto-indo- 
neziene, precum și probleme 
ale situației internaționale ac
tuale.

In cursul schimbului de pă
reri s-a manifestat deplina în
țelegere între cele două 
părți în legătură cu probleme
le în fața cărora stă lumea în 
momentul de față și, în deo
sebi, în legătură cu problema 
dezarmării.

★
MOSCOVA 9 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 
fost semnat un acord 
pe termen lung între 
și Uniunea Sovietică.

Acest acord — care 
o nouă etapă importantă in d?z~ 
voltarea relațiilor economice 
dintre U.R.S.S. și Indonezia — 
stabilește lista de mărfuri pentru 
livrările reciproce în anii 1961, 
1962 și 1963,

---- •-----

9 iulie a 
comercial 
Indonezia

constituie

Mîine poporul frate mon
gol sărbătorește un eve
niment de seamă din 

istoria sa : a 39-a aniversare a 
revoluției populare. La 11 iulie 
1921, în actuala piața Suhe 
Batnr din capitala R.P. Mon
gole, cei doi neînfricați luptă
tori revoluționari ridicați din 
sînul poporului, Suhe Bator și 
Cioibalsan, au anunțat în mod 
solemn victoria revoluției. Răs
punzînd cu înflăcărare chemării 
Partidului Popular Revoluțio
nar, poporul a înfrint jugul 
feudalo-clerical, a nimicit ban
dele gardiștilor albi și arma
tele japoneze cotropitoare. Pri
mul guvern popular a preluat 
în întregime puterea de stat.

Revoluția mongolă s-a desfă
șurat sub influența directă și 
binefăcătoare a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie.

Dintr-o țară feudală, 
trem de înapoiată, în care 
mînă de spoliatori țineau 
cel mai crunt întuneric masele 
de arați săraci. Mongolia s-a 
transformat într-o înfloritoare 
Republică Populară în care po
porul eliberat de exploatare îți 
clădește o viața 
mai îmbelșugată, 
rul multilateral 
Sovietice și al 
țări socialiste. economia R.P. 
Mongole, datorită politicii în
țelepte a Partidului Popular 
Revoluționar, înregistrează zi de 
zi însemnate succese. în 19 ani 
numai, producția industrială 
globală a crescut de peste 5.8

nouă. 
Cu 

al

ex-
o 

în

își
mereu 
ajuto- 

Uniunii 
celorlalte

ori. Creșterea vitelor, ramura 
principala a agriculturii R. P. 
Mongole, a luat în anii puterii 
populare o dezvoltare nemai* 
întilnitâ astfel că în ce privește 
numărul de vite pe cap de lo
cuitor, țara prietenă deține 
primul loc în' lume. Recent, cu 
prilejul sesiunii Marelui Hural 
Popular al R.P. Mongole, J. 
Țedenbal. președintele Consiliu
lui de Miniștri, a anunțat în
cheierea cooperativizării arați- 
lor ceea ce înseamnă victoria 
totală a relațiilor de producție 
socialiste în economic. Dintr-o 
țară a creșterii vitelor Republica 
Populară Mongolă a devenit o 
țară aersr-industrialâ în plină 
dezvoltare.

Crește bunăstarea materială a 
poporului, se dezvoltă cultura 
R.P. Mongole. Străvechea Urga, 
cum se numea capitala Mongo
liei. altădată loc de popas al 
■egnstoiifor și cămilelor lor, a 
devenit astăzi un oraș mare și 
frumos, cu case de piatră în 
locul iurtelor, cu un impună
tor teatru de stat de muzică și 
dramă, multe școli o univer
sitate. Aceasta într-o țară în 
care majoritatea poporului era 
neștiutoare de carte. O singură 
școală laică doar cu 60 de locuri 
în care învățau numai copiii 
cMor amți — atit avea vechea 
Mongolic. 310 de școli primare, 
2.5011 de «ludenți numără astăzi 
Republica Populară Mongolă. 
Toți copii; de vîrstă școlară 
sînt cuprinși în învățămînt. 
1.100 km. din marea cale fe-

Vom lucra și mai perseverent 
în numele păcii

Cuvîntarea rostită de N. S. Hrușciov la Congresul învățătorilor 
și profesorilor din învățămîntul mediu din R.S.F.S.R.

MOSCOVA 9 (Agerpres). -• 
TASS transmite :

N. S. Hrușciov, prim-secre- 
tar al Comitetului Central al 
P.C.U.S. și președinte al Con
siliului de Miniștri al L’ R-S-S , 
a luat cuvîntul te 9 iulie te 
Kremlin la Congresul în
vățătorilor și profesorilor 
din învățămîntul mediu din 
R.S.F.S.R.

Salutând cadrele didactice, 
N. S. Hrușciov le-a numit de
tașament glorios al irtelec- 
tualității sovietice.

N. S. Hrușciov și-a împăr
tășit impresiile prilejuite de 
vizita oficială in Austria.

Întâlnirile cu poporul Aus
triei în cursul călătoriei prin 
țară au fost excepțional de 
cordiale, a arătat N. S. Hruș
ciov. Poporul Austriei a ară
tat că el aprobă politica ex
ternă de pace a Uniunii So
vietice și apreciază victor;.le 
ei repurtate în anii care cu 
trecut de la revoluție.

După cum a subliniat N. S. 
Hrușciov, o victorie a măreței 
învățături marxist-leniniste o 
constituie faptul că popoarele 
diferitelor țări, cărora le sînt 
apropiate interesele păcii, ma
nifestă o simpatie mereu cres- 
clndă față de Uniunea Sovie
tică și de politica ei consec
ventă de pace.

Astăzi, popoarele lumii p'-r* 
ideile luptei pentru coexis
tența pașnică în legături cu

—•'

TOKIO 9 (Agerpres). - Po
trivit datelor publicate de 
Consiliul japonez pentru in
terzicerea armelor atomice și 
cu hidrogen, pînă în prezent 
la marele marș al păcii îm
potriva „tratatului de secu
ritate** japono-american. pen
tru interzicerea armelor ato
mice și cu hidrogen și pentru 
dezarmare au luat parte peste 
1£.5 milioane de persoane.

După cum se știe, marele 
marș al păcii a început la 24 
aprilie a.c. din inițiativa Con
siliului japonez pentru inter
zicerea armelor atomice și cu 
hidrogen.

■Din Hokkaido, la nord, și 
'din Okinawa, la sud. coloane 
de cetățeni se alătură parri- 
cipanților la marș care se în
dreaptă spre Tokio pentru a 
participa la cea de-a 6-a Con
ferință internațională pentru 
interzicerea armelor atomice 
și cu hidrogen și pentru de
zarmare, care își va începe 
lucrările la 2 august a.c.

— De-a lungul celor 10.000 
de km. care trebuie să-i 
străbată participanții la marș 
au loc numeroase mitinguri și 
adunări de protest împotriva 
tratatului de securitate". Cu 

acest prilej sînt adoptate re
zoluții în care se cere anula
rea „tratatului de securitate**» 
demisia guvernului Kișî. pre
cum și desființarea bazelor 
militare americane de pe teri
toriul Japoniei. <

comunismul, a spus N. S. 
Hrușciov. Și, dimpotrivă, no
țiunea de imperialism le su
gerează pregătirea de noi răz
boaie.

După ce a respins critica a- 
rsnvor etre^ri din S.U^L șt 
Germania occidenzală ix te- 
pâncră cn o pretinsă imixtiu
ne a U*hrm Sovietice in tre
burile interne ale Austriei.

S. Hrușciov a declarat că 
tocmai S.U-A. xini vizate cînd 
rine vorba de o imixtiune i* 
treburile altor țârt

Se pare ci acum Statele 
Unite ale America pun te cele 
acțiuni criminale perfide iw- 
potriva poporului cuban. a 
declarat X. S. Hrușaov. Dar 
timpurile tind S.U.A. puteau 
si dicteze n trecut. Uniunea 
Sorieticâ iși ridici glasul și 
întinde o de ajutor po-
porului cuban care bsșrtâ pen
tru independență. Popoarele 
țârilor socialzste, a «ab-hnteî 
N. S. Hrușâov. vor ajuta fra
ților lor dtn Cuba sâ-și apere 
independente, pentru a face 
să erseze bloceda economici 
proclamată in prezent de 
S.U-A. împotriva CubeL

Pentru oricire este limpe
de, a avertizat N. S. Hrușciov, 
că blocada economică a mo
nopolurilor americane poate 
constitai fncepatul pngătirii 
intervenției i*npo’ri*-a Cubeu

Statele socialiste și toate po
poarele care se situează pe 
pozițiile păcii, a arătat N. S. 
Hrușciov. vor acorda sprijin 
poporului cuban tn lupta sa 
Jus:ă și rumeni nu va reuși să 
subjuge poporul cuban.

După cum a subliniat N. S. 
Hrușciov, nivelul de dezvolta
re al tehnicii modeme scur
tează distanțele, și astăzi nu 
mai este chiar atit de departe 
din Uniunea Sovietică pină fn 
S.U-A. Plastic vorbind, în caz 
de necesitate, artileriștii so
vietici pot sprijini poporul

cuban cu focul armelor lor rc- 
chetă. dacă forțele agresive de 
la Pentagon ar cuteza să în
ceapă o agresiune împotriva 
Cubei. După cum cu arătat 
recentele experiențe cu rache
tele sovietice, a amintit X. S. 
Hrușciov. ete nsm^reie es 
precizie ictr-ua pătrar stabiut 
de '.a o distanță de 13.000 km.

X. S. Hruștiov a subliniat 
că rezultatele vizitei lui în 
Austria confirmă o dată mai 
nult viabilitatea ideii coexis
tenței pașnice a statelor cu 
otinduiri sociale diferite și 
t.nhtatea contactelor dintre

fi continuarea curîntăru 
sale ?•’. S. Hrușciov s-a refe- 
vit te problemele situației in
tense din UJLS.S. — - -
la noi. a spus N. S. 
merg foarte bine.

El a subliniat ci 
murile economiei 
sovietice progresează, iar pla
nul celui de-al doilea an al 
septenalului se îndeplinește 
cu succes.

In comparație cu anul tre
cut s-au dat in folosință cu 
21 la sută mai multe locuințe 
și s-au construit cu 30 la sută 
mai multe localuri pentru 
școli. X. S. Hrușciov a subli
mat că in U.R-S-S. există, ca 
și înainte. cel mai înalt spor 
cl populației și cea mai scăzu
tă mortalitate din lume. Po
trivit datelor preliminare, a 
cnur.țat eL la 1 iulie 1960 
populația U.RSS. s-a cifrat la 
214.4O0MO locuitori.

N. S. Hrușciov și-a consa
crat o parte considerabilă din 
discurs problemelor organiză
rii învătzmintului școlar, ro- 
luhti școlii și familiei în edu
carea tinerei generații.

Vom lucra si mai perseve
rent in numele păcii și ferici
rii tuturor popoarelor de pe 
pămînt. a spus X. S. Hrușciov 
în încheierea cuvintării sale.

Treburile 
Hrușciov,

toate ra- 
naționale

A. a luat ființă organizația
><«

In S. U. A. a luat ființă organizația 
„Campania anului 1980 pentru dezarmare

WASHINGTON
— TASS 
dezarmării generale 
trebuie «ă devină 
problemă a alegerilor ] 
dențiale ! — <ub această 
zincă în Statele Unite a 
ființă organizația „Campania 
anului 1960 pentru dezarmare".

La activitatea ..Campaniei a- 
nu lui 1960 pentru dezarmare** 
participă Comitetul național a- 
merican pentru o politică nu
cleară sănătoasă. Federația oa
menilor de .știință americani, 
Liga internațională a femeilor 
care luptă pentru pace și li
bertate, precum și o serie de 
organizații sindicale, 
și religioase.

„Campania anului 
îru dezarmare" luptă 
rînd pentru a obține 
L’nite să-și asume

9 (Ag^gpres), 
transmite : Asigurarea 

și totale 
principala 

prezi- 
i lo- 

luat

pacifiste

I960 pen- 
în primul 
ca Statele 

obligația 
a lupta pentru obținerea 
zarmării generale și totale 
supravegeherea și controlul 
ganizației Națiunilor Unite, 
ganizația nou înființată se pro-

de 
de- 
sub 
Or- 
Or-

nunți de a«emenea pentru con
tinuarea tratativelor cu privire 
la încetarea experiențelor nu
cleare. pentru renunțarea la 
efectuarea acestor experiențe 
cît timp se duc aceste tratative, 
pentru încheierea acordurilor cu 
privire la crearea unor regiuni 
denuclearizate și demilitarizate, 
pentru participarea tuturor ma
rilor puteri, inclusiv a Repu
blicii Populare Chineze, la 
toate măsurile de dezarmare, 
precum și pentru refuzul de 
a acorda arma nucleară puteri
lor care nu o posedă încă.

„Campania anului 1960 pen
tru dezarmare" organizează un 
referendum în rîndul candida* 
ților la postul de președinte în 
legătură cu poziția lor în pro
blemele dezarmării, își trimite 
reprezentanții care să ia cuvîn
tul la ședințele celor două par
tide principale, desfășoară acti
vitate în rîndul alegătorilor, di
fuzează literatură de propagan
dă în domeniul dezarmării. j

occidentale 
aliatilor lor noi 
arme țârilor care 
poziții de neutralitate, pentru 
ca aceste țâri să-și poată a- 
pâra independența.

Corespondentul Buletinului 
diplomatic și economic „Ba
rometer" a întrebat dacă nu 
ar fi posibil ca întrecerea e- 
conomică dintre cele două 
sisteme să fie subordonată, pe 
calea unor acorduri interna
ționale. unor anumitor reguli 
care să asigure desfășurarea 
întrecerii într-o formă co
recta :

N. S. Hrușciov a răspuns!
Confirm că ne aflăm pe po

zițiile coexistenței pașnice a 
statelor cu orinduiri sociale 
diferite. Și noi sintem gata să 
participăm la o asemenea con
ferință internațională care să 
se ocupe de elaborarea pro
bleme; cum s-ar putea asigu
ra coexistența pașnică corectă 
și întrecerea economică. Noi 
am făcut chiar la timpul său 
această propunere. Din păcate 
inițiativa noastră nu a fost 
sprijinită. Dar, ori cum, sta
tele vor trebui să coexiste și 
să se întreacă în domeniul e- 
conomic.

Răspunzînd la întrebarea co
respondentului ziarului „Prav
da", care ar fi cea mai bună 
rezolvare a problemei Berli
nului occidental. N. S. Hruș- 
ciov a spus : Cel mai bine ar 
fi pentru Berlin încheierea 
unui tratat de pace cu cele 
două state germane care exi
stă în mod real în prezent. 
Tratatul de pace va fi semnat 
de acele state participante la 
cel de-al doilea război mon- 
ciat care doresc acest lucru. 
Uniunea Sovietică și țările so
cialiste vor semna acest tratat 
de pace și prin aceasta, va fi 
rezolvată problema Berlinu
lui occidental, ca oraș liber.

Avem informații din Ger
mania occidentală că în pre
zent acolo se urzește ideea 
convocării în septembrie a
unei ședințe a Bundestagului 
în Berlinul occidental. Aceas
ta se face în scopuri provoca
toare. Poate câ ar trebui ca 
împreună cu tovarășii Grote- 
wohl și Ulbricht și cu repre
zentanții altor țări socialiste, 
care au participat la războiul 
împotriva Germaniei hitle- 
riste, să stăm să cumpănim. 
Poate că ar trebui ca să fa
cem să coincidă convocarea 
Bundestagului în Berlinul oc
cidental cu semnarea tratatu
lui de pace cu R.D.G. Atunci 
toți deputății în Bundestag ar 
trebui să primească 
la Grotewohl pentru a putea 
să plece din Berlin la ei la 
Bonn. (Animație. Aplauze 
furtunoase).

In încheierea conferinței de 
presă, președintele clubului 
presei, dl. Kalmar, a mulțu
mit lui N. S. Hrușciov în nu
mele tuturor ziariștilor pre
zent i la conferința de presă.

rată Pekin—Moscova străbat p£* 
niinturile țării în locul prăfui
telor drumuri de cămilă de al
tădată. Minele din Naleh, undo 
trudeau pe vremuri o mînă do 
muncitori, s-au transformat as
tăzi într-o întreprindere mi* 
nieră modernă cu 3.000 de mun
citori. în majoritate foști tineri 
crescători de vite. Ei locuiesc 
într-un oraș muncitoresc civili* 
zat, cu un palat al culturii, cine
matograf, școli etc.

în munca și lupta sa pentru 
făurirea unei vieți mereu mai 
fericite poporul mongol se bu
cură de ajutorul frățesc al tu* 
turor popoarelor marii familii a 
țărilor socialiste.

Politica consecventă de pace 
și coexistență pe care o promo
vează Republica Populară Mon
golă, ca membră a puternicului 
lagăr al statelor socialiste îu 
frunte cu U.R.S.S., a făcut ca ea 
să-și cîștige un binemeritat pre
stigiu pe arena internațională. 
Ea întreține în prezent rela
ții diplomatice cu 20 de 
țări, a căror populație repre
zintă mai mult de jumătate din 
populația globului.

între ”
Romînă 
Mongolă 
nice de prietenie și colaborare 
frățească. Prietenia dintre po
poarele noastre izvorăște din 
lupta comună pentru construi
rea socialismului și apărarea pă
cii. Profund credincioase nobi
lei cauze a internaționalismului 
proletar ele își dau aportul la 
întărirea unității de nezdrunci
nat a țărilor socialiste. Vizitele 
reciproce ale conducătorilor de 
partid și de stat din R.P, Ro
mînă și R.P. Mongolă au adus 
o contribuție prețioasă la întă
rirea și dezvoltarea legăturilor 
noastre de prietenie.

Cu prilejul aniversării victo
riei revoluției populare mon
gole. poporul nostru, tineretul 
romîn transmit un fierbinte 
salut poporului frate mongol, 
urîndu-i din inimă succese me
reu mai mari în lupta pentru 
construirea socialismului și apă
rarea păcii.

Republica Populară 
și Republica Populară 
se dezvoltă relații trai-

/

de invâțămintIn anii puterii populare, în R. P.Mongolă s-au construit numeroase Instituții 
lată în foteg rafie una din școlile din orcșul Uian Bator,

încheierea cercetărilor 
în cazul spionului 
american Powers

f Funeraliile

lui Harry Pollitt
LONDRA 9 (Agerpres). — La 

9 iulie au avut loc la Londra 
funeraliile lui Harry Pollitt, e- 
minent fruntaș al mișcării comu
niste engleze și internaționale, 
unul din întemeietorii Partidului 
Comunist din Marea Britanic.

Partidul Muncitoresc Romîn 
este reprezentat la 
tor. Gh. Vasilichi, 
C.C. al P.MJL

După mitingul 
care, printre alți 
luat cuvîntul John 
tar general al Partidului Comu
nist din Marea Britanie. și P. N. 
Pospelov, membru supleant al 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S., 
Harry Pollitt a fost incinerat.

funeralii
membru

de 
al

viză de

Evenimentele din Italia

de doliu 
vorbitori 
Gollan, secre-

la 
au

ROMA 9. — Corespondentul 
Agerpres transmite î

Sub semnul unității de 
țiune, la chemarea Confederației 
Generale a Muncii din Italia 
s-a desfășurat la 8 iulie în în
treaga Italie greva generală în 
semn de protest împotriva ma
sacrelor sîngeroase ale poliției 
în rîndul demonstranților anti
fasciști, împotriva primejdiei 
fasciste. La grevă au participat 
milioane de oameni ai muncii.

Spiritul de luptă manifestat 
de oamenii muncii din Italia 
la orașe și sate a arătat încă o 
dată gradul înalt de combativi- 
tate al clasei muncitoare ita
liene. în marile centre indu
striale Milano, Genova, Torino, 
\ eneția, Neapole ți în marile

Ședința Adunării Naționale 
a R. Cehoslovace

PRAGA 9 (Agerpres). —
După cum anunță agenția 

Ceteka, la 9 iulie la Praga 
s-a deschis prima ședință a 
Adunării Naționale a R. Ce
hoslovace aleasă la 12 iunie 
a. c. In cadrul acestei ședințe 
Antonin Novotny, primul se
cretar al C.C. al P.C. din Ce
hoslovacia, împuternicit de 
recenta Conferință națională 
a partidului, a prezentat în 
fața Adunării Naționale pro
iectul noii Constituții a țării.

în cadrul cuvintării sale, A. 
Novotny a arătat că oamenii 
muncii din Cehoslovacia. în
suflețiți de victoria socialis
mului în această țară, și-au 
exprimat dorința ca acest faut 
să se oglindească în însuși 
numele țării și ca ea să fie 
denumită: ReDublica Socia
listă Cehoslovacă. Vorbitorul 
a subliniat că în Cehoslovacia

ac-

a devenit o realitate societa
tea socialistă, societatea po
porului muncitor strîns unit 
în jurul Partidului comunist, 
forța conducătoare a dezvol
tării socialiste. Proiectul de 
constituție oglindește realita
tea din Cehoslovacia și tot
odată stabilește directivele 
fundamentale și programul 
desăvîrșirii construcției so
cialiste, al făuririi premiselor 
pentru trecerea treptată la 
comunism. Adoptarea celui 
de-al treilea plan cincinal de 
dezvoltare a economiei și a 
culturii pune bazele realizării 
acestui scop.

Proiectul de constituție în
truchipează de asemenea 
principiul centralismului de
mocratic. El creează posibili
tăți pentru o participare mai 
largă a poporului la treburi
le statului.

orașe ca Roma, Bologna, Flo
rența, Palermo, Catania, Mo
dena participarea oamenilor 
muncii la grevă a fost totală.

La Palermo și Catania în Si
cilia poliția a comis noi sama
volnicii atacînd cu brutalitate 
pe manifestanții antifasciști și 
deschizînd focul asupra lor. La 
Palermo forțe puternice ale 
poliției au încercat să împrăș
tie o demonstrație la care au 
luat parte peste 20.000 de oa
meni. Doi manifestanți au fost 
uciși, iar alți 120 răniți. Poliția 
a arestat 360 de persoane. La 
Catania în urma ciocnirilor cu 
poliția a fost ucis un muncitor.

La Florența poliția a atacat 
o demonstrație pașnică a foști
lor participanți la mișcarea de 
rezistență folosind împotriva 
lor bombe lacrimogene. Au fost 
arestate 300 de persoane.

Pe străzile Romei au circulat 
tot timpul patrule ale poliției 
motorizate și călare. Autorită
țile au interzis desfășurarea 
mitingurilor antifasciste.

La Milano greva generală a 
paralizat complet activitatea ce
lui mai mare oraș italian. De 
asemenea la Genova la orele 11 
a încetat lucrul în toate uzinele, 
fabricile și întreprinderile in
dustriale ; transporturile și ce
lelalte servicii publice au înce
tat să funcționeze. La Torino a 
încetat complet circulația tram
vaielor, autobuselor, iar maga
zinele au fost închise. în 
sediului Camerei de Muncă 
Torino a avut loc o mare 
monstrație antifascista.
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Poporul cuban înfierează
agresiunea economică a S.U.A.

HAVANA 9 (Agerpres). — 
După cum relatează agențiile de 
presă, la Havana a avut loc sîin- 
bâtă o demonstrație la care au 
participat peste 7.000 de muir 
cilori Demonstrația a fost orga
nizată în semn de protest împo
triva agresiunii economice a 
S.U.A. contra Cubei

Demonstranții au trimis am
basadorului Mexicului la Havana 
un mesaj prin care își exprimă 
recunoștința față de declarația 
Camerei deputaților și Senatului 
mexican din 7 iulie, care spriji
nă acțiunile guvernului Fidel 
Castro.

HAVANA 9 (Agerpres). — 
Ziarele din Havana condamnă 
acțiunile agresive ale S.U.A. 
împotriva Cubei și sprijină cu 
hotărîre măsurile înfăptuite 
de guvernul revoluționar pen
tru apărarea suveranității na
ționale și a independenței e- 
conomice a țării. „Nimeni nu 
poate fi surprins de cinismul, 
minciuna și amenințările ca
muflate cuprinse în declara
ția lui Eisenhower în legătură 
cu reducerea cotei de zahăr 
importat din Cuba, scrie zia
rul „Revolution". Aprobînd 
aceste măsuri agresive împo
triva Cubei, subliniază ziarul^

președintele S.U.A. a apărat 
interesele unei orinduiri colo
nialiste, imperialiste, crimi
nale, în curs de degenerare, 
unde nu-i loc pentru adevăr.

Locuitorii Cubei, scrie zia
rul în continuare, nu cred 
nici măcar un singur cuvint 
din declarațiile președintelui 
S.U.A. despre prietenie.

Sintem un popor liber și 
vom lua măsurile necesare 
pentru apărarea intereselor 
noastre vitale. Nici amenință
rile camuflate, nici cele fățișe, 
nici agresiunea directă, nici 
cea indirectă nu ne vor sili 
să dăm înapoi".

ROM 19. — Corespondentul 
Agerpres transmite : Imensul val 
de protest al maselor populare 
U al opiniei publice italiene îm
potriva represiunilor sîngeroase 
săvîrșite de poliție la Reggio-E
milia, Licata, Palermo, Catania 
a provocat o mare derută in rîn
dul 1 partidului guvernamental 
dorr.ocrat-creștin. Unul din frun
tașii partidului dcmocral-creș- 
tin. Cesare Merzagora, președin
tele Senatului. a cerut tuturor 
partidelor politice un armistițiu 
de 15 zile, perioadă în care Par
lamentul să ia în discuție situația 
creată în ultimele zile în Italia.

în cercurile politice cererea 
lui Merzago-a este interpretată 
drept o -recunoaștere oficială a 
înfrîngerii suferite de guvern în 
încercarea de a înăbuși prin vio
lență lupta antifascistă a maselor 
populare. Partidele comunist, so
cialist, republican, social-demo
crat, radical, precum și organi
zațiile de tineret, inclusiv cea a 
partidului democrat-creștin s-au 
declarat de acord cu cererea 
președintelui Senatului.
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MOSCOVA 9 (Agerpres). - 
TASS transmite: Comitetul 
securității de stat de pe lin
gă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. a încheiat cercetările 
în cazul spionului american 
Powers Francis Garry, care la 
1 mai 1960 a pătruns cu un 
avion „Lockhead U-2* în spa
țiul aerian al Uniunii Sovie
tice în scopul culegerii infor
mațiilor de spionaj, a foto
grafiat din aer obiective in
dustriale și de apărare, cule- 
gînd totodată alte date cu ca
racter de spionaj și 
doborît cu o 
înălțimea de 
metri.

Powers este 
art. 2 din legea cu privire la 
răspunderea penală pentru 
infracțiuni împotriva statului 
(spionaj).

Actul de acuzare împotriva 
lui Powers a fost aprobat de 
procurorul general al U.R.S.S, 
și, potrivit art. 9 și 16 din 
procedura cu privire la tri
bunalele militare, procesul a- 
cuzatului Powers a fost defe
rit Colegiului Militar al Tri
bunalului Suprem al U.R.S.S,

---- •-----

a fost 
rachetă de la 
peste 20.000

acuzat în baza

Recunoașteri 
semnificative

WASHINGTON 9 (Ager* 
preș). — La Washington a 
fost dată publicității steno
grama ședinței secrete din 10 
iunie a subcomisiei senatoria
le pentru dezarmare, care ai 
runcă o nouă lumina asupra 
cauzelor eșuării lucrărilor de 
la Geneva a Comitetului celor 
zece state. Luînd cuvîntul la 
ședință, Farley, adjunct spe
cial al secretarului de stat al 
S.U.A. pentru problemele ato
mice și ale dezarmării, a cău
tat să justifice prin toate miji 
loacele politica Statelor Uni
te care a dus la eșuarea trata
tivelor de la Geneva. Dar, in 
fața faptelor implacabile el a 
fost nevoit să recunoască 
Uniunea Sovietică 
neabătut pentru 
unei înțelegeri cu 
un plan unic care 
zarmarea pînă la 
totală a forțelor armate în de
cursul unei anumite perioade".

Din declarațiile lui Farley 
reiese totodată cit se poate de 
clar că Statele Unite nu au 
manifestat cituși de puțin do
rința de a merge în întâmpi
narea poziției Uniunii Sovie
tice. In răspunsurile la între
bările ce i-au fost puse de 
Humphrey, președintele sub
comisiei senatoriale pentru 
dezarmare, el a fost nevoit să 
recunoască că Statele Unite 
nici nu intenționau să prezin
te la conferința la i 
propuneri noi cu 
dezarmare.

După părerea 1 
sarcina principală 
și-au propus-o S.U.A. a fost 
să obțină din partea Uniunii 
Sovietice renunțarea la planul 
de dezarmare generală și to
tală prezentat de ea și spriji
nit de întreaga omenire. El a 
declarat fără ocol că puterile 
occidentale, în frunte cu 
S.U.A., „au refuzat să consim
tă la semnarea unui acord care 
ne-ar fi obligat (adică puteri
le occidentale), să lichidăm 
forțele noastre armate în de
cursul unei perioade precise".
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