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Oamenii muncii din Capitală 
cinstesc memoria tovarășului Boleslaw Bierut

Adunarea de doliu din Capitală

În sprijinul agriculturii

Vineri după amiază a avut loc 
în sala Ateneului R.P.R. aduna
rea de doliu organizată de Co
mitetul orășenesc București al 
P.M.R. pentru cinstirea memo
riei tovarășului Boleslaw Bierut, 
prim secretar al C.C. al Partidu
lui Muncitoresc Unit Polonez, 
eminent activist al mișcării co
muniste și muncitorești interna
ționale.

în această zi cînd la Varșo
via au avut loc funeraliile mare
lui fiu al poporului polonez, ta
lentat organizator al construcției 
socialiste în Polonia, Boleslaw 
Bierut, oamenii muncii din Capi
tala țării noastre s-au întrunit 
într-o adunare de doliu pentru 
a-și exprima sentimentul lor de 
solidaritate și caldă prietenie 
față de clasa muncitoare polo
neză și întregul popor polonez și 
de asemenea hotărîrea de a 
dezvolta neîncetat legăturile fră

Cuvîntarea
tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej

Dragi tovarăși,
încetarea din viață a tovară

șului Boleslaw Bierut, prim-se
cretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, eminent conducător al 
■poporului polonez, militant de 
frunte al mișcării comuniste in
ternaționale, neobosit luptător 
pentru cauza păcii, este o mare 
pierdere pentru clasa muncitoare 
și întreaga omenire progresistă.

Tovarășul Boleslaw Bierut a 
fost un fiu credincios al poporu
lui polonez, un luptător înflăcă
rat și neobosit a cărui inimă a 
bătut pînă la ultima suflare pen
tru binele și fericirea patriei sale. 
Timp de peste 40 de ani Bo
leslaw Bierut s-a aflat neclintit 
în rîndurile celor mai buni fii 
ai poporului său, fiind un mili
tant activ al mișcării muncito
rești revoluționare. Avînd încre
dere nețărmurită în masele 
populare, păstrînd întotdeauna 
vie șj indisolubilă legătura cu 
clasa muncitoare, cu masele 
largi ale poporului, el a înfrun
tat teroarea și persecuțiile săl
batice ale autorităților reacțio
nare și dictaturii fasciste, fără 
a se lăsa abătut de la drumul 
ales — drumul luptei revoluțio
nare sub steagul marxism-leni- 
nismului. Devotamentul față de 
cauza comunismului, fidelitatea 
nezdruncinată față de ideile 
marxism-leninismului, eforturile 
neobosite de a înarma clasa 
muncitoare și întregul popor po
lonez cu aceste idei mărețe și 
priceperea de a le aplica crea
tor, l-au caracterizat pe Boles
law Bierut în întreaga sa viață 
și activitate.

Tovarășul Bierut a fost unul din 

In sala Ateneului, în timpul adunării de doliu.

țești de colaborare și alianță 
dintre Republica Populară Ro- 
rnînă și Republica Populară Po
lonă.

La masa prezidiului au luat 
loc tovarășii : Gh. Gheorghiu- 
Dej, dr. Petru Groza, Jan Izy- 
dorczyk, ambasadorul R.P. Po
lone la București, A. A. Epișev, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București, Gh. Apostol, Al. 
Moghioroș, Miron Constantines- 
cu, C. Pîrvulescu, P. Borilă, Al. 
Drăghici, N. Ceaușescu, I. Besud- 
nov, redactor șef adjunct al ziaru. 
lui „Pentru pace trainică, pentru 
democrație populară 1“, D Co- 
liu, L. Răutu, Șt. Voitec, S. Bu- 
ghici, Al. Bîrlădeanu, J. Faze- 
kaș, FI. Dănălache, acad. I. 
Murgulescu, Cornel Fulger, I. 
Pas, acad. Șt. Milcu, Stelian 
Moraru, Boris Caragea, maestru 
emerit al artei, Ion Perianu, di

principalii organizatori ai luptei 
eroice pe care a purtat-o poporul 
polonez sub conducerea Partidu
lui Muncitoresc Unit Polonez pen
tru eliberarea patriei sale de sub 
jugul cotropitorilor hitleriști, pen
tru făurirea statului democrat- 
popular.

Lupta forțelor democratice ale 
poporului călăuzită de Partidul 
Muncitoresc Unit Polonez, a dus, 
în condițiile victoriei istorice a 
Uniunii Sovietice asupra fascis
mului, la statornicirea puterii 
populare în Polonia și Ia trans, 
formări social-economice radicale. 
Ca președinte al Republicii și a- 
poi al Consiliului de Miniștri, ca 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., 
Boleslaw Bierut s-a remarcat ca 
un mare conducător politic și om 
de stat. Sub conducerea Comite
tului său Central în frunte cu 
Boleslaw Bierut, partidul clasei 
muncitoare poloneze s-a întărit 
considerabil, a realizat unificarea 
mișcării muncitorești pe baza 
marxism-leninismului, a condus 
poporul polonez la mari succese 
în consolidarea puterii populare 
și construirea socialismului.

Patriot înflăcărat, Boleslaw Bie
rut a militat neobosit pentru tri
umful mărețelor principii ale in
ternaționalismului proletar, pentru 
dezvoltarea și lărgirea continuă 
a prieteniei poporului polonez cu 
popoarele Uniunii Sovietice și ale 
întregului lagăr socialist, pentru 
dezvoltarea relațiilor de colabora
re și ajutor reciproc frățesc din
tre țările acestui lagăr, pentru în
tărirea solidarității oamenilor 
muncii și forțelor păcii de pretu
tindeni. „Noi iubim pămîniul nos
tru scump și poporul nostru — 
spunea Boleslaw Bierut — sîntem 

rectorul uzinelor „Boleslaw Bie
rut“, Ion Dumitru, secretarul or
ganizației de partid al uzinelor 
„Boleslaw Bierut“, Ion Petrescu, 
muncitor fruntaș la uzinele „Ma
tyas Rakosi“, Valeria Matei, tex- 
tilistă fruntașă la F.R.B., Ion 
Bărbățeanu, muncitor fruntaș la 
Complexul C.F.R. Grivița Roșie.

Au luat parte membri ai C.C. 
al P.M.R. și membri ai guvernu
lui, activiști de partid și ai or
ganizațiilor obștești, oameni de 
știință, artă și cultură, militari, 
muncitori și funcționari din în
treprinderile și instituțiile din 
Capitală.

Au participat membri ai cor
pului diplomatic..

Adunarea de doliu a fost des
chisă de tov. Florian Dănălache, 
prim-secretar al Comitetului o- 
rășenesc București al P.M.R. Pe 
fundalul scenei Ateneului R.P.R., 

legați puternic de moștenirea cul
turală și de tradițiile cele mai no
bile ale istoriei poporului nostru; 
dar dragostea față de poporul 
nostru va fi la noi cu atît mai 
puternică cu cît se va îmbina mai 
strîns cu sentimentul de solidari
tate față de forțele democratice 
și antiimperialiste din lumea, în
treagă“'. Ultima sa cuvîntare, 
rostită de la tribuna Congre
sului al 20-lea al P.C.U.S., 
exprima convingerea sa fer
mă că acest congres istoric 
va fi un puternic stimulent pen
tru înflorirea continuă a Uniunii 
Sovietice și a poporului sovietic, 
un puternic stimulent pentru în
tărirea continuă a întregului nos
tru lagăr socialist, pentru întări
rea solidarității tuturor popoare
lor care luptă pentru pace, un 
stimulent pentru creșterea con
tinuă a forțelor progresului și 
socialismului.

Poporul romîn l-a stimat pe 
Boleslaw Bierut ca pe un prieten 
sincer al său, a urmărit cu bu
curie succesele pe care le-a ob
ținut poporul-frate polonez sub 
îndrumarea partidului său.

Boleslaw Bierut a militat cu 
însuflețire pentru strîngerea legă, 
turilor de prietenie și colaborare 
dintre Romînia și Polonia. „Po
porul polonez, scria nu de mult, 
tovarășul Bierut, se va strădui și 
mai departe să întărească legătu
rile frățești și de colaborare mul
tilaterală cu poporul romîn în 
strînsă prietenie și alianță cu 
marele popor sovietic și cu toate 
popoarele lagărului păcii și de
mocrației“.

In aceste clipe grele, poporul 
romîn se simte alături de poporul 
polonez și își exprimă hotărîrea 

drapată în roșu, între drapele în
doliate, se află portretul tovară
șului Boleslaw Bierut în ramă 
cernită.

In memoria tovarășului Bo
leslaw Bierut, cei prezenți au 
păstrat un moment de reculegere.

In numele Partidului Munci
toresc Romîn și al Comitetului 
său Central, al Prezidiului Ma
rii Adunări Naționale și al Con
siliului de Miniștri al R.P.R. a 
luat cuvîntul tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej prim-secretar al 
C.C. al P.M.R.

A luat apoi cuvîntul acad, 
prof. dr. St. Milcu, secretar-prim 
al Academiei R.P.R.

In numele muncitorilor, ingi
nerilor și funcționarilor uzinelor 
care poartă numele lui Boleslaw 
Bierut a vorbit tov. Ion Dumitru, 
secretarul organizației de partid 
a uzinelor.

și voința sa fermă de a depune 
toate eforturile pentru întărirea 
prieteniei și colaborării frățești 
dintre țările noastre, dintre toate 
popoarele lagărului socialist în 
frunte cu popoarele marii noastre 
prietene comune, Uniunea Sovie
tică. In rîndurile acestei familii 
unite nimeni și nimic nu poate 
opri mersul nostru umăr la umăr 
pe drumul comun al construirii 
vieții noi, socialiste.

Marea forță călăuzitoare, inspi
ratorul și organizatorul tuturor 
victoriilor oamenilor muncii din 
Polonia este Partidul Muncitoresc 
Unit Polonez. Sîntem convinși că 
frățescul popor polonez, strîngîn- 
du-și și mai puternic rinduțile în 
jurul conducătorului său călit în 
lupte — Partidul Muncitoresc U- 
nit Polonez, va obține noi și noi 
victorii în construirea socialismu
lui și în apărarea păcii, în reali
zarea țelurilor pentru care a trăit 
și a luptat Boleslaw Bierut.

Aducînd ultimul salut marelui 
dispărut, exprimăm încă odată, 
în numele Partidului Muncitoresc 
Romîn, și al Comitetului său Cen
tral, al Prezidiului Marii Adunări 
Naționale și al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Ro- 
mîne, în numele întregului popor 
romîn sentimentele fierbinți de 
prietenie și solidaritate față de 
Partidul Muncitoresc Unit Polo
nez, față de guvernul Poloniei 
Populare, față de poporul frate 
polonez.

Amintirea lui Boleslaw Bierut, 
scump prieten și tovarăș de luptă, 
va trăi mereu în inima poporului 
romîn, în inima tuturor oameni
lor muncii a căror cauză măreață 
a slujit-o cu cinste 1

Cuvîntarea acad. Ștefan Milcu 
secretar prim, al Academiei R. P. R.

întristați tovarăși,
Cu adîncă durere am aflat yes- 

tea trecerii din viață a tovarășu
lui Boleslaw Bierut, eminent om 
de stat al epocii noastre, mili
tant de frunte al mișcării comu
niste și muncitorești internaționa. 
le, luptător fără răgaz pentru cau. 
za păcii, a democrației și socia
lismului, fiu devotat al clasei 
muncitoare căreia i-a consacrat 
întreaga viață.

In uriașa muncă de reconstruc
ție și de construcție a Poloniei 
devastate, în marile succese ob
ținute în politică, economie, cul
tură și știință, i-au revenit grele 
răspunderi și merite deosebite ca 
doctrinar, conducător și organi
zator.

Impresionanta dezvoltare a cul
turii în R.P.P., succesele obținute 
de oamenii de știință polonezi in 
cercetările teoretice, în tehnică, în 
agricultură, in medicină și în alte 
domenii, n-ar fi fost posibile fără 
sprijinul acordat de Partidul Mun
citoresc Unit Polonez și fără a. 
portul adus de tovarășul Boles
law Bierut în această operă.

Este bine cunoscută legătura in
disolubilă dintre știință și mar
xism-leninism. Existența și inten
sitatea acestei legături sînt tră
sături fundamentale ale științei 
progresiste.

Prin profunda cunoaștere a 
marxism-leninismului, prin apli
carea lui în activitatea practică 
și prin fidelitatea sa față de con
cepția despre lume a clasei mun
citoare tovarășul Boleslaw Bierut 
a asigurat o linie de dezvoltare 
justă a științei și culturii în 
R.P.P.

Am avut ocazia să cunosc unele 
din realizările oamenilor de 
știință polonezi în domeniul me-

Cuvîntarea tov. Ion Dumitru 
secretarul organizației de partid 

a uzinelor „Boleslaw Bierut"
Tovarăși:
Colectivul de muncitori, teh

nicieni, ingineri și funcționari aî 
întreprinderii metalurgice „Boles
law Bierut“ din București au a- 
flat cu profundă durere știrea în
cetării din viață a iubitului con
ducător al poporului polonez, fiu 
credincios al Partidului Muncito
resc Unit Polonez, tovarășul Bo
leslaw Bierut.

In persoana tovarășului Bierut, 
mișcarea muncitorească interna
țională pierde un luptător neîn
fricat pentru cauza clasei mun
citoare, pentru pace, pentru soci
alism.

Sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez în 
fruntea căruia se afla tovarășul 
Bierut, masele largi populare au 
instaurat regimul de democrație 
populară, făurind condițiile pentru 
trecerea Poloniei pe calea con
strucției socialiste.

In anii puterii populare, oame
nii muncii din Polonia au obținut 
mari și importante realizări în 
toate domeniile construcției eco
nomice și culturale. Un merit de 
neprețuit îi revine în această pri
vință tovarășului Boleslaw Bie
rut organizator talentat al con
struirii Poloniei socialiste.

In toată activitatea sa de par
tid și de stat, tovarășul Boleslaw 
Bierut s-a afirmat ca luptător 
neobosit pentru întărirea puterii 
populare, pentru unificarea miș
cării clasei muncitoare pe baza

Din partea Ambasadei
In legătură cu pierderea dure

roasă suferită de Republica 
Populară Polonă și întregul po
por polonez prin încetarea din 
viață a tovarășului Boleslaw 
Bierut, prim secretar al C.C. al 
Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez, Ambasada Republicii 
Populare Polone din București a 
fost vizitată de personalități ale 
vieții de stat și politice, oameni 
de știință și cultură, delegații 
de oameni ai muncii din între-

Condoleanțe exprimate Ambasadei R. P. Polone la București
In tot cursul zilei de vineri 

mii de oameni ai muncii au con
tinuat să viziteze Ambasada R.P. 
Polone unde au semnat în re
gistru, exprimîndu-și sentimen
tele de solidaritate cu poporul 
polonez care a suferit o grea 
pierdere prin încetarea din via
ță a marelui său fiu, tovarășul 
Boleslaw Bierut.

Printre miile de persoane care 
au semnat în registrul Ambasa
dei, aducînd un ultim omagiu 
tovarășului Boleslaw Bierut, sînt 
muncitori, funcționari, militari, 
elevi și studenți, activiști ai or
ganizațiilor de partid, ai sindi

dicinei. efortul lor eroic pentru 
refacerea spitalelor și clinicilor 
distruse de război, lupta lor pen
tru educarea tinerei generații de 
medici și Concepția înaltă despre 
rolul științei în progresul omeni
rii și asigurarea unei vieți feri
cite a poporului muncitor.

Numeroase institute de cerce
tări științifice și de învățămînt 
Academia de Științe a R.P.P., mii 
și mii de biblioteci și cămine cul
turale, sute de mii de publicații 
stau mărturie progresului pe care 
poporul frate polonez l-a reali
zat sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez.

In acest uriaș efort construc
tiv, poporul polonez a pierdut în 
persoana tovarășului Boleslaw 
Bierut, un organizator excepțio
nal, un conducător devotat și în
cercat, un constructor al socia
lismului, care și-a consacrat în
treaga viață măreței cauze a co
munismului.

In aceste momente dureroase 
oamenii de știință din patria 
noastră, alături de întreg poporul 
muncitor. își exprimă sentimen
tele de solidaritate și dragoste 
frățească față de poporul polo
nez.

Ne vom strădui să dezvoltăm 
și mai mult legăturile de prie
tenie cu știința poloneză, să în
vățăm din experiența construc
torilor socialismului din R.P.P. și 
să ne inspirăm în acțiunile noas
tre din viața exemplară a tova
rășului Boleslaw Bierut, din pa
triotismul său înflăcărat, din fi
delitatea sa față de marxism-le
ninism, din ideea internaționa
lismului proletar și a prieteniei în. 
tre popoarele lumii, pe drumul 
construirii socialismului și a co
munismului.

învățăturii marxist-leniniste, pen
tru întărirea continuă a Partidu
lui Muncitoresc Unit Polonez.

Tovarășul Bierut a fost munci
tor ca noi. El s-a încadrat încă 
din tinerețe în mișcarea muncito
rească pentru că voia ca toți oa
menii muncii să trăiască liberi și 
fericiți. A fost deseori închis, bă
tut, schingiuit, dar, ca fiu credin
cios al clasei sale și a poporului 
său, tovarășul Boleslaw Bierut nu 
s-a abătut niciodată din drumul 
pe care și l-a ales. Iată de ce am 
fost mîndri cînd am dat uzinei 
noastre numele său.

Pentru noi, muncitori ai uzi
nelor „Boleslaw Bierut“ ca și 
pentru întregul nostru popor 
muncitor, moartea tovarășului 
Bierut înseamnă pierderea unui 
frate iubit și prețuit, al unui 
prieten și tovarăș devotat.

împărtășind sentimentele de 
durere profundă ale poporului 
frate polonez, ne exprimăm mai 
puternic ca oricînd sentimentul 
de solidaritate și de dragoste 
frățească cu poporul frate polo
nez în opera comună de con
struire a socialismului în țările 
noastre, în lupta pentru apăra
rea păcii în lume.

Vom păstra veșnic în amintire 
chipul luminos al încercatului 
conducător comunist Boleslaw 
Bierut care n-a cunoscut în via
ță alt scop decît lupta pentru 
binele și fericirea poporului său, 
pentru binele și fericirea clasei 
muncitoare.

Republicii Populare Polone
prinderi și instituții, militari, 
activiști ai organizațiilor de 
partid, sindicale și ai altor or
ganizații obștești care au expri
mat condoleanțe.

Ambasada Republicii Populare 
Polone aduce pe această cale a- 
dînci mulțumiri tuturor celor 
care au exprimat condoleanțe 
pentru pierderea grea suferită 
de poporul polonez.
Ambasada Republicii Populare 
Polone.

catelor și ai altor organizații ob
ștești.

Au semnat de asemenea în re
gistru numeroși oameni de știin
ță, artă și cultură.

Tot în cursul zilei de vineri 
au mai semnat în registru repre
zentanții misiunilor diplomatice 
ale Finlandei și Israel la Bucu
rești.

La Ambasada R.P. Polone au 
fost primite numeroase telegrame 
de condoleanțe din partea unor 
instituții și organizații centrale, 
intreprinderi, precum și din par
tea a numeroși cetățeni.

(Agerpres)

BACĂU (de la corespondentul 
nostru).— Colectivul de munci
tori, tehnicieni și ingineri de la 
I.M.S.-Roman, știe că și de mun
ca lui depinde in mare măsură 
întreținerea tractoarelor și mași
nilor agricole la multe unități din 
agricultură, depinde buna desfă
șurare a campaniei de primăvară.

In luna ianuarie, planul pro
ducției globale a fost îndeplinit 
în proporție de 102,1 la sută, iar 
în februarie în proporție de 112,4 
la sută. In luna februarie au fost 
expediate peste prevederile planu
lui 2,3 tone piese de schimb pen
tru tractoare.

Față de lunile anterioare, în 
luna martie producția a fost or
ganizată mai temeinic. Așa, de 
pildă, s-a reușit ca la linia teh
nologică de pistoane pentru trac
toare, în primele zile ale acestei 
luni să producă peste plan 450 de 
pistoane.

O valoroasă inițiativă
ORADEA (de la corespondentul 

nostru).— Nu de mult utemista 
Kotyman Maria, maistru la fa
brica „Avîntul“ din Oradea a 
propus o valoroasă inițiativă care 
constă în urmărirea orară a indi
cilor de producție prin introdu
cerea unor grafice specifice lo. 
cului de muncă.

Inițiativa împletește aplicarea 
metodelor avansate și urmărește 
ridicarea tuturor muncitorilor la 
nivelul fruntașilor. In zilele ce 
au trecut datorită preocupării co
muniștilor, organizației U.T.M. și 
a organelor sindicale, inițiativa 
s-a extins. In prezent ea este 
aplicată de majoritatea muncito
rilor din secțiile de fabricație. 
Depășirile de normă au crescut

Studiind documenteie Congresului P.M.R.
ARAD (de la trimisul nostru).
Cercul pe care-1 conduc a ajuns 

Ia ultima temă din ciclul de lecții 
referitoare la documentele celui 
de al II-lea Congres al P.M.R. 
înainte de a trece la studierea 
documentelor Congresului, parti
ciparea cursanților la cerc a fost 
slabă. Atît pe mine cît și pe 
membrii biroului U.T.M. de secție 
situația aceasta ne-a pus pe gîn- 
duri. Ne-am dat seama că nu am 
muncit în suficientă măsură cu 
fiecare cursant în parte.

De aceea, înainte de a trece la 
studierea organizată a documen
telor Congresului, am stat de 
vorbă încă o dată cu fiecare 
cursant, lămurindu-1 de necesita
tea însușirii istoricelor hotărîri 
ale Congresului Partidului, ridi- 
cînd totodată această problemă 
și în adunarea de U.T.M. care a 
fost organizată în acea perioadă. 
Cu ocazia acestor discuții tinerii 
și-au manifestat dorința de a în
văța la ședințele cercului și cîte 
un cîntec, lucru pe care l-am și 
înfăptuit. Astfel, cînd am trecut la 
studierea documentelor Congresu
lui, nu numai că au fost prezenți 
toți cursanții, dar au venit la lec
țiile noastre toți utemiștii din sec
ție. Dezbaterea în cadrul cercului

NOTA
cu privire la tratativele între R.P.R. și Grecia

La 10 martie a. c. printr-o notă 
remisă de A. Răducu însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al R.P.R. 
la Haga, ambasadorului Greciei, 
N. Anissas, guvernul romîn a 
confirmat invitația sa ca o de
legație greacă să vină la Bucu
rești între 20-31 martie a.c., date 
propuse de guvernul grec. In nota 
guvernului romîn se exprimă spe
ranța că lucrările delegațiilor ro- 
mînă ,și greacă vor ajunge la re
zultate pozitive pentru normaliza
rea relațiilor între cele două țări.

In notă se mai arată :
„Guvernul romîn a considerat 

că restabilirea relațiilor diploma
tice dintre Republica Populară 
Romînă și Grecia ar înlesni so
luționarea tuturor problemelor 
pendinte între cele două țări.

★

ISTAMBUL 16 (Agerpres). — 
A.T.B. transmite: Coresponden
tul din Atena al ziarului „Jour- 
nal d’Orient“ relatează că pro
punerea privitoare la reluarea 
relațiilor diplomatice între Re
publica Populară Romînă și Gre
cia este foarte bine primită în 
capitala Greciei. Se semnalează 
că problemele în suspensie între 
cele două țări sînt neînsemnate. 
Se subliniază că interesele re
ciproce impun restabilirea de re-

In toate sectoarele brigăzile da 
tineret se găsesc în frunte. Or- 
ganizîndu.și mai bine munca și 
discutînd cu maistrul lor despre 
cauzele care duc la rebut, mem
brii brigăzii utemistului Chiper 
Mihai de la turnătorie au reușit 
ca în luna aceasta să reducă re
buturile la 6 la sută față de pro
centul ridicat de 25 la sută din 
luna ianuarie.

La secția utilaje întreținere bri. 
gada de tineret condusă de M. 
Constantin lucrează acum în con. 
tul lunii aprilie. Rezultatele fru. 
moașe obținute de această briga
dă se datoresc in primul rînd în
trecerii care există între echipele 
formate în brigadă. Utemistul 
Crăiescu Constantin, membru al 
brigăzii, e cunoscut astăzi pen
tru valoroasa inovație pe care 
a făcut-o.

simțitor. Exemplu grăitor în *•< 
ceastă privință îl constituie bri
gada de tineret condusă de ute
mista Simion Margareta care pe 
luna ianuarie deținea locul de 
fruntașă pe secție cu cele 10 pro
cente de depășire, iar în aceste 
zile, aplicînd inițiativa, înscrie 
depășiri de peste 50 la sută. Și 
brigada de tineret condusă de 
Matei Sofia cu cele 40 procente 
depășire zilnică și-a întrecut cu 
mult rezultatele anterioare.

Aplicarea inițiativei a făcut ca 
mulți tineri să se ridice la nive
lul fruntașilor. Nan Petru, de 
pildă, în luna ianuarie, a obținut 
112 procente. Acum el își reali
zează norma în proporție de pestei 
160 la sută.

politic a unor probleme ridicate 
în Raportul de activitate al C.C. 
al P.M.R. ca. de pildă, creșterea 
productivității muncii, îmbunătă
țirea calității și reducerea prețului 
de cost a dat un nou avînt tine
rilor în producție, a întărit disci
plina în muncă. Cu cîtva timp în 
urmă tînărul Cioară Matei dădea 
deseori dovadă de indisciplină, 
întîrzia de la lucru, dădea rebu
turi. După ce a studiat materialele 
Congresului, atitudinea lui față 
de muncă s-a schimbat radical. 
Acum lucrează conștiincios, folo
sește la maximum timpul de lu
cru, iar pe linie de U.T.M. a ce-* 
rut să i se încredințeze sarcini. 
Astfel, în campania de alegeri s-a 
oferit singur și a desfășurat o 
rodnică activitate ca agitator.

Aș vrea să mai amintesc apoi 
că mulți cursanți de la cursul se
ral pe care-1 conduc, ca de pildă 
Ana Chițac și Elena Romaniuc 
au cerut în perioada studierii do
cumentelor Congresului să fie re
comandați pentru a deveni candi-' 
dați de partid.

LAZAR DAV1D 
propagandist la cursul seral de la 
secția filatură a uzinelor „30 De

cembrie“ din Arad

Guvernul romîn nu a avut to
tuși nimic împotrivă să discute 
problemele financiare nereglemen. 
tate între cele două țări chiar și 
înaintea restabilirii relațiilor di
plomatice.

Guvernul romîn privește, fără 
îndoială, pozitiv semnarea unei 
declarații comune pentru reluarea 
relațiilor diplomatice între cele 
două țări. In ceea ce privește a. 
nexarea la o asemenea declarație 
a textului de acord reglementind 
problemele financiare, guvernul 
romîn socoteșle că asupra acestei 
chestiuni urmează să se pronunțe 
cele două delegații guvernamenta. 
le în cursul tratativelor pe care le 
vor începe la sfîrșitul lunii mar
tie a. c.“.

★

lății diplomatice între cele două 
țări. Se menționează îndeosebi 
posibilitățile largi de dezvoltare' 
a relațiilor economice între a- 
ceste țări. La Atena se prevede 
că intr-un viitor apropiat o mi
siune specială greacă va pleca 
la București pentru a duce tra
tative cu privire la reglementa
rea problemelor în suspensie și 
cu privire la modalitatea de a 
asigura relații diplomatice nor
male între Republica Populară 
Romînă și Grecia.



Tinâra sardă a scriitorilor 
patriei noastre .

Un povestitor cu reale însușiri

Birou de consultații agricole la Cluj La consfătuirea propagandiștilor

tru el vioiciunea și priceperea de 
a se descurca în viață ale frate
lui, pe care le admira și îndrăgea. 
„Mihai pășea încet înainte și Ion 
venea în urmă, cu pălăria pe 
ochi, bocănind c-un băț mare de 
corn și stîrnind colbul drumului. 

Mihai se oprea la o poartă sau 
la alta, intra în grădină și mer- 

__ ... _____  __ _ . gea fără să întoarcă fața pînă 
nu 'numai pe planul general al ajungea lingă prag. Acolo se o- 
Victoriei claselor altădată asupri- prea și-l aștepta pe Ion. Ion 
te, ci și pe planul individual, al 
plătirii de către victimă a rău
lui ce i l-a făcut împilatorul. In
teresează mai puțin dacă Mitrea 
Cocor vine la Malu-Surpat fiind
că nu avea unde să se ducă în 
altă parte, sau Adam Jora se în
toarce pe meleagurile tinereții 
sale în misiune de partid. Esen
țial este că eroul revine, la punc
tul de plecare și că această tra
iectorie se încarcă de semnifica
ția restabilirii justiției — proces 
caracteristic orînduirii noastre so
ciale.

O asemenea reîntoarcere con
semnă în povestirea „Frații Hu
țulea“ din volumul cu același ti
tlu, tînărul scriitor Al. Ivan Ghi
lia. Se poate spune de la înce
put că împrejurările sosirii lui 
Ion Huțulea în satul său ofereau 
toate condițiile desfășurării unui 
conflict de un dramatism puternic. 
Mitrea Cocor și Adam 
Jora știu cine le sînt 
dușmanii și pe cine se 
pot bizui. Drama lui Ion 
Huțulea rezidă în faptul 
că pășește voinicește, am 
spune, pe o punte putre
zită, vine cu dragoste și 
încredere către fratele său 
în care vede pe omul cel 
mai apropiat, sprijinul 
său cei mai de nădejde, 
fără a bănui că acesta-1 
trădează, că s-a. vîndut 
dușmanului. lata premi- 
zele care înlesneau an
grenarea unor caractere 
bine conturate într-un 
conflict capabil de a a- 
runca lumini edificatoare. 
Și aceasta ar fi permis, 
la rîndu! ei, relevarea cu 
deosebită forță a ideii ar
tistice a povestirii.

Pentru a ne putea da 
seama în ce măsură a 
fost realizată această ce
rință, să ne oprim puțin 
asupra figurii lui Ion 
Huțulea. Ion este un erou 
al cărui portret se bucură 
de creditul cititorului de 
la început și chiar — ceea 
ce nu e de loc de dispre
țuit — în procesul de 
transformare pe care-1 
suferă. Confruntînd cele 
două capete ale liniei pe 
care s-a dezvoltat Ion 
Huțulea, regăsim același 
om bun și blînd, potolit, 
stăruitor și harnic, iubitor 
de dreptate și adevăr. 
Numai că, spre sfîrșitul 
evoluției descrise în po
vestire, aflăm adăugate 
la toate acestea o anu
mită înțelepciune, putere 
pătrundere, o hotărîre 
o mai mare adeziune la pro
blemele cele mai diverse ale 
lumii înconjurătoare. Cum se spu
ne, Ion Huțulea a crescut la 

, școala vieții și a partidului, a de
venit chiar uri conducător de 
mase, căruia nimic din ceea ce 
se petrece In jurul lui nu îi e 
indiferent; nu mai e un retras.

Dar dacă noi îl simțim pe Ion 
Huțulea vibrînd cu trepidațiile 
unei inimi autentice e fiindcă, în 
ciuda aparențelor, portretul lui de 
azi e o continuare logică a celui 
de ieri care, la rîndul Iul, era, 
permiteți-ne să ne exprimăm ast
fel, parcă stropit cu apă vie. Pen
tru cititor este perfect motivată 
dificultatea lui Ion de a înțelege 
ce hram poartă Mihai acum, re
ținerea de a-1 demasca, precum 
și durerea pe care o resimte cînd 
trebuie să facă acest lucru, tocmai 
fiindcă a văzut atașamentul _ ... ______  ____
care.l lega în tinerețe de fratele rarea conflictului, mai ales în ul- 

de tipia parte, este condusă cu o re
gretabilă iipsă de flexibilitate. 
Lucrurile stau astfel îneît se 
creează impresia că dacă Mihai 
nu s-ar fi întîlnit dintr-o sim
plă coincidență (căreia nu i se 
poatș atribui nici un fel de sem
nificație) cu fratele său pe cîmp, 
s-ar fi putut duce liniștit la oraș 
de unde să aducă materiale de

Către oamenii dezrădăcinați, 
obidiți purtați departe de 
locurile lor de baștină pe 

apele învolburate ale vieții, s-au 
îndreptat adesea privirile proza
torilor noștri. Surprinzînd întoar
cerea lor la locurile de unde au 
plecat, scriitorii încearcă să des
cifreze astfel sensul major al 
dreptății care se ceia împlinită

Ion. Ion 
s-apropia fără grabă, șe oprea 

jlîngă Mihai, ridica ciomagul și 
batea tare de cîteva ori în uscior 
sau în prag, apoi se uitau amîn- 
doi dacă se face lumină, și cînd 
se făcea lumină, Mihai îi dădea 
un ghiont în coaste lui Ion și-i 
rîdea în nas : „Vine, mă 1“ ca și 
cînd n-ar fi crezut că vine”.

Sau cît de plină de duioșie 
este amintirea lui Ion despre cli
pele din tinerețe cînd fratele său 
cînta din muzicuță: „El, Ion 
Huțulea, bălăbănea un picior în 
apă mozolind un fir de iarbă în 
gură, se topea de plăcere și-l ruga 
să zică, ’nainte, să zică tot ce 
?l!e, Ti plăcea din cale afară de 
mult cum potrivea Mihai tactul 
din gît, parcă nici nu cînta din 
muzicuță, parcă avea o muzicuță 
ascunsă-n gît. Chiar așa și gîn- 
dea pe-atunci“.

Era firesc, în lumina proiecta

construcție, reușind astfel să în
depărteze acuzația de a fi dela
pidat fondurile gospodăriei colec
tive. Nefiind urmarea firească a 
unei înfruntări de pe poziții net 
și convingător depărtate, bine 
conturate, cuvintele lui Ion către 
fratele său, din încheierea poves
tirii — „Jos ticălosule 1 Dă-te 
jos 1“ — nu au puterea de a zgu
dui, de a ilustra întreaga surpare 
care s-a produs în sufletul aces
tuia.

O asemenea neglijare regreta
bilă a conflictului, o regăsim din 
păcate și într-o altă povestire din 
volumașul apărut în E.S.P.L.A., 
,,In rînd cu lumea”. Și aici, latu- 

,ra descriptivă este „atu-ui" au- 
toujluh Np ne referim numai la 
zugrăvirea sărbătorii hramului, 
care aduce aminte de Creangă >și 
Gogol printr-un remarcabil pito
resc întărit de sentimentul veri
dicității, înpît se oferă cititorului 
un complex vafiăt de senzații. 
Acesta țeste parcă asaltat intr-un 
iureș amețitor și vesel de zgomo
tele bîlciului, mirosul fripturilor, 
gustul băuturilor. Ne gîndim mai 
ales la imagini atît de pregnante 
ca _ aceea ilustrînd, de pildă, 
sărăcia lui Visarion Crețu care, 
de ziua hramuluj, fiindu-i rușine 
de lipsurile în care se zbatea fu
gea

CLUJ (de la corespondentul 
nostru).

De curînd a luat ființă „Biroul 
de consultații agripole" de pe 
lîngă Institutul agronomic din 
Cluj, Pe adresa acestui birou 
sosesc zilnic scrisori de la ță
rani muncitori colectiviști, înto
vărășiți sau cu gospodării indi
viduale precum și din partea in
ginerilor și tehnicienilor agro
nomi, a muncitorilor din S.M.T 
și gospodării de stat, care cer lă
muriri cu privire la unele pro
bleme în domeniul agriculturii.

„Biroul de consultații agri
cole", din care fac parte nume
roși specialiști ai Institutului a- 
grpnomic, oferă consultații fie în 
scris, fie chiar, la nevoie, prin 
deplasări la fața locului. Deși se 
află la începutul activității sale, 
numărul celor care solicită sfa
turi crește dț la o zi la alta 
Multe scrisori sosesc chiar și din 
regiuni mai Îndepărtate ca: Pi 
tești, Constanța, Stalin etc.

Spre exemplu, în scrisorile tri
mise de Dumitru Ichim din ora- 
șui Constanta și Ion Codău din 
comuna Tăuni, regiunea Stalin, 
se cer lămuriri cu privire la cul
tura viței de vie și despre altoi
rea viței de vie pe alte plante. 
Alții, ca de pildă Pavel Săram 
din comuna Peșceana, regiunea 
Stalin, se interesează de meto 
dele înaintate care se aplică pen
tru îngrijirea albinelor în timpul 
iernii și cer lămuriri asupra 
combaterii diferitelor boli la al
bine.

Recent, pe adresa „Biroului de 
consultații agricole“ a sosit o 
scrisoare din partea Direcției 
agricole a sfatului popular regio
nal Baia Mare. In scrisoare se 
arată că în această regiune s-a 
cultivat în loturi experimentale o 
plantă textilă numită Yucca fi
lamentosa. Direcția agricolă re
gională Baia Mare cere lămuriri 
in legătură cu cultivarea acestei 
plante pe suprafețe mari

„Biroul de consultații agricole" 
de pe lîngă Institutul agronomic 
din Cluj dă lămuriri și despre 
aplicarea îngrășămintelor, com
baterea eroziunii solului, pre
cum și despre organizarea și e- 
vidența în S.M.T., gospodării de 
stat și gospodării colective. 
Totodată se primesc probe de 
sol, de semințe pentru determi
narea calității și plante bolnave 
pentru determinarea bolilor, Așa 
de pildă, gospodăria de stat 
Oradea a cerut de curînd „Biro
ului de consultații agricole” să 
facă analiza unei cenușe indus
triale pentru a fi folosită ca în- 
grășămînt. Această analiză a 
fost încredințată unui colectiv de 
profesori și asistenți de la cate 
dra de cbimie a Institutului a- 
gronomic

„Biroul de consultații agri
cole" prin calitatea și operativi
tatea consultațiilor sprijină pe 
oamenii muncii de la sate în fo
losirea în mod cît mai chibzuit 
a agrotehnicii înaintate nrecum și 
în transformarea socialistă a a- 
griculturii.

Imi place-n toamnă, pruna și vinarsul 
Să piște limba galben chilimbar;
Dar cui nu-i place-n toamnă cînd avansul 
De ' .......................................

Radu Tudor
———

îmi place-n toamnă

Nicolae Teică

Car cu boi și pocnete de bice, 
Doină de flăcău de pe la noi — 
Snopii grei cu boabe mari în spice 
Ii duceam în curte la ciocoi.

îmi place-n toamnă, șirul de cocoare 
Pierdut în norii vineți călători.
îmi place-n toamnă calda fumegare 
Din negrul brazdei ogorîtă-n zori.

Fuge-un camion pe drum de țară, 
Umplu zarea cîntecele-i noi — 
Nu e rău c-a începuț să moară 
Poezia carului cu boi.

Țară-a bogăției și durerii
Meri în floare, buciume și oi —- 
Munca noastră ghiftuia boierii,
Noi umblam prin gloduri după bot

Car cu boi

zile, muncă, vîrfue-n hambar ? !

de 
nouă,

tă de aceste Instantanee, să-i 
vină greu lui Ion să și-l rupă pe 
Mihai din inimă. Cum să creadă 
deodată că el, fratele său drag, 
este ce} care l-a vîndut, l-a di
vulgat vătafului Cotun drept con
ducătorul acțiunii de împărțire a 
nămînturilor boierești, iar 
l-a împușcat ca urmare a 
lucru ?

Dar drama ar fi căpătat 
te dacă ambele oglinzi în 
reflectă mesajul povestirii ar fi 
fost la fel de limpezi și expresive. 
Situația este însă alta. Mihai cel 
de azi este puțin expus, în inti
mitatea și mentalitatea iui, pri
virii cititorului; nu se explică in 
profunzime .cauzele și împrejură
rile ce au determinat descompu
nerea lui morală. Chipul de azi al 
lui Mihai. ca și faptele lui, nu 
sînt destul de bine reliefate, nu 
sînt descrise cu amănuntele care 
să le facă plastice, impresionan
te. în afară de aceasta, desfășu-

vătaful 
acestui

acuita- 
care se

său. Cît de sugestiv este 
pildă, tabloul atît de original al 
celor doi frați care merg împre
ună „la fete”, pentru exprima
rea legăturii care a existat între 
ei. Iată-1 pe Ion, greoi, ascunzîn- 
du-se parcă în spatele lui Mihai, 
menit să-l apere nu de lovituri 
(pe care le-ar fi putut întîmpi- 
na și singur), ci simbolizind pen-

Cărți ale tinerilor scriitori 
ce vor apare în curînd

Arareori vitrina , literară a 
fost atît de bogată in apariții 
datorită tinerilor scriitori, ca 
anul acesta Ne referim nu 
numai la ceea ce a văzut 
de acum lumina tiparului ci 
și la lucrările care vor apare 
curind. fiind în pregătire la 
diferite edituri. Astfel vor fi 
publicate volume de poezii 
ale lui Al. Andrițoiu, Ștefan 
Iureș, Ion Brad. Tiberiu Utan, 
Mihai Gavril, Nicolae Labiș, 
Aurel Rău, Rusalin Mureșa- 
nu, Gheorghe Tomozei, Doina 
Sălăjan, Florin Mugur, Nico
lae Stoian, Horia Aramă, Ion 
Horea și alții.

în domeniul prozei vom 
putea citi nu peste mult timp 
volumul „Campanie de primă
vară“ al lui Eugen Mândrie, 
romanul lui Al. Ivan Ghilia 
..Cuscrii", povestirile lui Ște
fan Luca, portretele satirice 
ale lui Teodor Mazilu, vo
lumele de povestiri pentru 
copii, reportaje literare și 
evocări ale Gicăi luteș și ale 
lui Octav Pancu-Iași, Victor 
Vîntu Ion Lăncrănjan. Ion

Grigorescu, H Rohan, Ion 
Băieșu, Gyula Szabo, Dioni- 
sie Șincan, Pavel Aioanei. 
Cărnii Baciu, Igor Șerbu 
Gheorghe Tomozei precum și 
alte lucrări semnate de Ion 
G recea, Corneliu Leu, D 
Drumaru etc.

Șl critica literară va fi bine 
reprezentată in această vitri
nă. Vor apare astfel pe lingă 
altele o ediție îngrijită de 
Horia Bratu a operelor lut Do- 
brogeanu-Gherea, o culegere 
de articole ale lui S. Damian. 
un volum a lui Teodor Vîr 
golici despre „începuturile 
romanului romtnesc" și o mo
nografie despre Emil Glrleanu 
precum și o monografie a lui 
Val Rlpeanu despre G. M. 
Zamflrescu. Vor mai apare 
lucrări de critică de Georgeta 
Horodincă, Lucian Raicu, Du
mitru Micu, Al. Oprea.

Nu ne rămlne decît să ne 
pregătim sufletește pentru a 
face față cu cinste acestei a- 
bundențe ce poate da de furcă 
celui mai harnic cititor.

umilit pe lîngă garduri din 
bucuria generală a satu
lui, exilîndu-se pe un deal 
unde mnea în singurătate 
cp baba lui niște bureți 
culeși din pădure și copți 
în focul de găteje.

Cititorul va trebui să 
tragă concluzia cît de 
mult s-a schimbat viața 
colectivistului Crețu pri
vind ospățul oferit acum, 
mosafirilor și comparîn- 
du-1 cu scena descrisă 
mai sus. Dar simpla ală
turare a acestor două mo
mente, orioît de bine dăl
tuite, are un caracter sta
tic; lipsa unui fir de le
gătură epic scade mult 
din expresivitatea poves
tirii, ca să nu mai pome
nim de învechirea 
deului întîlnit de zeci de 
ori, în zeci de forme: „eri 
și azi“, „la ei — la noi“ 
etc. Să nu ni se aducă 
obiecția că e vorba de un 
reportaj și nu de o po
vestire, deoarece nici acest 
gen gazetăresc nu per
mite o astfel de reducere 
a faptelor, la ceea ce i se 
pare — pe nedrept — au
torului a fi „strictul ne
cesar“.

în legătură cu acestea 
socotim necesar să spu
nem cîteva cuvinte pe 
marginea articolului „Un 
examen concludent“ de 
Eugen Luca apărut tn 
„Gazeta Literară“, nr. 
10 (104). Tov. Eugen 
Luca discută cu dragoste 
și încurajare opera dina
rului scriitor și in special 
povestirea „Frații Huțu- 

iar numai acest simplu fapt

mult

proce-

lea“ .........
nu constituie cîtuși de puțin un 
lucru rău, Dar una este insă, 
după părerea noastră, a stimula 
creația tinerilor scriitori și alta 
a-i lăuda abuziv, a nu le arăta în 
niciun chip lipsurile, chiar — ceea 
ce e în fond tot una—dacă înghe
sui într-un colț o obiecție oare
care, nu cu scopul de a-1 ajuta pe 
autor, ci doar pentru a preveni 
acuzația de lipsă de obiectivitate.

Astfel, tovarășul Eugen Luca 
transformă fiecare observație a- 
nalitică într-o relevare de cali
tăți deosebite ale autorului, trans
formă întregul articol într-o diti- 
rambă la adresa acestuia. în loc 
să caute a-1 ajuta prin eviden
țierea însușirilor sale, dar și prin 
scoaterea la lumină a lipsurilor 
ce însoțesc drumul de creație a] 
oricărui țînăr scriitor. Credem că 
lăudarea fără rezervă, fără luci
ditate a tinerilor 
poate decît 
De bună 
Ivan Ghilia 
mească din 
sus amintit 
tont cu riscul de a auzi unele lu
cruri mai puțin plăcute, decît un 
pomelnic de aprecieri admirative

Este mai presus de orice îndo
ială că volumul „Frații Huțulea" 
atrage atenția' asupra unui real 
talent și, ceea ce e foarte im
portant, conjugat cu o cunoaștere 
pasionată a vieții de țară, a oa
menilor ei, cu un spirit de pă
trundere a psihologiilor și de fi
xare în materialul cuvintelor a a- 
cestora. Adăugați apoi un senti
ment înnăscut al frurposului des
coperit în cele mai diferite as
pecte ale vieții rustice o limbă 
bogată și atrăgătoare și veți avea 
o imagine despre personalitatea 
artistică a lui Al. Ivan Ghilia. 
Aceste însușiri nu fac însă decît 
să ne îndreptățească a-i cere tî- 
nărului scriitor, ca, bazîndu-se 
pe talentul său, să stăruie mai 
mult asupra operei, să realizeze 
0. asemenea desfășurare epică în- 
cît lucrarea să devină într-ade- 
văr „rotundă”, după cum îi pla
ce chiar lui să spună. Să nu se 
înțeleagă că cerem cu tot dina
dinsul o intrigă sinuoasă. Se știe 

, că .pentru unii scriitori reducerea 
intrigii nu este un act de eco
nomie, ci un mijloc de a adîrici 
alte laturi: atmosfera, analiza 
psihologică directă etc. Pe de 
o parte, însă, felul cum a con
ceput el „Frații Huțulea” vădește 
perspectiva unui conflict care nu 
a fost, din păcate, condus cu con
secvență pînă la capăt. Pe de 
altă parte, maniera lui Al. Ivan 
Ghilia, factura lui de povestitor 
în sensul clasic ai noțiunii, se 
pretează mai bine, după părerea 
noastră, unei epici bogate, inte
resante, mustind de viață.

B. DUMITRESCU

scriitori nu 
să le strice acestora, 
seamă că însuși Al. 
ar fi preferat să pri- 
partea cronicarului 
un sprijin consis-

Uzinele „Tehnofrig“ din Cluj.— Produsele frigotehnice, ma
șinile și utilajele ce poartă marca acestei tinere uzine sînt 
apreciate nu numai în țară ci și la expozițiile și tîrgurile in
ternaționale de mostre de la New Delhi (India), Izmir (Tur
cia), Plovdiv (Bulgaria) etc. Un mare număr de mașini și uti
laje au fost livrate în Egipt, R.P. Bulgaria, Etiopia, Grecia, 
R.D. Germană etc.

In clișeu : tov. Ion Felcan din secția montaj a separatoarelor 
de lapte montează talerele de la centrifugele de lapte.

Cum să conducem discuțiile ca P,M,R. — a spus la consfătuire 
ele să fie cît mai atractive, cît Ion Frînculescu, propagandist la 
mai interesante? Iată o problemă cursul seral djn comuna Be|ițori 
care frămîntă chiar și pe propa- — am pus un accent deosebit pe 
gandiștii cu experiență. Tovarășa transformarea socialistă a agrlcul. 
Patrița Iaurum, propagandistă la 
cursul seral din comuna Plosca, 
raionul Alexandria, a vorbit des. 
pre aceasta la consfătuirea cu 
propagandiștii fruntași pe regiune 
organizată de Comitetul regional 
U.T.M. București,

Mă străduiesc să ajut pe fie
care cursant să studieze și am 
căutat să mă apropii sufletește de 
ei — spunea ea. Noi nu ne li
mităm doar la problemele legate 
de cerc. Acest lucru ne-a întărit 
încrederea reciprocal Mai greu a 
fost la început, cind nu ne cunoș. 
team. Acum ne e ușor să lămurim 
problemele neclare. De asemenea, 
în cuvîntul introductiv întotdeau
na arăt importanța pe care o are 
studierea lecției respective. Iar la 
sfîrșitul ședinței cercului politic 
cer părerea cursanților atît asu
pra lecției cît și asupra discuții
lor purtate.

Pentru ca lecția să fie cît mai 
atractivă și mai interesantă eu am 
folosit și materiale demonstrative 
ca : fotografii, reviste, cărți, gra
fice și altele. Alteori am citit frag
mente din cărți de literatură. Ast
fel, la lecția „U.R.S.S. pe drumul 
comunismului” ajungînd la tema 
„Marele Război pentru Apărarea 
Patriei" am citit fragmente din 
romanul lui A. Fadeev „Tînăra 
gardă". Discuțiile purtate în ju
rul acestor lecții au fost foarte 
interesante.

Obișnuiesc să-mi fac întotdea
una un plan de seminar. Cînd ob
serv că discuția lîncezește, inter
vin cu cîteva chestiuni la care se 
poate răspunde mai ușor și astfel 
se înviorează

— La studierea documentelor 
celui de al Il-lea Congres al

turii. In acest sens am dat ca 
exemplu G.A.C. „Timpuri Noi" 
din comuna noastră, formată din 
139 de familii de țărani muncitori, 
care, muncind pămîntul cu mași
nile și aplicînd regulile agroteh
nice înaintate, a obținut recolte 
la hectar nemaiîntîlnite în cadrul 
gospodăriilor individuale. Am mai 
amintit de colectiviștii Vasile 
Brainea și Victor Șerban care 
au primit peste 6000 kg. ce
reale anu] trecut pentru cele 500 
zile-muncă prestate. In continua
re, vorbind despre lupta de clasă 
care se desfășoară în țara noas
tră, l-am pomenit pe chiaburul 
Traian Violan din satul nostru 
care încercînd să se sustragă de 
la obligațiile față de stat, dosise 
o cantitate de 1.500 kg. porumb.

Utemista Dochița Manole, pro
pagandistă la cursul seral din ca
drul Fabricii de conserve Buftea, 
în referatul intitulat: „Cum a in
fluențat activitatea desfășurată în 
cercul politic asupra conduitei 
morale și munci'i în producție“, a 
vorbit despre una din metodele 
sale.

La lecția a doua; „Lupta mun
citorilor și țăranilor muncitori 
pentru libertate“ am invitat pe 
tovarășul Matei Marin, unul din- 
tre cei mai bătrîni muncitori aj 
fabricii noastre. El a vorbit cu 
multă pasiune și căldură despre 
acțiunile muncitorilor din fosta fa 
brică a prințului Știrbei îndrep
tate împotriva exploatării capita. 
liste, pentru reducerea orelor de 
muncă.

Discuțiile care s-au purtat în 
jurul referatelor au scos la iveală 
inițiative interesante ale propa. 
gandiștilor. Tn discuții s-a arătat 
lelul în care se expun lecțiile :

— La una din ședințele cercu
lui nostru în care am discutat do
cumentele celui de al II-lea Con
gres al partidului — a spus to
varășul Ion Silică, propagandist 
la cercul de politică curentă din 
comuna Armășești, raionul Urzi- 
ceni, am dorit să lămurim mai 
bine problema creșterii producției 
de cereale. Tn acest scop am in
vitat un fruntaș al recoltelor bo
gate din satul nostru. El a vorbit 
cu multă pasiune despre mijloa
cele pe care le folosește și care 
fac posibilă o creștere a produc
ției la hectar. In același timp 
le.am explicat cursanților ce mare 
importanță are ridicarea produc
ției de cereale-marfă și că singura 
cale spre un belșug de cereale- 
marfă în țară și un trai fericit 
este calea transformării socialiste 
a agriculturii.

Tov, Vasile Gheorghe. propa
gandist la cercul de politică cu-

rentă din comuna Cornățel, raio
nul Titu, a arătat că întotdeauna 

,jn cadrul discuțiilor citește și ar
ticole din ziar în legătură cu tema 
respectivă.

— Așa, de pildă, la una din lec
ții, în care se vorbea despre trecu
tul de luptă al partidului, am po
vestit cursanților despre muzeul 
Doftana pe care l-am și vizitat.

Propaganda pentru intensifica
rea ritmului transformării socia
liste a agriculturii a stîrnit dis- 
cuții vii in rîndurile propagând: 
tilor participanți la consfătuire. 
Mai fiecare vorbitor s-a referit la 
eficacitatea pe care a avut-o tnvă. 
țămîntul politic în rîndurile tineri
lor țărani muncitori.

„In satul nostru — spunea to
varășa Neculă, propagandistă în 
comuna Ghizdaru, raionul Giur
giu — se dezvoltă continuu secto
rul socialist al agriculturii. Numă. 
rul membrilor gospodăriei agrico
le colective și întovărășirii din sat 
s-a înmulțit cu încă 8 membri din. 
tre cursanții cercului nostru poli
tic".

— Invățînd în cerc, cursanții 
au devenit ei înșiși propagandiști 
— spunea tovarășa D. Elita, pro
pagandistă Ia unul din cercurile 
politice U.T.M. de la spitalul Ră- 
cari. Tn fiecare zi, de exemplu, 
ei citesc bolnavilor articole din 
ziare.

Consfătuirea propagandiștilor 
fruntași a dovedit cu tărie că 
acolo unde există interes penî 
a găsi metode și forme noi, 
tereșante în învățămîntul polii., 
de organizație, rezultatele sînt 
cele mai eficace.

Ea a mai scos Insă la
și unele lipsuri ce se manifestă 
în munca cercurilor și cursurilor 
politice ca, de pildă, lipsa de a- 
jutor din partea unor organizații 
de bază U.T.M. care au lăsat în
vățămîntul politic doar pe seama 
propagandistului.

Inițiativa de a organiza o ast
fel de consfătuire este cît se poa
te de prețioasă, prilejuind un larg 
schimb de experiența. Din păcate, 
unele comitete raionale ca Videle, 
Răcari. Călărași, Lehliu, nu stu
diază experiența pozitivă în do
meniul învățămîntului politic, ci 
adună doar cifre pentru lungi 
tabele centralizatoare.

Consfătuirea a mai arătat că 
însuși aparatul comitetului regio
nal U.T.M. n-a făcut totul pentru 
ca anul de învățămînt să se des
fășoare în cît mai bune condiții. 
Pentru a obține un nou avînt în 
învățămîntul politic și mai ales în 
studiul documentelor Congresului 
al II-lea al P.M.R., activiștii- co
mitetului regional și ai comitete
lor raionale trebuie să se apropie 
mai mulț de organizațiile de bază, 
acolo unde muncește, trăiește și 
învață tineretul.

SILVIA BRADESCU

iveală

Planor... automobilColțul științei 
și tehnicii

Se apropie sesiunea cercurilor 
științifice

Odată cu începerea semestrului 
de primăvară, munca științifică a 
studenților de la Institutul de 
mecanică din Orașul Stalin în
registrează o perioadă de asiduă 
și febrilă activitate în cadrul 
celor 12 cercuri științifice exis
tente.

La majoritatea lucrărilor faza 
de documentare și studiul teore
tic au fost încheiate, urmînd ca 
acum să se treacă la realizarea 
practică a proiectelor și a expe
riențelor, ale căror rezultate vor 
fi prezentate în cadrul sesiunii 
cercurilor științifice studențești ce 
va avea loc la începutul lunii a- 
prilie.

Problemele dezbătute în cadrul 
cercurilor științifice au prezentat 
o mare varietate și au stîrnit in
teresul studenților, datorită fap
tului că, spre deosebire de temele 
și proiectele de școală, în cadrul 
cercurilor științifice calculele, dia
gramele și planșele prind viață 
în practică. Astfel studenții pro
iectează și construiesc dispozitive 
și aparate care vor utila labora
toarele și atelierele institutului, 
dar mai ales studiază probleme 
legate direct de necesitățile pro
ducției.

Studenții din cercul de „Cal
culul și construcția mașinilor 
unelte“ s-au deplasat la uzinele 
„Iosif Rangheț“ din Arad pentru 
a se putea documenta la fața

locului asupra problemei studiate. 
Cei de la cercul de Automobile 
și tractoare, care printre alte 
probleme studiază „Determinarea 
frecvențelor proprii și a spectru
lui de .ezonanță al arborelui 
motor GAZ 67 sau problema 
„Construirii unei biele moderni
zate mai simple pentru motorul 
GAZ 67, au luat contact direct 
cu inginerii și tehnicienii între
prinderii constructoare de la care 
au primit indicații și îndrumări 
practice.

Interesantă din punct de ve
dere practic este lucrarea comună 
o cercurilor de mecanică, rezis
tență și tehnologia turnării, care 
cercetează posibilitatea de elabo
rare prin turnare în forme pier
dute a sculelor de mînă, din 
rebuturi și deșeuri, în cadrul în
treprinderii „Ion Fonaghi" și 
studiul calităților mecanice și re
zistența oțelurilor turnate.

Munca științifică din cadrul 
institutului a înregistrat succese 
datorită ajutorului de care se 
bucură din partea cadrelor di
dactice. Tovarășii inginer Dîm- 
boiu Eugen, asistentul Emil 
Șerban, inginerul Petre Tudoran 
sînt doar cîțiva din cei în care 
studenții au găsit sfătuitori și 
îndrumători apropiați.

Ing. FORJE ALEXANRU

Au primit Steagul roșu 
de gospodărie fruntașă 

pe tară în ramura 
viticolă

Executînd la timp și în bune 
condiții lucrările agrotehnice pe 
cele 771 ha. cultivate cu viță de 
vie, colectivul de muncă al gospo
dăriei agricole de stat din comu
na Apoldu de Sus, regiunea Hu
nedoara, a obținut în anul 1955 o 
producție medie de struguri de 
8.005 kg. la hectar față de 3.500 
kg. cît aveau planificat. Brigada 
condusă de Maria Cherst a cules 
de pe o parcelă de 40 ha. o pro
ducție medie de 14.325 kg. stru
guri la hectar, iar brigada con
dusă de Vasile Borojbăț 14.236 
kg. la hectar. Prețul de cost al 
strugurilor a fost redus cu 15 la 
sută, productivitatea muncii pe 
fiecare muncitor a crescut față de 
cea planificată cu 10 la sută iar 
cîștigul mediu al muncitorilor a 
crescut cu 61 la sută.

Pentru aceste realizări, Minis
terul Gospodăriilor Agricole de 
Stat și C.C. a! Sindicatului mun
citorilor agricoli au decernat de 
curînd gospodăriei agricole de 
stat Apoldu de Sus, Steagul roșu 
de gospodărie fruntașă pe țară 
în ramura viticolă, iar brigadie
rilor fruntași Maria Cherst și 
Vasile Borojbăț li s-au înmînat 
diplome de onoare.

Cu prilejul decernării Steagului 
roșu, la gospodăria de stat Apol
du de Sus a avut loc un schimb 
de experiență la care au partici
pat brigadieri, tehnicieni și ingi
neri viticoli de la gospodăriile de 
stat Odobești, Drăgășani și Te- 
remia.

Cea mai grea problemă a zbo
rului de distanță cu planorul nu 
este... zborul, ci întoarcerea la 
bază. Zborurile de distanță cu 
planoarele se fac cu ajutorul cu- 
renților ascendenți din atmosferă, 
care permit pilotului să cîștige 
înălțime și să se îndrepte apoi în 
zbor planat spre altă „ascenden
ță“ și așa mai departe. Dacă are 
îndemînare și curenți de aer fa
vorabili, pilotul va putea reveni 
la bază tot în zbor. De cele mai 
multe ori însă, el este silit să 
aterizeze departe de baza sa. Tn 
acest scop, planoarele se con
struiesc demontabile, astfel in
cit să poată fi transportate îna
poi la bază cu autocamionul.

Este adevărat că zborul fără 
motor este sportul cel mai poe
tic și mai „înălțător", însă pre
ocupările „prozaice“ de după ate
rizare, cum ar fi paza planoru
lui de ștrengari, procurarea auto

camionului, telefon Ia bază etc., 
răpesc de multe ort farmecul a- 
cestui minunat sport.

lată insă că și această proble
mă a fost Ingenios rezolvată de 
către constructorii de planoare. 
S-a construit un nou tip de pla
nor care are aripi rabatabile și un 
tren de aterisaj pe 3 roți. Roata 
din față este antrenată de un 
motoraș de 100 cm.c. cu un cilin
dru, asemănător cu un motor de 
motocicletă. Greutatea sa redusă 
nu influențează prea mult carac
teristicile de zbor ale planoru
lui. Motorașul determină însă în 
mod hotărîtor caracteristicile, să 
le zicem, „automobilistice“ ale 
aparatului, care devine astfel un 
soi de triciclu cu motor, care se 
supune tuturor regulamentelor de 
circulație pe șosele, avînd chiar 
și faruri, și număr de ordine.

A. N.

SOARTA UZINEI

R.eom.ndäm I Studenta ELENA MIISTA 
mere talente : j

Sala plină plnă 
la refuz de ti
neri și tinere, 
freamătă. Se 
desfășoară faza 
pe raion a Spar- 
tachiadei de iar
nă a tineretului, 
la tenis de masă 
Nu sint focuri

la care participă „palete" renii 
mite ale țării, însă sportivii care 
se întrec demonstrează că ne a- 
flăm In fața unor talente reale

Unul dintre concurența care 
„a cucerit“ pe spectatori este 
fără îndoială jucătoarea Elena 
Musta — studentă tn anul III 
la Institutul de Construcții civile 
și industriale. Participtnd tn 
proba de dublu mixt alături de 
studentul Șerban Adole, de la 
același institut, tînăra fucătoare 
a devenit campioană pe raion. 
Victoria i-a „surls“ și In proba

de dublu femei unde alături de 
Viorica Nicola a prestat un joc 
foarte bun. Atactnd cu lovituri 
pe ambele părți, curajos, pose- 
dlnd reflexe deosebite tn apărare, 
studenta Elena Musta s-a impus 
ca fiind una dintre cele mai 
bune jucătoare de tenis de masă 
din raionul Lenin.

Dar cine este această sportivă 
ie cale de a se afirma ?

începuturile sportive ale tine
rel jucătoare datează din anul 
1953, adică de atunci tind eleva 
de la liceul de fete nr. I din 
Oradea avea 17 ani. De obicei 
la vlrsta aceasta se conturează 
posibilitățile de mat tirziu ale 
sportivului, începe să se dezvolte 
dragostea pe care o simte pentru 
sportul preferat. Elena Musta a 
început să joace tenis de masă 
cu colegele din școală. Apoi 
eleva din clasa a XI-a s-a înscris 
tn secția de tenis de masă a co

lectivului sportiv „Locomotiva“- 
Oradea după care a trecut intr-un 
alt colectiv: „Flamura Roșie". 
Contactul cu jucătoarele și făcă
torii mai rutinați din aceste co
lective a făcut ca Elena să-și îm
bunătățească simțitor focul. Fi
rește, Elena Musta ca și alți 
sportivi care s-au impus cu oca
zia desfășurării marii competiții 
de masă — Spartachiada de iar
nă a tineretului — are încă 
multe lucruri de învățat Tenisul 
de masă cere cunoștințe tehnice 
cit mat temeinice pe care ea va 
căuta să și le însușească,

Este de datoria forurilor de 
specialitate din C.C.F.S să ur
mărească cu atenție și să spriji
ne pregătirea pe mai departe a 
elementelor care s-au impus cu 
ocazia actualei competiții spor
tive de masă.

R CALARAȘANU

E ce ești supărpț nea 
Tică ? Așa arată un om 
după ce-și cumpără apa

rat de radio, sau poate că a- 
cum din cauza lui ai prea 
mulți musafiri ?

— Ce musafiri ? Care apa
rat de radio ? răspunse înciu
dat cel întrebat. Cum vrei să 
funcționeze aparatul fără cu
rent ?

Și nea Tică își vărsa cu nă
duf focul. Discuttnd așa ajun
seră lingă secția M.A.T din 
comună de unde teșea un om 
tare „necăjit". Era mecanicul 
uzinei electrice de la ei din 
Răcăciuni.

— Toată lumea e supărată 
pe mine. Zice că nu le dau cu
rent Dar ce nevoie au de cu
rent electric eînd noaptea luna 
dă lumină ca ziua. Dacă ar fi 
să mă iau după gura satului 
ar însemna că nici motoarele 
și nici noi .adică eu și Culiță, 
ajutorul meu. să nu ne mai o- 
dihnim niciodată noaptea. Ce 
trebuie să-mi bat eu capul cu 
asemenea probleme, mai bine 
mă duc să mă culc,

Ce preocupări are tovară
șul Ciochină cit și ajutorul 
său, Cobzaru Nicolae, sau mat 
pe scurt Culiță au dovedit-o. 
Fiecare avea pentru celălalt o 
înțelegere deplină.

— Culiță, ai tu grijă de mo
toare noaptea asta că știi, eu 
mal am puțină treabă pe-a- 
casă

— Gata tovarășe Ciochină, 
să n-ai nici o grijă.

Grijă de uzină n-a avut 
tovarășul Ciochină, iar Cu. 
liță a urmat și el exemplul 
șefului, țn noaptea aceea a 
dat drumul la uzină, iar el, 
ascultind huruitul ritmic al

motoarelor, s-a culcat, Cînd ' 
s-a trezit, lagărele motoarelor J 
erau topite și mulți dintre seg- „ 
menți stricați. După acest in- 1 
cident, deplina armonie între J 
cei doi era amenințată să „ 
dispară pentru că cetățenii " 
din comună au început să-și ” 
exprime nemulțumirea față de 
proasta funcționare a uzinei.

— De ce nu avem curent în- J 
totdeauna tovarășe Ciochină? „ 
îl întrebau oamenii.

— Dacă Culiță a dormit în 
timpul serviciului și s-au stri- ș 
cat motoarele... ♦

— Nu sint eu vinovat. N-am t 
făcut altceva decit să aplic l 
„metodele" dumitale de lucru, ș 
Așa cum m-ai învățat așa am i 
făcut, răspundea Culiță înțe- T 
pat. |

A fost un timp clnd oa- 4 
menii întrebau zi de zi ce se f 
aude cu uzina electrică Vă- ! 
zînd însă că nimeni nu se in- t 
teresează mat îndeaproape de T 
ea s-au mulțumit doar să-și I 
privească necăjiți aparatele de T 
radio care nu funcționau decît I 
foarte rar și să finduiască I 
noaptea după lună. t

Și uzina continuă să func- î 
(ioneze din ce în ce mai prost. ♦ 
Armonia între personalul ce o T 
deservește s-a restabilit. Și de î 
ce să nu se tntîmple așa dacă | 
'ovarășii de la Sfatul popular T 
raional Bacău nu fac nimic I 
pentru stimularea ta acești to
varăși a spiritului de răspun
dere față de bunul obștesc. I

La uzina electrică din Răcă J 
ciunt trebuie cît mai curînd f 
puse lucrurile tn ordine. î

M. CALIN J
după o corespondență trimisă ’ 

de tov. î
CRUCEANU LUCREȚ/A l



Funeraliile d eia V a r ș o V i a
VARȘOVIA 16 (Agerpres). — 

P.A.P. transmite: La 16 martie 
întreg poporul polonez l-a con
dus pe ultimul drum pe tovară
șul Boleslaw Bierut, marele său 
fiu, talentat organizator al con- 
strucției Poloniei socialiste, prim 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez.

Varșovia este profund îndo
liată, Drapelele de stat arborate 
pe clădiri, instituții guvernamen
tale și organizații obștești au 
fîșil de crep negru. In piețe 
și pe fațadele clădirilor se pot 
vedea portrete ale lui Boleslaw 
Bierut înrămate în negru. In fața 
sediului Comitetului Central al 
P.M.U.P. în care se afla sicriul 
cu corpul neînsuflețit al lui Bo
leslaw Bierut, se adunaseră mii 
de oameni ai muncii din capitala 
Poloniei, Sute de mii de oameni 
din întreaga țară au trecut prin 
fața sicriului defunctului. In zorii 
zilei accesul oamenilor muncii a 
fost suspendat.

La ora 9,35, au intrat în sală 
N. S. Hrușciov, M. A. Iasnov, 
N. T. Kalcenko, V. I. Kozlov, 
I. I. Palețkis, I. S. Koniev, N. I. 
Bobrovnikov, W. L. Vasilewska, 
P. K. Ponomarenko, delegația 
guvernamentală chineză în frun
te cu mareșalul Ciu De, A. 
Novotny, Jacques Duclos, Harry 
Pollit, Andras Hegediis, Chivu 
Stoica, Envgr Hodja, H. Matern, 
I. Mihailov, S. Vukmanovici- 
Tempo, conducători și membri 
ai partidelor comuniste și mun
citorești frățești din multe țări 
care au venit să aducă ultimul 
omagiu eminentului fruntaș al 
mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, tovarășul 
Bieruț.

Din cinci în cinci minute se 
schimbă garda de onoare la ca
tafalcul defunctului. La ora 
9,50 în garda de onoare au in
trat tovarășii de luptă ai lui Bo
leslaw Bierut: A. Zawadski, I Cy- 
rankiewicz, K, Rokossowski, E. 
Ochab, Z. Nowak, H. Mine, J. 
Berman, F. Jozwiak, F. Mazur, 
W. Dworakowski, R. Zambrow- 
ski, membri ai Biroului Politic 
al C.C. al P.M.U.P. ; W. Matwin 
și E. Morawski, secretari ai C.C. 
al P.M.U.P. La catafalc se aflau 
de asemenea rudele și prietenii 
defunctului. Răsunau acordurile 
marșului funebru.

Sicriul cu corpul neînsuflețit

Cuvîntarea 
tovarășului A. Zawadski

„Tovarăși, cetățeni ai orașului 
Varșovia, frați și surori din în
treaga țară 1

In numele Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit 
Polone?, ai Consiliului de Stat 
și al guvernului Republicii Popu
lare Polone, deschid mitingul de 
dtf.iu al oamenilor muncii din 
Varșovia la care participă dele
gații din toate voevodatele.

Boleslaw Bierut marele și de
votatul fiu al poporului polo
nez a pornit pe ultimul său drum 
Cu nemărginită durere îl conduc 
întregul popor și tineretul Var
șoviei pe care a iubit-o atît de 
mult. îl conduce cu gîndul între
gul popor polonez unit în Fron
tul Național. Boleslaw Bierut și-a 
înscris numele în inimile a mili
oane de oameni, în inimile tine
rilor și copiilor Poloniei, prin bă
tăile inimii lui fierbinți, prin ac. 
țiunile patriotice ale întregii sale 
vieți.

Boleslaw Bierut a murit dar 
partidul nostru unit ca un mono, 
lit. Partidul Muncitoresc Uni', 
Polonez, al căruj activist de 
frunte și conducător a fost, tră
iește ; trăiește și-și sporește for
țele și însemnătatea în lume, Po-

★

A luat apoi euvintul I. Cyran- 
kiewicz. membru în Biroul Poli
tic al Comitetului Central al Par
tidului Muncitoresc Unit Polonez, 
președinte al Consiliului de Mi
niștri.

In numele Comitetului pe în
treaga Polonie al Frontului Na
țional a vorbit S. Ignar.

S-a dat apoi cuvîntul șefului 
delegației guvernamentale sovie
tice, N S. Hrușciov, membru în 
Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S . prim secretar al Comi
tetului Central al P.C.U.S

în continuare a vorbit Ciu De.
S-a dat apoi cuvîntul lui A. No

votny, S. Vukmanovici.Tempo, J. 
Duclos

Mitingul a luat sfîrșit. Orches
tra a executat imnul de stat al 
Republicii Populare Polone. în 
sunetele marșului funebru sicriul 
a fost ridicat de pe soclu șj așe
zat pe afetul de tun. Cortegiul 
funebru s-a îndreptat spre cimiti
rul militar Sicriul era urmat de 
conducătorii partidului și guver
nului, de membrii delegațiilor 
partidelor comuniste și mpnei 
tocești frățești, de membrii cor, 
pului diplomatic, de numeroase 
delegații ale oamenilor muncii din 
întreaga țară

Procesiunea funebră din Piața 
Centrală pînă la cimitir a durat 
cîteva ore.

Pe străzile parcur.se de corte
giul funebru se aflau mii și mii 
de locuitori ai Varșoviei. Intr-o 
durere mută ei l-ap condus pe 
tovarășul Bo’eslaw Bierut pe ul
timul său drum

Ora 15 Cortegiul funebru a 
ajUHs la cimitirul militar Condu 
cătorii partidului și guvernului au 

a fost apoi ridicat cu grijă și 
dus pe stradă.

Garda militară a încremenit în- 
tr-o aliniere perfectă. Sicriul a 
fost așezat pe un afet de tun. Cor. 
tegiul funebru a pornit încet spre 
piața centrală din fața Palatului 
Culturii și Științei. Sicriul era 
urmat de rudele și prietenii de
functului, de conducătorii Partidu. 
lui Muncitoresc Unit Polonez și ai 
guvernului Republicii Populare 
Polone, de membrii delegațiilor 
partidelor comuniste și muncito
rești frățești. De o parte și de 
alta a străzii stăteau în tăcere 
copleșiți de durere mii de oameni 
ai muncii. Cu capetele descoperi
te ei l-au condus pe Boleslaw Bie. 
rut...

Cortegiul funebru a intrat în 
Piața Centrală-

Piața este îndoliată. Deasupra 
Palatului Culturii și Științei fiu. 
tură drapelul de stat îndoliat Si
criul cu corpul neînsuflețit al 
lui Boleslaw Bierut a fqst așezat 
pe un soclu înalt. Conducătorii 
statului polonez, membrii delega
țiilor partidelor comuniste și mun. 
citorești frățești au urcat la tri
bună. In piață s-au adunat peste 
150.000 de oameni ai muncii din 
capitala Poloniei. Deasupra coloa
nelor fluturau steagurile îndoliate, 
se zăreau portretele defunctului 
înrămate în negru.

La ora 11 deasupra pieței au 
răsunat sirenele. întreaga piață, 
întreaga Republică Populară Po
lonă, toate orașele și satele au 
încremenit. Circulația pe străzi s-ă 
oprit.

întreaga țară a cinstit printr-o 
tăcere de trei minute memoria 
fiului ei scump, Boleslaw Bierut, 
prim secretar al Comitetului Cen, 
trai al Partidului Muncitoresc U- 
nit Polonez. A răsunat apoi im
nul partidului, „Internaționala" 
A început mitingul de doliu al 
oamenilor muncii din Varșovia.

In numele Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, al Consiliului de Șțat și 
al Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Polone, mitin. 
gul de doliu a fost deschis de A. 
Zawadski, membru în Biroul Po
litic al C.C. al P.M.U.P., preșe
dinte al Consiliului de Stat.

lonia noastră populară pentru a 
cărei făurire, dezvoltare și con
solidare el a muncit cu abne
gație ; trăiește măreața idee a 
socialismului care înaintează vic
torios pe întreg pămîntul. idee 
pentru care Boleslaw Bierut a 
luptat cu înflăcărare.

De aceea, pretutindeni durerea 
se îmbină cu jurămîntul de a păzi 
ca lumina ocnilor realizările po
porului polonez, cte a întări iu
bita noastră patrie — Polonia 
populară, de a munci toț mai bine 
pentru a îmbunătăți cît mai re
pede condițiile materiale și cul
turale de trai ale maselor mun
citoare din țara noastră, de a 
întări prietenia dintre poporul 
nostru și popoarele Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste, Re
publicii Populare Chineze și po
poarele tuturor țărilor de demo
crație populară, precum și dintre 
poporul nostru și toate popoarele 
lumii care luptă pentru pace.

Boleslaw Bierut nu mai este 
prințre noi, dar amintirea sa va 
rămîne veșnic în inimile noastre

Glorie veșnică memoriei scum
pului nostru tovarăș și prieten 
Boleslaw Bierut“.

★

purtat cu grijă sicriul pînă la ca
voul provizoriu Sicriul a fost a- 
șezat pe un soclu

Orchestra a executat imnul de 
stat al Republicii Populare Polo
ne. In fața sicriului tovarășului 
Boleșlaw Bierut a rostit o cuvîn
tarea Edward Ochab, membru al 
Biroului Politic al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, secre 
tar al Comitetului Central a| 
Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez. Au răsunat apoi salve de 
artilerie. Sicriul cu corpul neîn
suflețit a fost depus în cavop în 
sunetele imnului partidului „Inter
naționala".

Apoi orchestra a executat mar
șuri funebre s-au depus coroane 
de flori la cavoul lui Boleslaw 
Bierut

Au fost depuse coroane din 
partea Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit Polo 
nez, Consiliului de Stat și Con
siliului de Miniștri a| Republicii 
Populare Polone, din partea Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, a 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U-R.S.S., a Consiliului de Miniștri 
al U-R S.S, din partea partidelor 
comuniste și muncitorești frățești, 
a organizațiilor guvernamentale șj 
obștești, a unor colective din în
treprinderi și instituții din Re
publica Populară Polonă.

Sicriul cu corpul tovarășului 
Boleslaw Bierut va rămîne provi
zoriu în acest cavou Ulterior, el 
va fi mutat într-o construcție 
specială din Citadela Varșoviei, 
unde vor fi înmormîntați cei mai 
de seamă fii ai clasei muncitoare 
poloneze și ai poporului polonez.

Cuvîntarea
tovarășului JL
Sicriul lui Boleslaw Bierut, a 

spus J. Cyrankievicz, este pur
tat astăzi pe străzile Varșoviei, 
pline de sute de mii de oamenj 
copleșiți de durere, pe umerii în
tregului popor

Astăzi noi toți, în întreaga Po- 
lonie, ne amintim și vom păstra 
pentru totdeauna în inimile și 
mințile noastre, imaginea scumpă 
a anilor cînd Boleslaw Bierut era 
împreună cu noi ca tovarăș 
și prieten, ca un conducător re
voluționar, în cei mai hotărîtori 
cinci ani din viața poporului po, 
lonez.

Ni-1 amintim din timpul cînd 
el, tînăr muncitor tipograf din 
Lublin, iar apoi revoluționar con
știent împreună cu partidul re, 
voluționar a început să traducă 
în viață misiunea islorică a cla
sei muncitoare, -în cursul anilor 
de luptă încordată, de luptă îm
potriva invadatorilor străini, în 
anii petrecuți în închisorile sa, 
națiste, în anii crunți ai ocupației 
hitleriste.

Partidul Comunist din Polonia 
a educat cadre minunate de re, 
voluționari pe care uimeni și ni 
mic nu le-a înfrînt, cadre demn? 
de clasa muncitoare poloneză, 
demne să poarte steagul re
voluției, steagul noii Polonii 
populare. Tocmai printr-o aseme
nea școală a trecut Boleslaw Bie, 
rut și tovarășii lui care în noap
tea ocupației au început să re
facă partidul și să construiască 
statul popular împreună cu socia
liștii de stînga, cu elementele de 
slînga din rîndurile mișcării ță. 
rănești și cu democrații. In alian
ță cu muncitorii și țăranii-

Ni-1 amintim cu toții pe Bo
leslaw Bierut ca președinte al 
Consiliului Național, ca preșe
dinte al Republicii, ca secretar 
general al Partidului Muncito
resc Polonez, ca președinte 
al Comitetului Central al 
P.M.U.P., ca președinte al Con
siliului de Miniștri, ca prim se
cretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez. Fiecare din aceste func- 
ții arată uriașul efort creator 
al gîndirii, voinței, sentimentelor 
și caracterului, energia eu ade- 
vărat nesecată și entuziasmul 
înflăcărat al omului care din 
revoluționar ilegalist a devenit 
om de stat.

Boleslaw Bierut a fost întru
chiparea mîndriei naționale în 
sensul cel mai nobil al acestui 
cuvînt.

El a avut cinstea să participe 
la o operă măreață, la care au 
visat generații de revoluționari 
polonezi : și anume ca forțele 
nesecate din adîncul maselor 
populare să fie puse nu în sluj, 
ba unei singure clase privile
giate, așa cum era înainte — 
șleahta sau burghezia — ci în 
slujba tuturor oamenilor muncii, 
tuturor oamenilor simpli a căror 
soartă, dureri și bucurii i-au fost 
atît de scumpe.

Ultimul deceniu au fost ani 
măreți dar grei și nu vom uita 
niciodată contribuția adusă de 
Boleslaw Bierut în această peri
oadă. In fața noastră apare viu 
chipul său la tribună primind de
monstrația de 1 Mai și salutînd 
pe demonstranți cu mișcarea mîi- 
nii care ne este atît de cunoscu
tă. Ni-1 amintim la tribuna Con
gresului de unificare cînd a pro
clamat momentul solemn al înce
tării scindării de decenii în miș
carea muncitorească. Ni-1 amintim 
cînd în aplauzele entuziaste ale 
populației din Varșovia, a inau
gurat primul pod refăcut după 
război — poduj Poniatowski, ca
lea ferată est-vest și Piața Con
stituției Ni-1 amintim înconjurat 
de zidari și de arhitecți din Var
șovia umblînd prin șantierele de 
construcție ale capitalei care se 
ridica din ruini și cenușă. Ni-1 
amintim la expoziția teritoriilor 
reunite, ni-1 amintim în mijlocul 
constructorilor de la Nowa Huța 
și al organizatorilor cooperative
lor agricole de producție în mij
locul soldaților și membrilor 
Uniunii Tineretului Polonez. In 
urechile noastre răsună glasul 
său pe care l-am auzit la radio 
de fiecare An Nou. El a fost ală
turi de noi în timpul fiecărui 
eveniment mare sau mic în toți 
acești 11 ani de existență a Po
loniei populare. El s-a interesat 
întotdeauna Îndeaproape de fie
care lucru, se ocupa cu grijă de 
nevoile oamenilor El a fost acela 
care a spus că viața poporului 
polonez încă nu este presărată ȘÎ 
nu poate fi presărată cu tranda
firi dar că grija pentru omul sim
plu cu inima nobilă este pentru 
el cea mai sfîntă datorie.

împreună cu partidul eî a lup
tat împotriva tuturor greutăților 
noastre pentru a îmbunătăți în 
măsura posibilului, condițiile' de 
trai ale maselor largi. Fiind dej’a 
bolnav, a spus prin telefon pă 
imediat după întoarcerea sa vor 
trebui examinate hotărîrile în
dreptate spre îmbunătățirea trep
tată a situației lucrătorilor cu sa 
larii mici din Polonia, chiar anul 
acesta și în anii următori. El a 
promis că va veni să lucreze cît- 
va timp cu noi, și abia după 
aceea se va odihni.

Cuvîntarea 
tovarășului S. Ignar

Astăzi ne luăm rămas bun de 
la marele fiu al poporului polo
nez - președintele Comitetului 
Frontului Național al Poloniei

In cursul anilor îndelungați

Cyrankievicz
El își măsura rorțele prin pris

ma entuziasmului său, prin pris
ma sarcinilor pe care le îndepli
nea în partid și care trebuiau să 
fie înfăptuite de el in Polonia. 
Moartea bruscă a fost o lovitură 
neașteptată pentru noi toți.

Și iată, ne aflăm astăzi în fața 
acestei despărțiri neașteptate, gîn, 
dindu-ne că ei nu va mai fi prin
tre noi. Ne este greu să ne îm
păcăm cu această idee, nouă ce
lor mai apropiați tovarăși de 
luptă și prieteni ai săi, e greu 
să se împace cu această idee 
partidul din rîndurile căruia el 
a crescut și pentru care el a 
trăit. întregul nostru popor, în
treaga noastră patrie poloneză 
căreia La consacrat anii săi de 
muncă și luptă.

Cîți oameni n-au trecut prin 
fața sicriului jui Boleslaw Bierujl 
Zile și nopți s-au scurs șiruri nes. 
fjrșile de femei, bărbați, copil In, 
treaga Varșovip a trecut prin fața 
sicriului lui Boleslaw Bierut. Daci 
ar fi fost posibil ar fi trecut în 
țryaga Polonie,

Există clipe cînd noțiunile po
litice capătă forme concrete. Am 
spus Poporul, strîns unit în ju
rul partidului său.

Alaltăieri, ieri și astăzi, am 
văzut cu toți) acest adevăr Ne 
aflăm aici, în cea mai mare pia
ță din Varșovia, printre mulțimile 
fără număr, unite prin aceeași du
rere. Știm că la fel gîndesp și 
simt polonezii din întreaga țară. 
Pe noi toți ne-a unit cauza co
mună a Poloniei populare. E| a 
fost un mare luptător, soldat și 
conducător în slujba acestei cau„ 
ze. De aceea astăzi, tovarășii își 
strîng și mai mult rîndurile pen
tru a păși înainte Partidul șl 
poporul își strîng și mai mult 
rînduriîe astăzi și merg înainte 
pe aceeași cale pe care am con* 
ceput-o împreună cînd Boleslaw 
Bierut mai era cu noi pe aceeași 
cale pe care va fi întotdeauna a- 
lături de noi Boleslaw Bierut, 
inima sa de revoluționar, de 
luptător pentru dreptatea socială, 
rațiunea sa de revoluționar 
dîrz, devotamentul său ne» 
mărginit fața de ideile mar- 
xism-leninismului, patriotismul 
său înflăcărat, internaționalismul 
său consecvent, devotamentul său 
nobil față de cauza oamenilor 
muncii, față de cauza poporului 
polonez, față de cauza socialis
mului, față de cauza măreață a 
progresului și păcii internaționale, 
căreia i-a consacrat și La dat în
treaga sa viață.

Purtăm astazi pe umerii noș
tri sicriul lui Boleslaw Bierut.

Acest sicriu este purtat nu 
numai de cei care participă la 
funeralii El este purtat de în
tregul partid. El este purtat de 
clasa muncitoare, de țărani, in
telectuali, femei și tineri din 
Polonia, cărora le-a consacrat 
întotdeauna atîțea gînduri și 
sentimente, el este purtat de în
treaga Polonie, copleșită de do
liu și durere, care în aceste zile 
cimentează unitatea poporului.

El este purtat cu inima îndu
rerată de frații și tovarășii noș
tri de luptă cei mai apropiați — 
reprezentanții marelui Partid 
Comunist al Uniunii Sovietice. 
El este purtat de reprezentanții 
țărilor de democrație populară, 
de reprezentanții marei Chine 
populare, de reprezentanții Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia, 
de reprezentanții partidelor co
muniste și muncitorești frățești 
din numeroase țări.

Durerea care a cuprins Po
lonia a devenit generală deoare
ce toți acei care muncesc și 
construiesc, au mers anii aceș
tia alături de el șl fiecare în rea
lizările sale, poartă o parte din 
opera măreață pe care o repre
zintă în prezent Polonia popu
lară.

In încheierea cuvîntării sale, 
J Cyrankievic; a spus:

Nu ne despărțim de Boleslaw 
Bierut, conducătorul nostru, to
varășul nostru credincios șl prie
tenul tuturor oamenilor muncii.

El va fi cu noi cînd vom 
strînge și mai mult rîndurile 
partidului ,cînd vom consolida 
și mai puternic unitatea po
porului polonez în construirea 
unei Polonii puternice și tot ma| 
înfloritoare, cînd noi toți, mem
bri și nemembri de partid, vom 
întări și mal mult unitatea noas
tră de nezdruncinat cu Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice 
unitatea noastră cu țările care 
construiesc socialismul, frăția 
noastră cu toate popoarele care 
construiesc pacea

Nu ne vom despărți de el cînd 
vom continua să întărim și pe 
viitor principiile leniniste ale vie
ții de partid, ale răspunderii tu
turor pentțu partid, cînd yom în
tări Frontul nostru Național.

Nu ne despărțim de el Boles
law Bierut va fi printre noi cînd 
deși pătrunși de durerea provoca
tă de această grea pierdere vom 
ridica și mai sus steagul Parti
dului nostru Muncitoresc Unit 
Polonez, steagul solidarității na
ționale. steagul Poloniei Popu
lare, steagul socialismului șl pă
cii, steagul pe cpre tovarășul 
Bierut ne-a învățat să-l purtăm 
sus, cu cinste.

de luptă pentru eliberarea națio- 
nală și socială, masele populare 
poloneze au dat numeroși con
ducători de frunte Bo'eslaw Bie
rut a ocupat printre aceștia locul 

principal, ca luptător neînfricat 
pentru independența Poloniei, pen
tru puterea poporului muncitor — 
adevăratul stăpîn al țării-

Poporul polonez a făcut nenu
mărate sacrificii în lupta pentru 
independență. Vom păstra veșni
că recunoștință poporului sovietic 
pentru ajutorul hotărîtor pe care 
ni l-a acordat în opera de elibera
re a Poloniei de sub ocupația hi- 
tleristă. Boleslaw Bierut, ca pre. 
ședințe, a creat în ilegalitate. 
Consiliul Național, a condus for
țele patriotice ale poporului po
lonez care, în alianță cu Armata 
Sovietică luptap împotriva ocu- 
panților. Sîngele vărsat laolaltă 
în lupta împotriva invadatorilor 
fasciști a legat pe veci poporul 
polonez și popoarele Uniunii So
vietice.

Numele Iul Boleslaw Bierut. ca 
om de stat și ca reprezentant al 
conducerii colective de partid, este 
legat de cea mai irnporiantă pe 
rioadă din istoria poporului nos 
tru, c'nd masele populare condu- 
se de clasa muncitoare, au oreluat 
bogățiile țării noastre și întreprin 
derile productive, pentru a con 
duce țara spre binele oamenilor 
muncii și pentru a asigura Po. 
loniei un loc demn in rîndul ce
lorlalte popoare

Boleslaw Bierut, in calitate de 
conducător al partidului clasei 
muncitoare și de patriot care și-a 
iubit din lot sufletul tara, a făcut 
rriult pentru a consolida principiile 
alianței muncitorilor cu țăranii, 
alianță care constituie baza fron- 
tutui nostru național.

Frontul Național a unit sub 
un steag comun toate forțele pa
triotice : clasa muncitoare, mase
le de țărani, intelectualitatea 
muncitoare și meseriașii.

Boleslaw Bierut, în calitate de 
președinte al CpmiUțulyi Fron

Cuvîntarea 
tovarășu ui N. S. Hrușciov
Dragi tovarăși, prieteni 1
„în numele Comitetului Cen

tral al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, al guvernului 
sovietic și al Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S S., din 
partea întregului popor sovietic. 
Delegația Guvernamentală sovie
tică exprimă poporului polonez 
profunda sa compasiune pentru 
greaua noastră pierdere comună 
— încetarea din viață a tovară
șului Boleslaw Bierut, marele 
fiu al poporului polonez, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., 
fruntaș de seamă al mișcării co
muniste și muncitorești interna
ționale.

Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice și întregul popor sovie
tic, împreună cu poporul frate- 
polonez, încearcă o profundă du
rere la moartea scumpului nos
tru tovarăș și prieten Boleslaw 
Bierut, care și-a consacrat în
treaga sa viață nobilă, pînă la 
ultima bătaie a inimii, măreței 
cauze a eliberării poporului po
lonez din lanțurile robiei capita 
liste, luptei pentru transformarea 
Poloniei într-un stat democratic 
liber și independent al muncito 
rîlor și țăranilor. întreaga sa 
activitate plină de abnegație e 
luminată de strălucirea nemuri
toarelor învățături ale marxism- 
leninfsmului Principala trăsă
tură a lui Boleslaw Bierut a fost 
devotamentul de nesdruncinat 
față de aceste învățături și pro
funda sa principialitate.

Moartea a smuls din' rîndurile 
Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez un eminent om politic și 
de stat, un conducător, de frunte 
al statului polonez democrat- 
popular, un talentat organizator 
al construcției socialiste în Po
lonia frățească, un discipol cre
dincios și urmaș al marelui 
Lenin.

Tovarășul Bierut a avut o 
viață luminoasă, plină . de luptă 
eroică revoluționară. Din timpul 
adolescenței el a luat parte ac
tivă la mișcarea muncitorească, 
iar la începutul celui de al trei
lea deceniu al secolului a de
venit un militant de seamă al 
Partidului Comunist din Polonia 
care a organizat și condus pe 
oamenii muncii polonezi în lupta 
împotriva asupririi capitaliștilor 
și a moșierilor Nici anii de grea 
încercare, nici persecuțiile crunte 
ale dușmanilor, nici arestările 
sau închisorile nu au putut frin
ge hotărîrea și voința sa de fier 
de a obține victoria clasei mun
citoare și a tuturor oamenilor 
muncii din Polonia.

Patriot înflăcărat al țării sale, 
tovarășul Bierut a fost întotdea
una un neînfricat și curajos co- 
munist-leninist. îndelungata sa 
experiență în lupta revoluționară 
studierea aprofundată a teoriei 
marxism-leninTsmului au făcut 
ca tovarășul Bierut să devină un 
mare revoluționar, un fruntaș de 
seamă al mișcării muncitorești 
poloneze și internaționale, un 
luptător neobosit pentru măreața 
cauză a comunismului.

Popoarele Uniunii Sovietice, 
pamenii muncii din întreaga lume 
vor păstra veșnic în memoria lor 
figura luminoasă a tovarășului 
Bierpt, ele nu vor uita niciodată 
rolul activ pe care l-a jucat în 
mișcarea revoluționară poloneză 
și internațională, rolul său uriaș 
în opera de afirmare a orîndu 
irii democrat-populare și a con
strucției socialiste îp Polonia 
populară, precum și contribuția sa 
de neprețuit la întărirea marii 
prietenii a țărilor socialiste.

Internaționalist proletar, con 

tului Național al Poloniei a e- 
laborat în numele Comitetului 
Central al Partidului Muncito
resc Unit Polonez principiile 
ideologice și sarcinile frontului. 
De aceea trebuie să învățăm din 
operele sale și să ducem înain
te cauza pentru care a luptat.

în fața noastră stă sarcina de 
a continua lupta pentru o și mai 
deplină democratizare a vieții 
politice și economice la orașe 
și sate, pentru consolidarea păcii 
și construirea socialismului ale 
cărui baze au fost construite în 
cursul planului de șase ani.

Moartea lui Boleslaw Bierut 
a produs o adîncă durere milioa
nelor de adulți și tineri, munci
tori, țărani și intelectuali Cît de 
mișcător este atașamentul arătat 
de oamenii simpli pentru acest 
om care a crescut în mijlocul lor 
și în care și-au pus o încredere 
atît de mare pînă în ultimele 
zile ale vieții sale. De-unde vine 
această încredere? Ea provine 
din faptul că Boleslaw Bierut a 
cunoscut viața omului simplu, a 
manifestai un viu interes față de 
necazurile șale și a avut o 
încredere nezdruncinată în foF- 
țele uriașe ale maselor populare 
El a considerat că există o sin
gură cale pentru folosirea apeș 
tor fprțe — ridicarea conștiinței 
sociale și participarea eî* mai 
largă a muncitorilor și țărani
lor la rezolvarea tuturor proble
melor de stat

Milioanele de cetățeni uniți în 
Frontul Național. își iau astăzi 
rămas hun cu adîncă durere de 
la primyl cetățean al Repuhli 
cii Populare Polone Nu vom 
precupeți nici un eforț pentru 
triumful cauzei păcii și bunăstă
rii patriei noastre căreia el i-a 
consacrat. întreaga șa viată..

secvent și ferm, tovarășul Bierut 
și-a consacrat multe din forțele 
șale mișcării muncitorești inter
naționale participînd activ la 
munca Comitetului Executiv al 
Internaționalei Comuniste

Călăuzit de interesele vitale 
ale poporului polonez tovarășul 
Bierpt a manifestat o grijă per
manentă pentru întărirea priete
niei dintre popoarele polpnez și 
sovietic, peptru dezvoltarea unoi 
legături strînse dintre Partidul 
Muncitoresc Unit Polonez și Par
tidul Comunist al Uniunii Sovie
tice. El a fost un mare și sincer 
prieten al Unipnij Sovietice 
conștient pe deplin de fap
tul că această prietenie este spre 
binele popoarelor țărilor noastre

De curînd, vorbind la cel de 
al XX-|ea Congres al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice țo 
varășul Bierut a spus :

,,De peste 50 de ani clasa mun 
citoare din Polonia și partidul 
nostru sînt indisolubil legate de 
P.C.U.S — avangarda proletaria
tului mondial prin legăturile 
luptei revoluționare comune, ale 
comunității de idei, ale prieteniei 
și frăției. Aceste legături se în
tăresc an de an, și astăzi ele 
sînt mai puternice ca oricînd1’.

Prietenia polono-sovietică se 
sprijină pe fundamentul de nez
druncinat al luptei comune de 
mulți ani dusă de popoarele țări
lor noastre împotriva dușmanilor 
comuni pentru un viitor luminos, 
pentru pacea între popoare, pen
tru democrație și socialism.

Sîntem ferm convinși că legă
turile de prietenie sinceră și fră
ție dintre popoarele sovietic și 
polonez, pentru a căror consoli
dare tovarășul Bierut a făcut a- 
tîț de mult vor continua să se 
întărească spre binele popoarelor 
polonez și sovietic, spre binele 
tuturor țărilor socialiste, spre bi
nele păcii în întreaga lume Oa
menii sovietici vor face tot ce le 
stă în putință pentru ca priete- 
nia de nezdruncinat polonosovie- 
tică făurită în lupta dîrză împo
triva fascismului și cimentată 
prin sîngele vărsat în comun de 
către ostașii polonezi și sovietici 
să crească și să se întărească 
neîncetat.

împărtășind durerea fraților 
noștri polonezi pentru pierderea 
grea pe care o încearcă, ne ex
primăm convingerea fermă că 
poporul polonez se va uni 
și mai strîns în jurul Par
tidului său Muncitoresc Unit 
Polonez și a Comitetului său Cen
tral — conducătorul încercat a) 
maselor muncitoare poloneze — 
în lupta lor pentru un stat liber 
și independent, pentru socialism

Prin slujirea fără preget a ță 
rii sale, Boleslaw Bierut și-ă cîș- 
tigat dragostea fierbinte a între 
gulyi popor polonez, dragostea 
fierbinte și aprecierea unanimă 
a maselor muncitoare din întrea- 
ga lume, ca organizator și cons
tructor remarcabil al Republicii 
Populare Polone, ca unul dintre 
fruntașii de seamă ai mișcării 
muncitorești internaționale.

Moartea a întrerupt activitatea 
neobosită a neuitatului tovarăș 
Boleslaw Bierut într-o perioadă 
cînd Republica Populară Polonă 
a obținut succese considerabile 
în construcția economică și cui 
turală și cînd în fața poporului 
polonez se deschid posibilități noi 
și perspective largi pentru dez
voltarea continuă a economiei ță 
rii și creșterea bunăstării oameni- 
lor muncii

Poporul polonez privește cu 
încredere viitorul Alături de el 
urnă; la umăr, pășesc popoare 

le Uniunii Sovietice, Republicii 
Populare Ghineze și alte tuturor 
țărilor de democrație populară, 
întreaga omenire progresistă.

Cauza căreia tovarășul Bieruț 
și-a consacrat întreaga sa viață 
este invincibilă, întrucît exprimă 
interesele vitale <le maselor 
populare.

Dragi tovarăși I
împreună cu voi vom păstra 

totdeauna în inimile noastre ima 
ginea nobilă și luminoasă a to- 
varășului Bierut, a cărui viață 
minunată va servi drept exemplu 
însuflețitor pentru toți luptătorii 
pentru democrație și socialism, 
pentru pace între popoare.

Numele tovarășului Bierut,

Cuvîntarea 
tovarășului Ciu De

Dragi tovarăși șl prieteni I
în numele Partidului Comu 

nișț Chinez, al guvernului și a' 
întregului popor chinez, vă ex 
prim sincere condoleanțe pentru 
încetarea din vjață a iubitului 
conducător al poporului polonez, 
prieten atît de scump al poporu
lui chinez, tovarășul Bolesjaw 
Bierut

Tovarășul Boleslaw Bierut a 
fost un mare fiu al poporului 
polonez El a luptat cu fermități- 
pentru principiile leniniste în 
vjața de parțid, pepțpy fericirea 
poporului polonez și o Polonie 
nouă socialistă Tovarășul Bie
rut a fost un activist de seamă 
al mișcării comuniste interna 
ționale

El a chemat neîncetat poporul 
polonez să întărească șo|idarita 
tea cu țările lagărului mondial 
al păcii, democrației și socialis

Cuvîntarea
tovarășului A. Novotny

„Dragi tovarăși șj prieteni I
Am primit trista misiune de 

a-mi lua rămas bun — în nu
mele delegațiilor țărilor de demo 
erați« populară — de la Boleslaw 
Bierut marele fiu al poporului 
polonez, eminent om de stat, 
constructor destoinic al noii Po
lonii populate, socialiste.

în numele partidelor comuniste 
și muncitorești din țările noastre 
-rR. p. Albanja, R. P Bulgaria. 
R Cehoslovacă, R. P. Ungară, 
R D Germană. R. P. Romînă 
R.P.D Coreeană și R. P Mon
golă — în numele guvernelor și 
popoarelor din aceste țări, exprim 
în fața sicriului lui Boleslaw 
Bierut, cele mai profunde septi 
mente de compasiune Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, Con
siliului de Stat, guvernului R P 
Polone și întregului popor polo
nez

Tovarășul Boleslaw Bierut și-a 
închinat toate forțele sale, tot ta 
lentul său și bogata sa experien
ță Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez care, pfin industrializa
rea socialistă și construirea soci
alismului la sate, duce poporul 
polonez spre o dezvoltare multi
laterală înfloritoare și la un vi
itor fericit al patriei sale.

Viața măreață a tovarășului

Cuvîntarea tovarășului 
S. VukmanovicLTempo

Tovarăși I
îmi iau rămas bun de la to

varășul Bierut în numele Comite
tului Central al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, al clasei 
muncitoare și al întregului popor 
iugoslav.

Cei peste 40 de ani de activi
tate revoluționară a tovarășului 
Bierut, de luptă pentru libertatea 
și independența poporului polo 
nez, pentru refacerea țărji distru
să de război, pentru industriali
zarea Poloniei și pentru dezvol
tarea ei economica și culturală, 
pentru construirea puterii popu
lare, pentru socialism reprezintă 
o parte din lupta seculară a po
porului Dolonez pentru libertate, 
independență șj o viață mai bună

Luîndu-și rămas bun de la to
varășul Bierut oamenii noștri își 
amintesc istoria poporului polo
nez care are admirabile tradiții 
revoluționare și de luptă pentru 
libertate, ai cărui fii au luptat nu 
numai pe pămîntul lor ci și în 
țări străine pentru libertate și 
independență, pentru drepturile 
oamenilor muncii, pentru un vi
itor fericit aj omenirii,

Muncitorii noștri care în tre
cut căutau de lucru în țări stră
ine, membrii partidului nostru pe 
care teroarea îi obliga să-și pă
răsească pațria și să lucreze în 
străinătate, soldați» noștri din 
brigăzile internaționale care au 
luptat în Spania, participant! la 
mișcările de rezistență din di
ferite țări s-au îptîlnit pretutin
deni cu muncitorii polonezi, cu 
membrii și activiștii Partidului 
Comunist din Polonia și au adus 
în țara noastră vestea despre ero
ismul lor, despre voința lor de 
luptă șj devotamentul lor față de 
cauza libertății și revoluției. Lup- 
tînd pentru socialism tovarășul 
Bierut a fost unul din purtătorii 
acestui internaționalism al mișcă
rii revoluționare polone.

Cunoaștem și înțelegem drumul 
greu de viață pe care tovarășul 
Bierut l-a străbătut împreună cu 

marele fiu al poporului polonez 
va intra pentru totdeauna în is 
toria creării Poloniei noi popu 
lare, ca numele unui patriot ș 
luptător înflăcărat pentru so 
cialism, pentru libertatea și fe 
ricirea poporului polonez

Cel mai bun monument a 
scumpului nostru tovarăș Bieru 
vor fi noile succese în măreaț. 
muncă creatoare a popoarelor Po 
loniei. Uniunii Sovietice și celor 
lalte țări socialiste, noi victori 
pentru triumful ideilor înălță 
toare ale marxism-leninismului

Glorie șl amintire veșnică lu 
Boleslaw Bierut. marele fiu a 
poporului polonez I 

mului în frunte cu Uniunea So 
vietică Tovarășul Bierut a spus 
.Legătura dintre cauza Polonie 
și cauza progresului în lume re 
prezintă cea mai sigură garan 
ție a independentei noastre".

Tovarășul Bierut a fost deose 
bit de preocupat de Întărire; 
prieteniei intre popoarele chine: 
și polonez în timpul vizitei sab 
In China el a avut convorbiri prie
tenești cu conducătorii statplu 
nostru, cu oamenii muncii și ti
neretul țării noastre Tovarășu 
Bieruț a lăsat în sufletul poporu
lui nostru o impresie de neșters 
în aceste zile grele, poporul chi
nez. împreună cu oameni' mun
cii din întreaga lume, vo; întări 
și mai mult solidaritatea cu po
porul polonez frate, pentru a 
duce epu^a păcii și socialismului 
spre noi victorii.

Slavă memoriei lui I

Bieryl pătrunsă de grija pentru 
consolidarea prietenjei și colabo
rării frățești a țărilor de demo
crație populară, va rămine veșnic 
fn amintirea tuturor popoarelor 
care fac parte din marele lagăr 
al socialismului Noi vom păstra 
întotdeauna fn mințile șj inimile 
noastre, memoria tovarășului Bo
leslaw Bierut, conducător de 
frunte al mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, luptă
tor entuziast al internaționa
lismului proletar, al ideilor ne
muritoare ale marxism leninismu
lui, Pierderea tovarășului Bierut 
înseamnă pierderea unui luptător 
înaintat pentru cauza internațio
nală a progresului, democrației și 
orieteniei între națiuni.

Luîndu-ne rămas bun de la 
ține dragă tovarășe Boleslaw 
Bierut, îți promitem că vom con
strui și pe vijtor fără șovăială 
socialismul în țările noastre, că 
vom întări și pe viitor din toate 
puterile unitatea și forța lagăru
lui socialismului care are în 
frunte Uniunea Sovietică, pe care 
ai iubit-o atît de muff, vom lupta 
fără oboseală pentru triumful 
păcii în întreaga lume, așa cum 
ne-ai învățat tu prin exemplul 
tău însuflețit. Glorie memorie» 
tale luminoase I".

poporul său luptîpd pentru liber
tate și independență, împotriva 
ocupanților fasciști inumani Știm 
de asemenea ce înseamnă o țară 
ruinată, cîte eforturi, sacrificii, 
sînt necesare pentru refacerea și 
dezvoltarea ei. Știm cît de dure
roasă este pierderea cadrelor 
crescute de clasa muncitoare în 
focul luptei Șj acest lucru ne 
apropie și mai mult de poporul 
polonez și de clasa lui muncitoare 
căreia îi exprimăm profunda noas
tră compasiune în legătură cu în
cetarea din viață a conducătoru
lui său politic.

Tovarășul Bierut ne-a părăsit 
fn momentul cînd apar posibili
tăți și se întrezăresc perspecti
vele consolidării păcii și dezvol
tării colaborării între popoarele 
din întreaga lume, cînd apare 
posibilitatea de a folosi realizări
le științei și tehnicii contempo
rane pentru o viață mai bună.

Tovarășul Bierut ne-a părăsit 
în momentul cînd sînt create 
perspectivele colaborării între 
mișcările socialiste pe baza prin
cipiilor leniniste, cînd apar me
reu noi posibilități de realizare 
pe căi diferite a ideilor Marii Re
voluții din Octombrie.

Au fost deschise perspective, 
sînt create posibilități. Dar pen
tru înfăptuirea lor avem nevoie în 
afară de capacitatea de luptă și 
spirit de abnegație, de principia
litate revoluționară, de consec
vență în acțiune, și de ideologia 
lui Marx-Lenin.

Glorie memoriei tovarășului 
Bierut. luptător pentru libertate 
și socialism I

(Continuarea cuvîntărilor în 
pag. 4-a).
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Cuvîntările rosfife la 
funeraliile lui Boleslaw Bierut 

(Urmare din pag. 3-a). 

Cuvîntarea 
tovarășului Jacques Duclos

{ Tovarăși 1
Clasa muncitoare și popoarele 

din tarile care se află sub jugul 
capitalist au fost profund mih- 
nite la aflarea știrii încetării 
din viață a tovarășului Boleslaw 
Bierut, prim secretar al P.M.U.P.

Exprimînd sentimentele de în
durerare ale mjlioanelor de oa
meni ai muncii în fața acestei 
pierderi grele, vreau să trans
mit Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez profunda compasiune 
din partea Comitetului Central 
al P. C. Francez și a partidelor 
comuniste și muncitorești din 
țările capitaliste.

Nu de mult l-am văzut pe to
varășul Bierut la cel de al 
XX-lea Congres al gloriosului 
Partid Comunist al Uniunii So
vietice. I-am făcut o caldă ovație 
cînd de la tribuna Congresului 
el a exprimat sentimentele noas
tre declarînd : „Sîntem profund 
convinși că cel de-al XX-lea 
Congres va constitui un puter
nic stimulent pentru progresul 
continuu al Uniunii Sovietice și 
al tuturor țărilor socialiste, un 
puternic stimulent pentru conso
lidarea continuă și unitatea în
tregului nostru lagăr socialist, 
pentru întărirea solidarității tu
turor popoarelor care luptă pen
tru pace, un stimulent pentru 
creșterea continuă a forțelor pro
gresului și socialismului“. Ne-a 
părăsit neuitatul nostru tovarăș. 
Moartea sa neașteptată este o 
lovitură dureroasă pentru noi 
toți. Hotărîți să luăm drept pil
dă viața sa, noi înclinăm dra
pelele noastre de luptă în fața 
sicriului acestui eminent condu
cător al mișcării muncitorești 
internaționale, brav luptător 
pentru cauza măreață a comu
nismului.

Tovarășul Boleslaw Bierut a 
fost un prieten devotat al marii 
Uniuni Sovietice. După primul 
război mondial, Boleslaw Bierut 
a dus în Polonia viața grea a 
conducătorului din ilegalitate. El 
a trăit în Uniunea Sovietică unde 
a avut prilejul să studieze în mod 
aprofundat problemele mișcării 
muncitorești internaționale și unde 
și-a îmbogățit în permanență cu
noștințele sale marxist-leniniste.

In cursul războiului antifascist 
neuitatul tovarăș Boleslaw Bierut 
a jucat un rol de frunte în lupta 
dusă în ilegalitate împotriva ocu. 
panților.

Nu mă voi opri asupra tuturor 
etapelor vieții marelui om al Po
loniei, viață pe care el și-a închi- 
nat-o clasei muncitoare și poporu
lui polonez. Cu toate acestea 
vreau să subliniez că pentru noi

Cuvîntarea tov. E. Ochab
Dragi tovarăși și prieteni 1
Cu adîncă durere ne luăm adio 

de la neuitatul nostru tovarăș, 
Boleslaw Bierut.

Timp de decenii, tov. Bierut a 
fost nevoit să muncească și să 
lupte în adîncă ilegalitate, în con
dițiile teroarei deșănțate a satra
pilor țariști, ocupanțiior kaiseru- 
Jui, fasciștilor locali și asasinilor 
hit'.eriști.

Gonit și urmărit de siguranță, 
de poliția secretă și de Gestapo, 
arestat și întemnițat în repetate 
rînduri, el a împărțit cu miile de 
comuniști polonezi soarta cruntă 
a proletariatului revoluționar. 
Persecuțiile din partea dușmani
lor săi înverșunați nu l-au frînt, 
deoarece el își sorbea forța mo
rală din legătura adîncă cu cla
sa muncitoare, cu oamenii mun
cii și cu întregul popor polonez 
pe care l-a slujit cu credință pînă 
la ultima suflare. El a fost neîn
fricat și ferm în luptele grele îm
potriva dușmanilor oamenilor 
muncii, el s-a călit în focul luptei 
de clasă la fel ca glorio
șii revoluționari ai clasei 
muncitoare Zasprzak, Okn- 
zeja și Nowotko și era pătruns 
de ideea nobilă a socialismului ca 
Warynski, Marchlewski și Dzer- 
jinski. Alături de aceștia istoria 
va înscrie în paginile sale nu
mele marelui fiu al clasei mun
citoare, al patriotului și interna
ționalistului înflăcărat, al emi
nentului om de stat, al gloriosului 
luptător, al eroicului nostru Par
tid, al constructorului Poloniei 
populare — tovarășul Boleslaw 
Bierut.

Moartea a smuls pe neaștepta
te pe scumpul nostru tovarăș To
masz din rîndurile luptătorilor 
Partidului. Tristețea milioanelor 
de oameni ai muncii în aceste 
zile de doliu național arată cît 
de adîncă este durerea Partidului 
și a poporului.

încă acum cîteva zile am dis
cutat cu tovarășul Tomasz despre 
chestiuni de partid și de stat, des
pre marile sarcini ale dezvoltării 
continue a țării noastre. In acti
vitatea noastră viitoare și în efor
turile noastre de zi cu zi, vom fi 
însuflețiți de aceeași grijă pen
tru binele oamenilor muncii, pen
tru înflorirea Poloniei, de aceeași 
grijă pentru pace și progresul 
omenirii, grijă care l-a caracte
rizat întotdeauna pe tovarășul 
Bierut.

Amintindu-ne indicațiile lui, 
vom munci pentru consolidarea 
continuă a unității Partidului 
nostru, vom păstra cu sfințenie 
principiile leniniste ale vieții de 
partid vom întări și mai mult le- 

de zi cu zi, cît mai strîn- 
să, cu masele de oameni ai 
muncii.
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comuniștii, care luptăm in con- 
dițiile dominației capitalismului, 
Boleslaw Bierut a fost un tova. 
răș care a simțit și înțeles difi
cultățile noastre, s-a bucurat de 
succesele noastre și a manifestat 
față de noi o caldă prietenie și 
sentimente frățești.

Moartea tovarășului Bierut este 
o pierdere grea pentru partidul 
polonez frățesc, o pierdere a că
rei importanță noi o înțelegem pe 
deplin. Congresul al XX-lea al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice a scos în relief cu toată 
forța necesitatea conducerii colec. 
tive și a arătat partidelor comu
niste și muncitorești din toate 
țările calea pentru biruirea tu
turor dificultăților. In aceste mo
mente de durere este imposibil 
să nu te gîndești la dificultățile 
care decurg din marea pierdere 
pe care noi toți o deplîngem.

S-a spus despre tovarășul Bo
leslaw Bierut că el a „întruchi
pat cele mai alese însușiri ale 
revoluționarului polonez, patriot 
și internaționalist, a fost un ex
ponent al tradițiilor înaintate ale 
poporului, învățătorul și conducă
torul său“. Cinstind memoria lui 
Boleslaw Bierut, îngăduiți-mi să 
amintesc despre legăturile care 
unesc poporul polonez de poporul 
francez.

Prietenia tradițională dintre Po
lonia și Franța este simbolizată 
prin nume vestite, de la Koscius- 
zko pînă la Marie Curie Sklodo- 
wska, de numele lui Mickiewicz, 
Chopin și al eroicului general al 
Comunei din Paris, Jaroslaw 
Dombrowski.

Tristețea poporului polonez este 
resimțită de toate popoarele și în 
special de popoarele Europei, care 
au suferit atît de mult de pe urma 
războaielor și care așteaptă vic
toria politicii de dezarmare și se
curitate colectivă.

Adio tovarășe Bierut 1 Noi vom 
urma exemplul tău de luptător 
neobosit pentru unitatea clasei 
muncitoare, pentru o unitate reală 
de acțiune cu socialiștii. Vom tra
ge toate învățămintele necesare 
de pe urma celui de al XX-lea 
Congres al P.C.U.S. pentru ca fie
care țară să meargă pe calea care 
duce la socialism, pentru a cărui 
cauză victorioasă ți-ai consacrat 
întreaga viață.

Pilda fermității tale, credința 
în principii, devotamentul față de 
clasa muncitoare și de popor, ne 
vor călăuzi în lupta pe care noi 
sîntem siguri, așa cum și tu ai fost 
sigur, tovarășe Bierut, că ne va 
duce la victoria finală a comunis
mului.

Vom traduce în viață fără șo
văire hotărîrile Congresului al 
II-lea precum și cele ale plenare
lor a III-a și a V-a ale Comite
tului Central al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez, hotărîri la 
care a muncit atît de mult to
varășul Bierut. Vom dezvolta 
multilateral producția agricolă, 
vom extinde cooperativele agrico
le de producție și vom întări ali
anța dintre muncitori și țărani — 
baza democrației populare.

Traducînd în viață năzuințele 
nobile și îndrăznețe ale poporu
lui nostru sprijinite fierbinte 
de tovarășul Bierut, vom 
mobiliza masele de munci
tori și țărani la lupta pentru mic
șorarea rapidă a distanței care 
separă Polonia de țările cele mai 
dezvoltate. Vom munci din toate 
puterile pentru ca industria noas
tră și întreaga economie națio
nală să se dezvolte rapid, pen
tru ca să ridicăm nivelul de trai 
al oamenilor muncii mai ales al 
celor cu salarii mici, așa cum 
ne-a recomandat tovarășul Bierut.

In conformitate cu interesele 
Partidului și guvernului, vom 
continua lupta pentru colabora
rea frățească a patrioților, mem
bri și nemembri de partid ai Polo
niei populare, pentru educarea 
socialistă a tineretului, pentru 
îndeplinirea mărețului program 
al Frontului Național.

Cu gîndul la tovarășul Bierut 
vom munci și mai intens pentru 
consolidarea veșnicei prietenii, 
frățești polono-sovietice chezășie 
de nădejde a independenței 
noastre și a succesului construc
ției socialiste.

Din solidaritatea frățească cu 
Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice, precum și cu partidele 
comuniste și muncitorești din 
toate țările, vom sorbi forțe noi 
în lupta pentru triumful cauzei 
socialismului, cauză care ne 
este comună.

Ca și pentru tovarășul 
Tomasz, pentru Comitetul Cen
tral și pentru întregul partid, 
marxism-leninismul va fi steaua 
călăuzitoare în munca și lupta 
pentru fericirea și puterea po
porului polonez, pentru pace și 
prietenie între popoare, pentru 
socialism.

Profund zguduit! de această 
pierdere ireparabilă să unim și 
mai strîns rîndurile de oțel ale 
Partidului nostru în jurul Comi
tetului Central, în jurul steagu
lui nemuritor al marxism-leni- 
nismuluî, să unim rîndurile Par
tidului pe calea grea, în fruntea 
maselor de milioane, spre o Po
lonie socialistă la care ai visat 
tu, tovarășe Tomasz.

Pe acest drum istoric, în mun
ca și lupta muncitorilor, țărani
lor și intelectualilor, întregul po
por polonez își va aminti în
totdeauna de tine.

Adio, scump tovarăș, adio 
mare luptător al invincibilei 
noastre cauze socialiste I

Sub steagul invincibil 
al leninismului!

★ ★ ' ★

Raportul lui Matyas Rakosi Ia plenara C. C. 
al Partidului celor ce muncesc din Ungaria

BUDAPESTA 16 (Agerpres). 
M.T.l. transmite : In zilele de 12 
și 13 martie a avut loc la Buda
pesta plenara Comitetului Cen
tra] al Partidului celor ce mun
cesc din Ungaria. Matyas Rakosi 
prim secretar al C.C. al Partidu
lui celor ce muncesc din Unga
ria, a prezentat la plenară un 
amplu raport asupra Congresului 
al XX-lea al P.C.U.S.

Congresul al XX-lea al Parti
dului Comunist al Uniunii Sovie
tice, a spus Matyas Rakosi, a fost 
un eveniment de mare însemnă
tate istorico-mondială. influența 
lui se va face tot mai simțită asu. 
pra evoluției întregii vieți interna, 
ționale și va întări considerabil 
puternicul lagăr al partizanilor 
socialismului, păcii și democra
ției.

Congresul a aprobai în unani
mitate lupta C.C. al Partidului Co. 
munist al Uniunii Sovietice împo
triva cultului personalității care 
este conirar spiritului și învățătu
rii marxism-leninismului. Congre
sul a subliniat că răspîndirea cul
tului personalității a pus pe pla
nul al doilea conducerea colec
tivă, a creat condițiile pentru 
subaprecierea rolului partidului și 
maselor muncitoare, a împiedicat 
dezvoltarea inițiativei puternice 
și a forțelor creatoare ale mase
lor muncitoare.

întreaga activitate a Congre
sului, a continuat M. Rakosi, a 
fost pătrunsă de spiritul mar
xism-leninismului.

M. Rakosi s-a ocupat apoi de 
rolul istoric pe care l-a avut 
V. I. Lenin în P.C.U.S. și în miș. 
carea muncitorească internațio
nală. Lenin, a spus Rakosi, a 
arătat că nu oameni izolați, ci

Raportul lui Palmiro Togliatti la plenara 
C. C. al Partidului Comunist Italian

ROMA 16 (Agerpres). — Ziarul 
„Unita“ a publicat raportul in
formativ asupra Congresului al 
20-lea al P.C.U.S. prezentat de 
Paimiro Togliatti la Plenara C.C. 
al Partidului Comunist Italian și 
rezoluția aprobată de Comitetul 
Central la încheierea lucrărilor 
plenarei.

Togliatti a subliniat în primul 
rînd „însemnătatea istorică uriașă, 
fără egal, pe care au avut-o pen
tru întreaga lume lucrările Con
gresului al 20-lea al P.C.U.S. și 
hotărîrile adoptate de acesta”.

Vorbind despre posibilitatea 
deslănțuirii războaielor atît timp 
cît există imperialismul care le 
generează, Togliatti a subliniat că 
în prezent în lume există forțe 
care pot împiedica războiul. „Sîn
tem deosebit de interesați în 
existența acestor forțe, a spus el, 
deoarece noi, clasa muncitoare 
italiană, facem parte integrantă 
din aceste forțe ; deoarece noi 
— avangarda poporului italian, 
partizanii păcii din Italia, Franța, 
Anglia, din Statele Unite înseși 
și din întreaga lume constituim 
unul din elementele care contri
buie la schimbarea structurii po
litice a lumii”'.

Togliatti a chemat pe catolicii 
italieni să-și însușească cele cinci 
principii ale coexistenței pașnice 
proclamate la conferința de la 
Bandung și să traducă în viață 
principiile care contribuie la de-

Plenara C. C. al U niunii Comuniștilor din Iugoslavia
— Cuvîntarea lui E. Kardelj —

BELGRAD 16 (Agerpres). — 
La 14 martie, la plenara Comi
tetului Central al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, în ca
drul dezbaterilor pe marginea 
raportului lui P. Stambolici „Cu 
privire la munca cu tineretul“, 
E. Kardelj a rostit o amplă cu- 
vîntare.

Din discuția pe marginea a- 
cestei probleme, a spus Kardelj, 
a reieșit că la noi educarea ti
neretului nostru este unul din 
domeniile cele mai slabe. După 
cum a spus E. Kardelj, aceasta 
se datorește printre altele fap
tului ca odată cu organizația de 
tineret în întregul ei nu este vă
zut omul tînăr ca atare, care în
vață, se pregătește să-și ocupe 
un loc bine definit, să se înca
dreze în viața socială și întîm- 
pină pe această cale dificultăți 
materiale și morale. La noi, a 
spus Kardelj, în fiecare an cî
teva sute de mii de oameni 
pleacă de la sate la orașe, în 
fabrici și se văd în condiții cu to
tul noi. Și oameni tineri pără
sesc satele. In noile condiții dis
par vechile obiceiuri, vechile 
legături și relații și izbucnește 
con-flictul între părinții cu ve
deri conservatoare și tinerii care 
se văd în condiții noi.

E. Kardelj a vorbit apoi des
pre necesitatea de a lupta împo
triva influenței pe care unele fil-

35 de ani de la semnarea tratatului sovieto-turc
MOSCOVA 16 (Agerpres). — 

La 16 martie s-au împlinit 35 de 
ani de la semnarea la Moscova 
a Tratatului sovieto-turc de prie
tenie și frăție. Presa sovietică 
consacră articole speciale acestei 
aniversări.

Astfel, „Pravda” publică sub 
semnătura lui V. Andreev un ar
ticol intitulat „Un document de 
mare importanță“, în care arată 

masele muncitoare sînt făuritorii 
istoriei. Lenin a vorbit întotdea
una cu mîndrie despre partid ca 
despre conducătorul și învățăto
rul poporului. El a fost acela care 
a spus că partidul este înțelep
ciunea, cinstea și conștiința epo
cii noastre.

Lenin a subliniat în repetate 
rînduri că cel mai important 
principiu al conducerii bolșevice 
de partid este caracterul său co
lectiv. Congresul a subliniat din 
nou importanța principiului le
ninist al conducerii colective și a 
pus din nou pe primul plan fi
gura istorică a lui Lenin.

In urma conducerii individuale 
și a cultului personalității, care 
sînt în contradicție cu princi
piile leniniste, au fost date uitării 
într-o anumită măsură, meritele 
uriașe ale lui Lenin. Aceasta s-a 
petrecut nu numai în Uniunea 
Sovietică, dar și în țările de de
mocrație populară, inclusiv și la 
noi. In prezent trebuie să a- 
vem grijă ca rolul lui Lenin să 
fie subliniat în toate domeniile 
în raport cu meritele lui, ca el 
să ocupe alături de Marx și En- 
gels locul care i se cuvine.

Analizînd în continuare pro
blemele teoretice ridicate de Con
gresul al XX-lea al P.C.U.S. și, 
în special, formele de trecere de 
la capitalism la socialism, Ma
tyas Rakosi a spus :

Un exemplu de trecere la so
cialism fără război civil a fost 
crearea Republicii Sovietice Un
gare, în 1919. După cum se știe, 
la 21 martie 1919 oamenii muncii 
din Ungaria sub conducerea Par
tidului Comunist din Ungaria au 
luat puterea în mîinile lor fără 
lupta armată, fără nici o împuș- 

zarmare și slăbirea încordării, 
principii exprimate în cîteva din 
ultimele cuvîntări rostite de 
Papa Pius al 12-lea.

Togliatti s-a ocupat apoi de di
feritele căi de trecere a unor țări 
la socialism.

„In ceea ce privește partidul 
nostru, a spus Togliatti, cred că 
în acest domeniu am acționat cu 
un anumit curaj. Grija noastră 
permanentă a fost să căutăm o 
cale proprie, italiană, de dezvol
tare în direcția socialismului...“

El a vorbit apoi despre proble
mele luptei comuniștilor din unele 
țări capitaliste și în primul rînd 
din Italia. Subliniind declinul 
mișcării social-democrate și lupta 
maselor organizate, a oamenilor 
muncii catolici, Togliatti a subli
niat necesitatea luptei pentru ele
mentul nou. pentru o unitate mai 
trainică și mai largă a clasei 
muncitoare și a mișcării progre
siste a tuturor maselor munci
toare — condiție hotărîtoare a 
dezvoltării Italiei și a unor pro
funde transformări sociale.

Togliatti a vorbit apoi despre 
principiul conducerii colective ca
re a fost exprimat de Congresul 
al 20-lea al P.C.U.S. și despre 
cultul personalității condamnat 
de Congres.

In încheierea raportului său, 
Togliatti a subliniat necesitatea 
de a se studia cu atenție docu
mentele Congresului al 20-lea al 
P.C.U.S. „pentru ca toate elemen- 

me și cărți o exercită asupra ti
neretului. Organele conducătoare 
de partid, a continuat el trebuie 
să acorde mult mai mult ajutor 
concret tineretului, educatorilor 
și organizațiilor de tineret.

Uniunea Comuniștilor are ca 
sarcină principală să stabilească 
o legătură mai strînsă cu tinere
tul și cu organele conducătoare 
ale Tineretului Popular.

E. Kardelj a consacrat o mare 
parte a cuvîntării sale sarcinilor 
educării tineretului în spiritul in
ternaționalismului.

In continuare Kardelj a spus 
că munca cu pionierii are o im
portanță excepțională. La urma 
urmelor, a spus el, oficial nu am 
dizolvat organizațiile de pionieri. 
Am demobilizat însă pe comu
niști în ce privește munca cu 
pionierii.

Vorbind despre metodele de 
educare a tineretului, Kardelj a 
spus: Cînd vorbesc despre ac
țiuni practice, mă refer printre 
altele și la activitatea în dome
niul muncii. In trecut am închis 
șantierele de muncă și nu am 
oferit tineretului alte forme de 
activitate. Cred însă că tocmai 
mobilizarea tinerilor la muncă și 
participarea lor la conducerea 
vieții publice constituie elemen
tele principale ale educației unui 
tînăr

Kardelj s-a ocupat pe larg de 

că tratatul sovieto-turc semnat la 
16 martie 1921 a pus o bază trai
nică pentru relațiile sincere, de 
prietenie și bunăvecinătate care 
au existat între cele două țări 
înainte de cel de al doilea război 
mondial“.

Opinia publică sovietică, se 
spune în încheierea articolului, 
își exprimă convingerea că în 
Turcia se va înțelege faptul că 

cătură. Războiul civil a început 
abia atunci cînd imperialiștii au 
atacat Republica Sovietică Un
gară.

Un exemplu al trecerii la so
cialism fără război civil îl con
stituie de asemenea și apariția 
Republicii Populare Ungare. La 
noi condițiile create de lupta eli
beratoare a Uniunii Sovietice au 
permis comuniștilor unguri să a- 
tragă treptat de partea lor majo
ritatea covîrșitoare a clasei mun
citoare, să stabilească o str'nsă 
alianță cu țărănimea muncitoare, 
să atragă de partea acestei miș
cări intelectualitatea progresistă 
și să treacă treptat la construirea 
socialismului. Cu toată forma sa 
pașnică, această trecere a fost 
prin conținutul său o revoluție, 
iar statul care a apărut în acest 
fel este un stat al dictaturii pro
letariatului.

Trecînd la sarcinile care stau 
în fața Partidului celor ce mun
cesc din Ungaria și a poporului 
ungar, Matyas Rakosi a analizat 
situația dezvoltării industriei, a- 
griculturii precum și problemele 
legate de ridicarea nivelului de 
trai al oamenilor muncii din Un
garia.

Fiecare comunist ungur, a spus 
în încheiere M. Rakosi, fiecare 
om al muncii conștient este rnîn- 
dru de succesele grandioase pe 
care le-a obținut Uniunea Sovie
tică sub steagul leninismului, de 
succesele pe care le-au obținut 
sub steagul leninismului statele 
de democrație populară, întregul 
lagăr socialist. Vom păși cu ho- 
tărîre pe calea pe care a ’umi- 
nat-o puternic Congresul al XX- 
lea al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice.

tele noi, importante și eficace care 
decurg din acest congres să de
vină un bun general“.

După discuțiile la raportul lui 
Togliatti, Comitetul Central a 
aprobat următoarea rezoluție:

„Ascultînd și discutînd raportul 
informativ al tovarășului To
gliatti cu privire la lucrările și 
hotărîrile Congresului al 20-lea 
al P.C.U.S., Comitetul Central îl 
aprobă și își exprimă satisfacția 
profundă față de noua contribuție 
uriașă adusă de Congresul al 
20-lea la abordarea și rezolvarea 
problemelor fundamentale ale 
construirii socialismului și comu
nismului, ale luptei pentru pace 
și reînoirea socialistă a societății 
în situația actuală creată în în
treaga lume și în fiecare țară în 
parte.

Comitetul Central trimite un 
fierbinte salut frățesc Partidului 
Comunist și popoarelor Uniunii 
Sovietice; cheamă pe toți comu
niștii să studieze cu atenție cu
vîntările rostite la Congresul al 
20-lea și hotărîrile lui; obligă în
tregul partid de la conducere și 
pînă la toate organizațiile de 
bază să studieze cu atenție toate 
problemele și învățămintele pre
țioase cuprinse în aceste cuvîntări 
și hotărîri în scopul de a întări 
și mai mult partidul nostru, orga
nizarea lui, de a intensifica lupta 
lui pentru democrație, pace și 
socialism".

problema educării ideologice a 
tineretului în spiritul marxismu
lui și de organizare a muncii di
dactice și eduțative în școlile 
superioare și medii.

Inginerii, medicii noștri tine
ri și alți specialiști, a spus tl, nu 
sînt chiar at't de slabi în munca 
lor practică. Slăbiciunea lor 
constă în aceea că adesea ei sînt 
apolitici și de aceea ajung sub 
influența diferitelor opinii străi
ne. Cît privește însă cunoștințele 
de specialitate, ele corespund în 
linii mari cerințelor. Lipsurile 
școlii noastre constau în primul 
rînd în faptul că rolul ei social- 
educativ este slab. Iar sarcina 
principală a școlii noastre trebuie 
să fie tocmai educarea omului în 
spiritul socialismului. Cred că 
Tineretul Popular și Uniunea 
Comuniștilor trebuie să depună 
mai multe eforturi în acest do
meniu și anume să se înfăptuias
că cît mai curînd și c't mai bine 
reforma necesară fnvațămîntu- 
lui. Fără îndoială că aceasta va 
ușura într-o mare măsură în
deplinirea sarcinilor implicate de 
o educație cu adevărat socialistă 
a tineretului.

După cuvîntarea lui Kardelj 
plenara a discutat cel de-al trei
lea punct de pe ordinea de zi — 
diverse. Cu aceasta, plenara C.C. 
al Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia și-a încheiat lucrările.

stabilirea unor relații normale cu 
U.R.SS.. în spiritul Tratatului 
de prietenie și frăție încheiat 
acum 35 de ani, ar corespunde in
tereselor vitale ale Turciei.

In Uniunea Sovietică se con
sideră de asemenea că îmbună
tățirea relațiilor sovieto-turce ar 
fi de folos atît celor două țări cît 
și cauzei menținerii păcii în în
treaga lume și în special a păcii 
în Orientul Apropiat și Mijlociu

I. V. Stalin".

Vizita lui G. M. Malenkov 
în Anglia

LONDRA 16 (Agerpres). - 
TASS transmite: La 16 martie, 
grupul de energeticieni sovietici, 
m frunte cu G. M. Malenkov, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., ministru al 
Centralelor Electrice, a fost pri
mit de lordul Citrine, președin
tele Administrației energeticii 
centrale.

In după amiaza zilei, G. M. 
Malenkov a oferit un dejun, la 
care au participat lordul Citrine, 
lordul Reading, ministru de stat 
pentru Afacerile Externe și alte 
oficialități.

Luind cuvîntul la dejun, G. M. 
Malenkov a mulțumit pentru po
sibilitatea oferită delegației de 
energeticieni sovietici de a vizita 
Anglia și de a cunoaște acea ra
mură a economiei naționale care 
îi interesează.

„Folosind prilejul ce mi se ofe
ră — a spus în continuare G. M. 
Malenkov — aș vrea să subliniez 
că, la rîndul nostru, am fi bucu
roși să salutăm în țara noastră 
o delegație de energeticieni en
glezi. în frunte cu lordul Citri
ne, președintele Administrației 
energeticii centrale. Aș fi fericit 
dacă dl. Jones, ministrul Com
bustibilului și Energiei Electrice, 
ar vizita țara noastră, oricînd va 
voi, în vara acestui an.

Sper că schimbul reciproc de 
delegații de specialiști în dome
niul energeticii va fi pentru noi 
toți extrem de util“.

O. Jones, ministrul Combusti
bilului și Energiei Electrice, care 
a luat apoi cuvîntul, a salutat pe 
oaspeții sovietici în numele gu
vernului englez. El a exprimat 
speranța că schimbul reciproc va 
contribui la întărirea înțelegerii 
dintre cele două țări. El i-a mul
țumit lui G. M. Malenkov pentru 
invitația amabilă și a declarat 
că dacă timpul și treburile li vor 
permite, va fi bucuros să vizi
teze Uniunea Sovietică.

Dejunul a decurs într-o atmos
feră caldă și prietenească.

Plenara Consiliului Central 
al Sindicatelor din U.R.S.S.

MOSCOVA 16 (Agerpres). - 
TASS transmite: La 16 martie, 
s-a deschis la Moscova plenara 
Consiliului Central al Sindicate
lor din Uniunea Sovietică, con
sacrată rezultatelor Congresului 
al XX-lea al P.C.U.S. și sarcinilor 
sindicatelor.

La prima ședință au fost discu
tate probleme organizatorice. 
Plenara a satisfăcut cererea lui 
N. M. Șvernik de a-1 elibera din 
funcția de președinte al Consiliu
lui Central al Sindicatelor din 
Uniunea Sovietică în legătură cu 
alegerea sa ca președinte al Co
mitetului Controlului de partid al 
C.C. al P.C.U.S.

Ca președinte al Consiliului 
Central al Sindicatelor din Uniu
nea Sovietică a fost ales V. V. 
Grișin.

L. N. Soloviov, vicepreședinte 
al Consiliului Central al Sindi
catelor din Uniunea Sovietică, a 
prezentat apoi raportul cu pri
vire la rezultatele Congresului 
al XX-lea al P.C.U.S. și sarci
nile sindicatelor.

PARIS. — După cum anunță 
ziarul „L’Humanité", la 22 mar
tie în orașul Saint-Cuèn (depar
tamentul Sena) va avea loc ple
nara Comitetului Central al Parti
dului Comunist Francez. Plenara 
va examina problemele politice 
actuale în lumina rezultate'or 
Congresului al 20-lea al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice. 
Jacques Duclos, secretar al C.C. 
al P.C. Francez, va prezenta ra
portul.

PARIS. — După dezbateri de 
cîteva ore, care s-au prelungit în 
cursul nopții de joi, Consiliul Re
publicii a aprobat cu 294 voturi 
față de 7 contra proiectul de lege 
prin care guvernul Guy Mollet 
cere parlamentului împuterniciri 
speciale în legătură cu Algeria.

CAIRO. — După cum anunță 
agenția France Presse, Anthony 
Head, ministrul de Război al An
gliei, a sosit la Ismailia (Egipt) 
pentru a inspecta instalațiile mi
litare engleze din zona canalului 
de Suez.

PARIS. — In seara zilei de 15 
martie Vincent Auriol, fost preșe
dinte al Republicii Franceze, frun. 
taș de seamă al vieții publice din 
Franța, s-a întors la Paris din că
lătoria sa prin Uniunea Sovietică.

După cum anunță agenția Fran. 
ce Presse, la sosire V. Auriol a 
declarat : „In U.R.S.S. m-am bu
curat de o primire foarte căldu
roasă nu numai din pariea con
ducătorilor sovietici ci și din par
tea poporului și a diferitelor 
cercuri universitare și științifice 
cu care m-am întîlnit".

TOKIO. — Postul de radio To 
kio anunță că la 15 martie con
ducerea Partidului Comunist din 
Japonia a organizat o conferință 
de presă la care a comunicat că 
între 6 și 8 martie a avut loc cea 
de a 5-a plenară a Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Japonia La plenară au fost 
studiate materialele Congresului 
al XX-lea al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, și s.a adop 
tat hotărîrea de a se desfășura o 
campanie pentru interzicerea ex
perimentării armelor atomică și 
cu hidrogen de către Statele U 
nite în Pacific

HELSINKI. — In Fintanda 
continuă de două săptămîni greva 
generală. In țară activitatea pro
ductivă a fost de fapt complect 
paralizată : întreprinderile indus
triale nu lucrează, porturile mari
time au fost închise, traficul fe
roviar și transportul urban au 
încetat. Circulația autovehiculelor 
a fost redusă ia minimum. Nu 
apare nici un ziar cu excepția 
organului sindicatelor, ziarul 
„Palkkatyelainen" Legăturile poș. 
tale au fost întrerupte.

Schimbul de mesaje 
între Mohammed Aii și N. A. Bulganin

MOSCOVA 16 (Agerpres). 
TASS transmite: Cu prilejul a- 
propiatei proclamări a Republicii 
Pakistan, Mohammed Aii, primul 
ministru al Pakistanului, a adre
sat u,n mesaj lui N. A. Bulganin, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.

★

MESAJUL ADRESAT LUI N. 
A. BULGANIN DE MOHAM
MED ALI, PRIMUL MINISTRU 
AL PAKISTANULUI.

Excelenței sale d-lui N. A. 
Bulganin, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S.

MOSCOVA

EXCELENȚA,
Am onoarea să comunic exce

lenței voastre că in conformitate 
cu constituția adoptată recent de 
Adunarea constituantă, Pakistanul 
va fi proclamat republică la 23 
martie 1956.

Atît eu cit și guvernul men 
vom avea o mare satisfacție, 
dacă la festivitățile cu prilejul 
Zilei Republicii guvernul excelen
ței voastre va fi reprezentat prin- 
tr-un reprezentant special. Consi
der de prisos să amintesc că în 
tot timpul vizitei lor, in această 
țară, atît el cit și persoanele 
care-1 vor însoți se vor bucura de 
primirea care se cuvine unor oas
peți ai statului.

Fiți amabil excelență, să pri
miți asigurarea prea înaltului meu 
respect.

MOHAMMED ALI, 
primul ministru al Pakistanului

8 martie 1956

Declarația lui Jules Moch 
despre planul francez de dezarmare
PARIS 16 (Agerpres). — îna

inte de a pleca la Londra, Jules 
Moch. reprezentantul permanent 
al Franței în subcomitetul Comi
siei O.N.U. pentru dezarmare, a 
făcut corespondentului ziarului 
„France Soir“ o declarație în care 
a subliniat că planul francez de 
dezarmare este un „compromis 
între tezele occidentale și ruseș
ti“. „Principalul în planul meu, 
a spus Moch. este exprimat in 
cele citeva cuvinte citate de pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Guy Mo'.let, în declarația sa gu
vernamentală : nici control fără

ÀI. C. Constantinescu
La 16 martie 1956 a încetat 

din viață, după o lungă și grea 
suferință, tov. Al. C. Constanti
nescu, cunoscut ziarist și publi
cist.

Tov. Al. C. Constantinescu s-a 
născut în anul 1905. El s-a făcut 
cunoscut încă din tinerețe prin 
activitatea sa ziaristică, desfă
șurată de pe poziții democratice, 
tn numeroase articole, publicate 
înainte de eliberarea patriei 
noastre în revista „Șantier“1, 
precum și în diferite ziare, tov. 
Al. C. Constantinescu s-a mani
festat ca un militant înflăcărat 
pentru pace șî progres social, 
devenind un nume iubit pentru 
cititorii cu convingeri democra
tice.

Pe o nouă treaptă s-a ridicat 
activitatea publicistică a tov. Al. 
C. Constantinescu, după 23 Au
gust 1944.

Membru al Partidului Munci
toresc Romîn, ziarist progresist 
talentat, el a ocupat funcțiuni 
de răspundere la diferite ziare 
și publicații.

Paralel cu această activitate, 
tov. Al. C. Constantinescu a 
scris în această perioadă izbuti
te lucrări literare destinate co
piilor, avînd și unele sarcini or-

★ ★
Uniunea Scriitorilor din R.P.R, 

face cunoscută încetarea din via
ță a tovarășului Al. C. Constan
tinescu, membru al Uniunii, scrii
tor remarcabil, devotat luptător 
pentru pace și progres social.

UNIUNEA SCRIITORILOR 
DIN R.P.R.

★
Uniunea Ziariștilor din R.PR. 

anunță cu profundă durere înceta, 
rea din viață a tovarășului Al. C. 
Constantinescu, cunoscut ziarist 
și publicist, militant înflăcărat 
pentru pace și progres social.

Sicriul cu corpul neînsuflețit al 
defunctului se află depus în sala

A apărut în limbile: rusă, romînă, franceză, germană, engleză 
și spaniolă

„Pentru pace trainica, 
pentru democrație populara !" 

București. Organ al Biroului informativ al Partidelor comu
niste și muncitorești

Nr. 11 (384)
Cuprinde:

In legătură cu moartea lui Boleslaw Bierut
— De la Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii

Sovietice și de la Consiliul de Miniștri al U R.S.S.
— Un eminent luptător pentru cauza clasei muncitoare (arti

col de fond).
— Boleslaw Bierut (necrolog).
— Chemarea Comitetului Central al P.M U.P., a Consil.ului 

de Stat și a guvernului Republicii Populare Polone adre
sată poporului polonez

— Moscova aduce ultimul omagiu lui Boleslaw Bierut Cuvîn
tarea tov. N. A. Bulganin. Cuvîntarea tov. A Zawadski

— Profunda durere a poporului polonez.
— Oamenii muncii din lumea întreagă cinstesc memoria tova

rășului Boleslaw Bierut.
Jacques Duclos — Pentru crearea unității clasei muncitoare 
Max Reimann — încotro se îndreaptă economia vestgermană ■' 
Jan Marek — Note politice: I Un nou act rușinos al colonia 

liștilor. 2 Manevrele provocatoare ale lui Ngo Dinh Diem.
De vînzare la toate librăriile, chioșcurile și debitele O C L.

Prețul 40 bani

N. A. Bulganin, președintei» 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S, 
a adresat un mesaj de răspuns 
lui Mohammed Aii, primul mi
nistru al Pakistanului.

Publicăm mai jos textele me
sajelor.

* ★
MESAJUL ADRESAT DE N. A. 

BULGANIN, PREȘEDINTELE 
CONSILIULUI DE MINIȘTRI AL 
U.R.S.S., D-LUI MOHAMMED 
ALI.

Excelenței sale d-lui Mohammed 
Aii, primul ministru al Pakista
nului.

CARACI
EXCELENȚA
An; onoarza să confirm primi

rea amabilului dv. mesaj prin care 
guvernul sovietic este invitat să 
trimită un reprezentat special 
pentru a participa la festivităț.le 
cu prilejul proclamării Republicii 
Pakistan

Guvernul Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste a numit ca 
reprezentant special pentru a par
ticipa la festivități pe •A. I. Mi- 
koian, prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri. El va fi în
soțit de S. R. Rașidov. vice-pre- 
ședinte al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. și președinte 
al Prezidiului Sovietului Suprem 
al R.S.S. Uzbece, I. F. Spedko, 
ambasadorul U.R.S.S. în Pakistan, 
și de trimisul F. P. Dolia.

Primiți, Excelență, asigurarea 
respectului meu cel mal profund.

N. BULGANIN 
Președintele Consiliului 

de Miniștri al U.R.S.S.
Moscova, Kremlin
15 martie, 1956.

dezarmare, nici dezarmare fără 
control, ci o dezarmare treptată 
care să poată fi controlată în 
condițiile actuale".

Jules Moch a subliniat că a-* 
propiata sesiune de la Londra a 
subcomitetului are o mare însem
nătate întrucît ea are loc după 
schimbul de mesaje dintre pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., N. A. Bulganin și 
președintele S.U.A., Eisenhower. 
„Dacă încă ieri, a spus el, unele 
puncte de vedere erau diametral 
opuse, astăzi ele s-au apropiat in
tr-o oarecare măsură“.

ganizatorice în cadrul Uniunii 
Scriitorilor din R.P.R.

Acei care l-au cunoscut pe 
tov. Al. C. Constantinescu, sau 
au lucrat alături de el, au putut 
aprecia întotdeauna marea lui 
dragoste pentru tineret. Nume
roși ziariști și publiciști tineri 
s-au format sub îndrumarea a- 
tentă, neobosită a tov. Al. C. 
Constantinescu care împărtășea 
celor din jur căldura și entuzias
mul său. In ultimii ani ai vieți sale 
tov. Al. C. Constantinescu a a- 
vut prilejul să pună în valoare 
aceste calități în munca de de
can al Facultății de ziaristică din 
București, muncă de care s-a 
achitat cu deosebit succes pînă 
cînd boala necruțătoare l-a țin
tuit pe patul unor crude sufe
rințe. Pildă de entuziasm crea
tor, chiar în această situație, 
tov. Al. C. Constantinescu a gă
sit puterea de muncă să scrie 
cîteva lucrări dramatice.

Pentru activitatea sa publicis
tică și pentru meritele sale, tov. 
Al. C. Constantinescu a fost dis
tins cu ordine și medalii ale Re
publicii Populare Romîne.

Pentru modestia, munca entu
ziastă și atașamentul său față 
de retrimul democrat popular, a- 
mintirea lui va rămine mereu vie 
în inimile noastre.

de marmoră a Casei Ziariștilor 
din București, str. Dobrogeanu 
Gherea nr. 5, unde va avea loc 
astăzi la orele 14,30 adunarea de 
doliu.

Incinerarea va avea loc la ore-* 
le 16 la crematoriul Cenușa.

UNIUNEA ZIARIȘTILOR 
DIN R.P.R.
*

Corpul profesoral și studenții 
Facultății de ziaristică a Univer
sității „C. I. Parhon“ deplîng 
moartea prematură a tovarășului 
Al. C. Constantinescu fost decan 
și profesor al facultății.

PROFESORII ȘI STUDENȚII 
FACULTĂȚII DE ZIARISTICA


