
Prohtari din »o«t« țirito, uniți-HI

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
Anul XII, Seria II-a, Nr. 2462 4 PAGINI — 20 BANI Vineri 5 aprilie 1957

Tratativele romîno - bulgare -
încununate de succes

Plecarea
SOFIA 4. — De la trimișii spe

ciali Agerpres:
Joi dimineața a părăsit Sofia 

lelegația guvernamentală și de 
aartid a Republicii Populare Ro- 
■nine alcătuită din tovarășii: 
jheorghe Gheorghiu-Dej, membru 
ii Prezidiului Marii Adunări Na- 
iionale, prim secretar al Comite- 
ulul Central al Partidului Mun- 
titoresc Romin, conducătorul de- 
egatiei, Chivu Stoica, președin- 
ele Consiliului de Miniștri, mem- 
>ru al Biroului Politic al C.C. al 
’artidului Muncitoresc Romin, 
’etre Borilă vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, membru 
il Biroului Politic al C.C. al 
’artidului Muncitoresc Romtn, 
-eonte Răutu, membru supleant 
1 Biroului Politic al C.C. 
1 Partidului Muncitoresc Ro
din, Grigore Preoteasa, minis, 
rul Afacerilor Externe, membru 
1 C.C. al Partidului Muncitoresc 
tomin, G. Gaston Marin, pre- 
edintele Comitetului de Stat al 
’lanificării și Mihail Roșianu, 
mbasadorul Republicii Populare 
tomine la Sofia, care face o 
izită oficială m Republica Popu. 
iră Bulgaria.
In gara Sofia, pavoazată cu 

rapelele de stat ale R.P.R. și R.P. 
lulgaria, au venit să i conducă 
e înalt» oaspeți romini tovară- 
ii: Anton lugov, președintele 
onsiliului de Miniștri al Republi- 
ii Populare Bulgaria, Todor 
ivcov, prim secretar al C.C. al 
artidului Comunist Bulgar, 
iheorghi Ciancov și Gheorghi 
raicov. prim vicepreședinți ai 
onsiliului de Miniștri, Vîlco Cer- 
encov, Raico Damianov. Ivan 
lihailov, vicepreședinți ai Con- 
liului de Miniștri, Encio Stai. 
jv, membru al Biroului Politic și 
tcretar al C.C. al Partidului 
omunist Bulgar, Todor Prahov, 
lembru supleant al Biroului Po- 
tic al C.C. a| Partidului Comu- 
ist Bulgar, președintele Consi- 
ului Central al Sindicatelor, 
oian Bîlgaranov, secretar al 
C. al Partidului Comunist Bul- 

ar. Carlo Lucanov, ministrul 
facerilor Externe, Radenco Vi- 
inski, Kimon Gheorghiev. Radi 
aidenov, Stanko Todorov, Stoian 
oncev. Ruși Hristozov, Tano 
>lov, miniștri, Gheorghi Kulișev, 
iril Klisurski. vicepreședinți ai 
rezidiului Adunării Populare, 
l. Tarabanov și L. Anghelov, 
cțiitori ai ministrului Afacerilor 
xterne, Dimitr Popov, președin. 
le Sfatului Popular al orașului 
jfia, membri ai C.C. al Parti- 
tlui Comunist Bulgar, membri 

Biroului Permanent al Uniunii 
grariene Populare Bulgare și ai 
omitetului Executiv al Consiliu- 
i National al Frontului Pa
lei, conducători ai organizațiilor 
j stat și obștești, generali, func- 
anari superiori de stat și acti- 
ști de partid, ziariști.
De asemenea pe peron se aflau 
fii unor misiuni diplomatice a- 
editați tn Republica Populară 
jlgaria, precum și membrii am- 
isadei R.P.R. Ia Sofia.
Pe peronul gării se afla alinla- 
o gardă de onoare, cu muzică 
drapel. Comandantul gărzii a

Tradiția comună a luptei 
pentru independentă și libertate 
Pe loc urile unde s-a desfășurat războiul de la 1877 > Cuvîntârlle 

tovarășilor Gh. Gheorghiu-Dej și Grigore Preoteasa
In comuna Grlvlta, pe străzile 
ire poartă nume ale eroilor 
zboiului din 1877: căpitan 
alter Mărăcineanu. soldat Grl- 
>re Ion, maior Șonțu — un 
are număr de locuitori au In- 
npinat cu căldură pe conducă- 
rii poporului romtn. La Intra
ta în comună erau așezate pan. 
irte pe care scria: „Grivița 
agă pe vecie pe poporul bulgar 
5 poporul romin". „Slavă eroilor 
ire s-au jertfit pentru înflorirea 
ulgariei 1“
La Mausoleul Eroilor romîni, 
varășii Gheorghe Gheorghiu- 
ej și Chivu Stoica au depus o 
iroană de flori din partea dele- 
îției romine. A fost de aseme- 
>a depusă o coroană din partea 
artidului Comunist Bulgar și 
guvernului bulgar. După vizi- 

rea Mausoleului membrii dele- 
ației au scris în cartea de o- 
aare „Ca amintire eroilor că
iți pentru cauza independenței 

libertății Bulgariei și Romt- 
iei. ca glorie veșnică vitejilor 
stași ruși și romîni și patrioți- 
ir bulgari".
De la Grivița, membrii dele- 

ației s-au îndreptat spre Por- 
im, localitate în care, în răz

din Sofia
prezentat raportul conducătorului 
delegației romine — tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Fanfara militară a intonat im
nurile de stat ale Republicii Popu
lare Romine și Republicii Popu
lare Bulgaria. După aceea to
varășii Gheorghe Gheorghiu-Dej 
și Chivu Stoica, împreună cu to
varășii Anton lugov și Todor Jiv- 
cov au trecut in revistă garda de 
onoare.

Membrii delegației guverna
mentale și de partid a Republicii 
Populare Romine iși iau rămas 
bun cu multă căldură de la con. 
ducătorii de stat și de partid 
bulgari, dau mina cu persoanele 
oficiale și cu membrii corpului 
diplomatic veniti să-i conducă.

Apoi delegația guvernamentală 
și de partid a Republicii Popu
lare Romine și persoanele care o 
însoțesc, urcă tn tren.

In călătoria lor oaspeții ro
mini sint Însoțiți de Todor Jivcov, 
prim secretar al Comitetului Cen- 
trai al Partidului Comunist Bul
gar, membru în Prezidiul Adu
nării Populare, Raico Damianov, 
vice președinte al Consiliului de 
Miniștri, membru al Biroului Po
litic al C.C. al Partidului Comu
nist Bulgar, Dimo Dicev, mem
bru al CC. al Partidului Comu
nist Bulgar, conducătorul secției 
de politică externă și relații in
ternaționale a C.C al Partidului 
Comunist Bulgar, M. Tarabanov, 
locțiitor al ministrului Afacerilor 
Externe. Stoian Pavlov, ambasa
dorul R.P. Bulgaria la Bucu
rești și Iordan Stefanov, direc
torul protocolului din Ministerul 
Afacerilor Externe.

La ora 7.30 trenul special a 
părăsit gara Sofia. Indreptîndu-se 
spre Pleven.

★
SOFIA 4. — De la trimișB 

speciali Agerpres:
In drum spre Pleven, prima 

gară in care a oprit trenul, care 
poartă pe membrii delegației gu
vernamentale și de partid romine 
a fost Mezdra. Mii de oameni ai 
muncii din oraș și din împreju
rimi au venit în întîmpinarea 
solilor poporului romin. Printre 
reprezentanții autorităților locale 
se aflau pe peron secretarii co
mitetului regional al Partidului 
Comunist Bulgar, Ivan Todorov- 
Gorunia și Hrlsto Șeinov, vice
președintele sfatului popular re
gional, Alexander Pavlov și alții.

La ora 9.15 trenul oprește în 
gară. In aclamațiile celor pre- 
zenti coboară membrii delegației 
precum și personalitățile bulgare 
care ii însoțesc.

Conducătorii romîni se întrețin 
cordial cu reprezentanții oame
nilor muncii din Mezdra. Apoi, 
în sunetele muzicii se incinge o 
horă. Pe peron joacă laolaltă 
conducătorii de stat și de partid 
romini și bulgari cu locuitorii 
din Mezdra.

Intîlnirea din Mezdra s-a trans
format Intr-o caldă manifestație 
pentru prietenia romîno-bulgară. 
Trenul a oprit apoi tn gara ora
șului Cerven Briag. important 
nod de cale ferată Și aici solii 
poporului romin sint înttmpinați

boiul de la 1877, se afla cartie
rul general al armatelor ruse și 
romine. O mare mulțime de lo
cuitori au salutat călduros pe 
oaspeți. La mitingul ce a avut 
loc in centrul localității, tovară
șul Laco Pavlov, prim secretar 
al comitetului raional al Partidu
lui Comunist Bulgar, a exprimat 
sentimentele de caldă prietenie pe 
care poporul bulgar le nutrește 
fată de poporul romtn.

Liuben Stancev, președintele 
gospodăriei agricole cooperative 
de muncă „Gh Gheorghiu Dej" 
din Pordim, a exprimat bucuria 
colectiviștilor de a avea in mij
locul lor pe membrii delegației 
romine. El a evocat tradițiile de 
luptă comună pentru independen
tă și libertate a popoarelor noa
stre. vitejia armatei romine în 
războiul din 1877. Nedca Krumo- 
va. membră a gospodăriei agri
cole cooperative de muncă „Gh. 
Gheorghiu Dej" a vorbit despre 
schimbările petrecute in viața fe
meilor de la sate în urma coo
perativizării agriculturii, despre 
creșterea participării lor la viata 
economică, culturală și obștească.

Tovarășul Grigore Preoteasa, 

ca pretutindeni tn Bulgaria eu 
același entuziasm și sentimente 
tovărășești. O pancarta mare do
mină peronul: „Bine ați venit 
pe pămint bulgar frați romini". 
Un grup de pionieri oferă oas
peților romîni buchete de flori

La coborirea din tren, oaspeții 
sînt salutați de Nicola Pelov. 
prim secretar al comitetului

Marele miting de la Pleven
Din tren coboară tovarășii 

Gheorghe Gheorghiu-Dej, Chivu 
Stoica, Petre Borilă. Leonte 
Răutu, Grigore Preoteasa, G. 
Gaston Marin, Mihail Roșianu și 
persoanele care însoțesc dele
gația.

împreună cu delegația romînă 
coboară din tren Todor Jivkov, 
Raico Damianov. Dimo Dicev, 
M. Tarabanov. Stoian Pavlov, 
Iordan Stefanov.

Oaspeții sint Intlmpinați de 
Sava Dilbocov, secretar al Comi
tetului regional al Partidului 
Comunist Bulgar. Stoicio Petrov, 
președintele Sfatului Popular re
gional Pleven și de alți repre
zentanți ai autorităților locale 
de partid și de stat

Garda de onoare aliniată pe 
peron dă onorul. Muzica into
nează Imnurile de Stat ale Re
publicii Populare Romine și Re
publicii Populare Bulgaria.

La ieșirea din gară, oaspeții 
romini sint îndelung aclamați. 
Mii de oameni ai muncii înșirați 
pe cele două părți ale drumului 
care duce spre oraș scandează 
chemări în cinstea prieteniei ro- 
mîno-bulgare, în cinstea Uniunii 
Sovietice, sprijinul de nădejde 
al tuturor tarilor socialiste.

Mașina deschisă In care iau 
loc tov. Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Chivu Stoica și Todor Jivkov 
este acoperită de florile aduse de 
locuitorii Plevenului. Străzile o- 
rașului au un aspect sărbătoresc. 
Casele sint pavoazate, străzile 
sint dominate de pancarte cu 
chemări în cinstea prieteniei ro- 
mîno-bulgare. Fiecare rînd scris 
în limbile romînă și bulgară ex
primă recunoștința față de eroii 
romîni care cu 8 decenii în urmă 
și-au jertfit viața pentru cuceri
rea independenței Bulgariei.

In piața centrală a orașului a 
avut loc un mare miting in cin
stea sosirii la Pleven a delegației 
guvernamentale și de partid a Re
publicii Populare Romine.

înainte de începerea mitingu
lui tov. Gheorghe Gheorghiu-Dej 
a stat de vorbă cu locuitori din 
cartierul al șaptelea al orașului.

Locuitorii Plevenuluj au ținut 
să-și exprime dragostea fată de 
frații k>r romini, prmtr-o parti
cipare masivă la acest miting.

Au venit într-un număr mar» 
muncitori din întreprinderile ora
șului, colectiviști din împreju
rimi, elevi și studenti, aproap» 
toți locuitorii orașului Pleven.

La miting au participat A. P. 
Porivaev, consilier al ambasadei 
sovietice la Sofia și colonei P. R 
Curașov, atașat militar.

Mitingul prieteniei romtno-bul- 
gare de la Pleven a fost deschis 
de Sava Dilbocov, secretar al eo.

ministrul Afacerilor Externe, 
membru al C.C. al P.MR. a ro
stit la miting o scurtă cuvtntare 
tn care a spus, printre altele i 
„Sîntem deosebit de recunoscă
tori guvernului și Partidului Co
munist Bulgar pentru prilejul pe 
care ni l-au oferit de a vizita a- 
ceste locuri scumpe atit poporu
lui romin cit și poporului bulgar. 
Aici pe aceste cîmpii ostașii ar
matei romine împreună cu osta
șii armatei ruse și cu patriot» 
bulgari și-au vărsat singele tn 
lupta comună dusă pentru scu
turarea jugului străin, care a 
apăsat timp de veacuri atît Bul
garia cit și Rominia

Poporul romin păstrează vie 
amintirea acestor lupte și cin
stește memoria celor căzuti pen
tru cauza sfintă a libertății și 
independenței naționale. Vă mul
țumim călduros din partea po
porului romin pentru grija cu 
care ați păstrat în satul dv. măr. 
turia luptei noastre comune. Casa 
muzeu a armatei romine este o 
mărturie modestă a unei cauze 
mari: prietenia de nezdruncinat 
dintre popoarele noastre făurită 
în focul luptelor ți udată din 

raional al Partidului Omunist 
Bulgar. Tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej mulțumește in nu
mele delegației romine. pentru 
primirea caldă făcută de oame
nii muncă din orașul Cerven 
Briag In ura iele nesfirșite ale 
celor prezenti. trenul se pune din 
nou tn mișcare iar la ora 11,30 
intră in gara Pleven.

miletului regional al Partidului 
Comunist Bulgar.

In numele oamenilor muncii 
din oraș, oaspeții romini au fost 
salutați de Petr Baracov, mun
citor la Întreprinderea metalur
gică „N. L Vaptarov", deputat 
In Adunarea Populară a Republi
cii Populare Bulgaria. In numele 
tineretului din orașul Pleven a 
luat ruvlntul Elena Denceva, stu
dentă la Institutul pedagogic.

Intimpinat cu aclamații entu
ziaste a luat apoi cuvlntul Todor 
Jivkov, prim secretar al Comite
tului Centrai al Partidului Comu
nist Bulgar.

In numele delegației guverna
mentale și de partid a Republicii 
Populare Romine a vorbit tov. 
Chivu Stoica, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Populare Romine.

Cuvintăr Je tovarășilor Jivkov și 
Chivu Stoica au fost întrerupte 
în repetate rinduri de aplauze și 
aclamații puternice. Mulțimea 
scanda: „Vecina drujba" — 
(Prietenie veșnică).

La încheierea mitingului, care a 
demonstrat încă odată trăinicia 
prieteniei romîno-bulgare, tineri 
și tinere din orașul și regiunea 
Pleven, tmbrăcati tn frumoase 
costume naționale bulgărești, au 
oferit oaspeților daruri.

După Încheierea mitingului, 
membrii delegației romine au vi
zitat Mausoleul eroilor căzuti în 
luptele din jurul Plevenului. In 
fața sarcofagului tn care se pă
strează osemintele ostașilor ruși 
și romîni, tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și Chivu Stoica 
au depus o coroană de flori. Pe 
panglica coroanei scrie: „Eroi
lor romini și ruși căzuți pentru 
eliberarea Romîniei și Bulgariei" 
— din partea delegației guver
namentale și de partid a Repu
blicii Populare Romine.

In numele C.C. al Partidului 
Comunist Bulgar și al guvernu
lui Republicii Populare Bulgaria, 
tov. Todor Jivkov și Raico Da
mianov au depus o coroană de 
flori pe a cărei panglică scrie: 
„Glorioșilor fii aj Romîniei care 
șt-au vărsat stngele împreună cu 
ostașii ruși pentru eliberarea po
porului bulgar".

înainte de a părăsi Mausoleul, 
membrii delegației romtne au 
semnat în cartea de aur. La 
prtnz, delegația a plecat în co
muna Istorică Grivița.

Citiți m pag, 3-a :

Cuvîntările tovarășilor 
TODOR JIVKOV 

și CHIVU STOICA

belșug cu sîngel» fiilor troici a! 
popoarelor noastre.

Datorită luptătorilor de la 
1877, datorită luptătorilor patrîoți 
și progresiști care au continuat 
tradiția prieteniei romlno-bul- 
gare, datorită luptei neînfricate a 
partidelor comuniste din țările 
noastre pentru eliberarea socială 
și deplină independență națio
nală, prietenia romîno-bulgară 
poate înflori astăzi nestînjenită 
spre binele ambelor noastre 
popoare.

întărind și dezvoltînd prietenia 
romino-bulgară, guvernele noa
stre, partidele noastre comuniste 
se dovedesc Încă odată a fi cel 
mal fideli continuatori ai mari
lor tradiții de luptă ale popoare
lor noastre pentru libertatea lor 
națională și socială, pentru prie
tenie și pace între popoare.

Intimpinat de participanții la 
miting cu aplauze Îndelungate a 
luat apoi cuvîntul tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu Dej, care a 
spus:

Dragi tovarăși I
Vă mulțumesc pentru primirea 

caldă făcută delegației guverna- 
(Continuart tn pag. 3-a)

0 prietenie trainică
de nezdruncinat

eștile care au venit 
in zilele din urmă 
de peste Dunăre, 
din Bulgaria fră
țească, ne-au inte
resat mai mult de
cit oricind și ne-au

umplut sufletele cu simțămintul 
unei vii satisfacții.

Delegația guvernamentală și 
de partid a Republicii Populare 
Romine a fost citeva zii- oas
pete al Bulgariei vecine și prie
tene. Vizita aceasta a prilejuit 
o puternica manifestare a prie
teniei care leagă cele două po
poare prietene, cu adinei rădă
cini in istorie. Intilnirile și tra
tativele dintre cele două dele, 
gajii s-a» desfășurat intr-o at
mosferă cordială și frățească. 
Declarațiile date publicității In 
legătură cu tratativele dintre 
delegațiile guvernamentale și 
de partid rooiino-bulgare reflec
tă pe deplin unitatea de vederi. 
Înțelegerea reciprocă deplină. 
Au fost examinate pe larg pro
blemele dezvoltării continue a 
relațiilor prietenești dintre cele 
două țări vecine, pentru întă
rirea colaborării multilaterale 
intre ele. precum și cele mai 
importante probleme a’e situa
ției internaționale actuale.

Cu un sentiment de profun
dă satisfacție au constatat par
ticipanții la tratative că politi
ca de construire a soc alismului 
dusă in mod consecvent in cele 
două țări a determinat obține
rea unor succese importante in 
transformarea și dezvoltarea e- 
conomiei și culturii in Romi
nia și Bulgaria. Odinioară cele 
două țări erau înapoiate depen
dente de capitalul străin. In 
prezent ele șLau ciștigat pe de
plin independenta — cu aju
torul frățesc al Uniunii Sovie
tice — și desfășoară o activi
tate multilaterală pentru conti
nuul progres al industriei și al 
agriculturii. Succesele obținute 
in dezvoltarea industriei și a- 
griculturii confirmă marea for
jă transformatoare a marxism- 
leninismuiui demonstrează ca
pacitatea creatoare a popoarelor 
libere, arată că numai unite ță
rile socialiste pot să progrese
ze. Fiecare succes al Romîniei 
Ji al Bulgariei pe drumul socia- 
ismuiui este strins legat de 
politica partidelor marxist-leni- 
tiste ale clasei muncitoare — 
Partidul Muncitoresc Romin și 
Partidul Comunist Bulgar. „In 
întreaga lor activitate — se a- 
rată in declarația cu privire la 
:ratativele dintre cele două par- 
ide — Partidul Muncitoiesc 
îomin și Partidul Comunist 
3ulgar se conduc după teza 
marxist-leninistă că legile și 
trăsăturile fundamentale ale 
revoluției socialiste sint valabi-

640.000 tone de mărfuri sovietice

Tn baza acordurilor încheiate anul trecut cu ocazia tratativelor 
care au avut loc la Moscova Mitre delegațiile guvernamentale ale 
R.P. Romine și a'.e U.R.S.S în primul trimestru au intrat în țară 
prin stațiile de frontieră Socola, Galați, Dornești și Sighet peste 
640.000 tone de diferite mărfuri.

O bună parte din volumul acestor mărfuri o formează materiile 
prime și materialele destinate industriei noastre siderurgice. Astfel 
eu intrat în țară pește 98.000 tone cocs, circa 97.000 tone mine
reuri, 33.000 tone laminate, precum și cantități importante de fero
aliaje, materiale refractare etc.

Tn același timp au mai sosit din Uniunea Sovietică pe calea fe
rată și pe apă peste 160.000 tone de grîu și orz.

La acestea se mai adaugă zeci de mii de tone de alte mărfuri ca : 
mașini industriale, motoare, țevi și conducte, îngrășăminte chimice, 
aparate de radio, televizoare și altele.

(Agerpres)

Simpozionul național privind cadrele 
medico-sanitare

Ședința de joi dimineață a fost 
condusă de dr. Petăr Kolarov, mi
nistrul Sănătății și Prevederilor 
Sociale al R.P. Bulgaria. Au fost 
prezentate in continuare corefe
ratele delegațiilor țărilor prietene.

Ultimul coreferat al ședința de 
dimineață a fozt prezentat de do
cent dr. V. V. Ermakov, director 
adjunct al direcției cadre-tnvățâ- 
mint din Ministerul Ocrotirii Să- 
nătății al UR.S.S. Coreferatul 
Uu a fost intitulat „Problemele 
profilaxiei tn învățămtntul medi
cal superior din U.R.S.S.",

Dupi-amiază, ședința a fost

Duminica vii

toare, 14 aprilie 

1857 va apar» 

In paginile zia

rului nostru a 

treia șl ultima 

pagini din con

cursul „Verî- 

flcațl-vă cunoș

tințele de cultu

ră generală".

Trimiteți din 

timp, pînă la 

această dată so

luțiile pentru cea 

de a doua etapă 

a concursului. 
C’

le pentru toate țările. Tn re
zolvarea problemelor variate ale 
construcției socialiste în Repu
blica Populară Romînă și în 
Republica Populară Bulgaria, 
cele două partide aplică învă
țătură marxist-leninistă potrivit 
particularităților economice, is
torice și naționale ale fiecărei 
țări**. Delegațiile celor două 
partide au luat o atitudine fer
mă împotriva tuturor încercări
lor, de a introduce confuzie și 
șovăieli în rindurile mișcării 
comuniste.

Analiza situației internațio
nale a permis exprimarea unui 
punct de vedere comun in a- 
precierea evenimentelor din E- 
gipt și Ungaria Cele două gu
verne și-au manifestat in ter
meni categorici dezaprobarea 
hotărită față de acțiunile cercu
rilor agresive din occident și 
mai ales din S.U A . de a agrava 
situația internațională, de a sti
mula pe toate căile cursa înar
mărilor. de a agrava primejdia 
de război Guvernele romin și 
bulgar s-au pronunțat cu hotă- 
rire împotriva planurilor de di
vizare a Europei, de reînarma- 
re a mifitarismului german.

Rominia și Bulgaria au rea
firmat politica lor externă bă
ută pe principiile coexistenței 
pașnice. Ele sint ferm convinse 
— sub iniază declarația dele
gațiilor guvernamentale — că 
nu există problemă internațio
nală litigioasă care să nu poa
tă fi soluționată pe calea tra
tativelor. Această cale este sin- 

. _ . ___  să
duci la încredere și bune rela
ții între state, la destinderea 
internațională. Ia asigurarea 
păcii și securității internaționa
le a căror răspundere o poartă 
în primul rînd marile puteri. In 
condițiile actuale, cind acțiunile 
occidentale pun în primejdie 
pacea lumii, Rominia și Bulga
ria subliniază necesitatea men
ținerii și consolidării Tratatului 
de la Varșovia — factor de a- 
părare a păcii.

Un interes deosebit a fost a- 
rătat problemei întăririi păcii 
și colaborării între statele din 
Balcani și sud-estul Europei. 
Stabilirea, susținerea și lărgirea 
relațiilor economice, politice și 
culturale între Rominia, Bulga
ria, Iugoslavia, Albania, Turcia 
și Grecia corespund intereselor 
popoarelor lor și păcii generale.

Delegațiile celor două țări 
și-au exprimat dorința de a dez
volta neîncetat prietenia care 
leagă poporul romin de cel 
bulgar. Prietenia aceasta s-a 
făurit de-a lungul secolelor în 
luptele eroice și în colaborarea 
celor două popoare, pentru eli
berare și independență națio
nală. Oamenii muncii bulgari 

gura care poate și trebuie

(Agerpres)

condusă de dr. Dolleschall Frt- 
gyes, ministrul Ocrotirii Sănătă
ți Publice al R.P. Ungare,

Dr. Gurjavin Tuvaann, ministrul 
Sănătății al R.P. Mongole a pre
zentat referatul „Problemele pre
gătirii cadrelor medicale tn R.P. 
Mongolă"

In continuare au avut loc dis
cuții la raportul prezentat de dr. 
Voinea Marinescu, ministrul Să
nătății și Prevederilor Sociale

Lucrările simpozionului națio
nal privind problemele eadrelor 
medico-sanitare din R.P.R. con
tinuă.

(Agerpres)

nu uită că poporul romtn a a- 
cordat sprijin și adăpost frățesc 
patrioților bulgari luptători pen
tru independența Bulgariei 
— Vasil Levski, Hristo Botev, 
Liuben Karavelov și alții. In 
anii 1877-78, fiii poporului ro
min au luptat, alături de arma
ta rusă, împreună cu patrioții 
bulgari, pentru independența 
Bulgariei și Romîniei. în anii 
grei ai dominației burghezo- 
moșierești, împotriva tuturor 
diversiunilor claselor exploata
toare, prietenia romîno-bulgară 
s-a dezvoltat și s-a întărit. Ne 
amintim cu o profundă admi
rație de marele animator al prie
teniei romîno.-bulgare, eminent 
conducător al mișcării munci
torești internaționale, Gheorghi 
Dimitrov. în prezent, prietenia 
romino-bulgară se consolidează 
pe baza principiilor de neclin
tit ale marxism-leninismuiui și 
ale internaționalismului prole
tar, pe baza unității și colabo
rării cu țările marelui lagăr 
socialist in frunte cu U.R.S.S.» 
cel mai mare prieten și aliat al 
lor.

In timpul tratativelor au fost 
examinate pe larg problemele 
colaborării romino-bulgare. S-a 
constatat că relațiile de cola
borare și intr-ajutorare 
s-au dezvoltat între cele două 
țări pe bază de ega’itate și a- 
vantaje reciproce au dat re_ 
zultate satisfăcătoare. S-a ho- 
tărit să se lărgească tot mai 
mult colaborarea economică și 
ajutorul reciproc frățesc. Cele 
două părți au hotărît să încheie 
un acord pe termen lung pen
tru livrări reciproce de mărfuri 
pe anii 1958-1960.

Rezultatele rodnice ale trata
tivelor de la Sofia sînt salutate 
cu multă bucurie de poporul și 
tineretul nostru. Colaborarea 
multilaterală dintre Rominia și 
Bulgaria contribuie într-o mă
sură crescindă la consolidarea 
păcii in acest colț al Europei, 
la asigurarea condițiilor priel
nice muncii constructive a celor 
două popoare pentru construirea 
socialismului, pentru realizarea 
năzuințelor lor cele mai fier
binți Popoarele celor două țări 
sint hotărite să întărească uni
tatea marelui lagăr socialist in 
frunte cu Uniunea Sovietică, 
condiția necesară construirii so
cialismului și apărării indepen
denței acestor țări.

Trăiască în veci prietenia ro- 
mino-bulgară!
„Scînteia tineretului

care

Propunerile tinerilor —copital prețios

CONSULTĂRI 
privind îmbunătățirea
sistemului de salarizare

fntr.o serie de întreprinderi au început să se discute mă
surile privind îmbunătățirea sistemului de salarizare. Cu pri
lejul adunărilor care au loc, muncitorii, tehnicienii și inginerii 
Iși exprimă hotărlrea de a munci mai bine, pentru a răspunde 
cu realizări cit mai de seamă grijii permanente a partidului 
și guvernului pentru ridicarea nivelului lor de trai. Totodată 
ei vin cu propuneri prețioase de Îmbunătățire a procesului de 
producție.

In unele întreprinderi tn care perioada preliminară s-a termi. 
nat, s-a trecut chiar la experimentarea noilor măsuri de tm. 
bunătăți re a sistemului de salarizare. La exploatările miniere 

din Valea Jiului, la exploatările de cărbune cocsificabil din Ba
nat, la întreprinderea minieră Comănești, la mina Căpeni șl la 

preparatiiie de cărbuni de la Petrila și Lupeni acțiunile de ex
perimentare a măsurilor in vederea îmbunătățirii sistemului de 
salarizare și normare a muncii au început zilele trecute.

Tinerii muncitori, tehnicieni și ingineri, și în primul rînd 
utemiștii, membrii posturilor utemiste de oontrol și ai bri
găzilor de tineret au datoria să participe activ la consultă
rile care au loc, să studieze posibilitățile de sporire a pro
ductivității muncii și reducere a prețului de cost, de desfiin
țare a practicilor birocratice și a centralismului excesiv și să 
facă propuneri în acest sens.

Publicăm mai Jos însemnări de la adunarea din secția l-a 
— Centrul II vagoane de la Complexul C F.R. „Grivița Roșie" 
din Capitală, întreprindere unde au loc consultări in legătură 
cu îmbunătățirea sistemului de salarizare.

In aceste zile, la Complexul 
C.F.R. „Grivița Roșie" domne
ște o vie animație. Se discută, 
pe baza indicațiilor date de Ple
nara C.C. al P.M.R. din decem
brie 1956, problemele sistemului 
de salarizare.

In adunarea care a avut ioc 
luni au fost scoase la iveală lip
surile sistemului actual de sala
rizare și s-a cerut colectivului a- 
telierelor să ia parte activă la 
discutarea măsurilor privind îm
bunătățirea acestui sistem. Pen
tru a sublinia problemele de bază 
ale salarizării, direcțiunea a În
tocmit, în colaborare cu comite
tul de întreprindere, sub îndru
marea organizației de partid, un 
indicator de probleme pe care 
l-a difuzat în rindul muncitori
lor.

Un nou tip 
de tractof 
romînesc

Luni, constructorii de tractoa
re de la uzinele ,,Ernst Thal- 
mann" din Orașul Stalin au săr
bătorit un nou succes in muncă. 
In dimineața acestei zile a fost 
terminat prototipul tractorului 
UTOS 26 — al șaptelea tip de 
tractor realizat pînă acum in 
uzină. Inginerul Cosargian Go
run. șeful colectivului de proiec- 
tanți și constructori, maistrul 
Grigore Băraru, montorii Nicolae 
Dobrescu, Vasile David, Ion Vlă- 
dăreanu, ca și ceilalți construc
tori, închină această realizare zis 
lei de 1 Mai.

Tractorul universal UTOS 28. 
care urmează să intre în fabrica
ția de serie va putea executa lu
crări agricole complexe. Astfel 
fată de celelalte tractoare tabrî- 
cate pînă acum, noul tip de trac, 
tor are o priză de putere inde
pendentă, ceea ce ii permite să 
acționeze continuu combina de 
recoltat cereale. Mașinile agrico
le deservite de tractor pot fi sus
pendate atit în urma lui cit și la
teral. deoarece tractorul este pre
văzut cu un ridicător hidraulic. 
In acest fel tractoristul va putea 
supraveghea mai bine funcționa
rea mașinilor agricole. Ridicăto
rul hidraulic cu care se înzestrea
ză tractorul poate acționa șl re
morcile basculante. De asemenea, 
noul tractor pe roți este înzestrat 
cu un motor de 45 C.P.. cu 8 C.P. 
mai mull decit motorul tractoru
lui UTOS 2. El are 10 trepte de 
viteze în loc de 5 și o viteză spo
rită intre 2.8—22,4 km. pe oră. 
Consumul specific de combusti
bil este mai mic.

Noul tip de tractor va fi folosit 
chiar in actuala campanie agri
colă de primăvară pe ogoarele 
patriei noastre. Constructorii de 
la uzina .,Ernst Thalmann" s-au 
angajat să livreze pînă la I Mai 
primul lot de tractoare UTOS

— Cit spui că am lucrat. 
Aniță ?

— Păi dacă te mai ducî o 
dată pînă la capăt cu cră
patul griului și cu arătura 
iaci exact 100 de hectare.

— O sută zici ?
— Da, și cu cele 42 hecta

re însămînțate cu floarea- 
soarelui și 20 hectare cu o- 
văz fac...

Toate la un loc fac munca 
unui tractorist destoinic, a 
unui fruntaș în trei săpti- 
mini ale campaniei.

Utemistul fosif Horhogea, 
tractorist la gospodăria a« 
gricolă de stat Sătuc, raio
nul Filimon Sîrbu, e cel pe 
care-1 vedeți în fotografia 
noastră și cel ce a realizat 
această victorie.

Foto: I. $ERBU

Astfel, în consfătuirile care ee 
țin pe secții, muncitorii, tehnici
enii și inginerii sînt consultați 
dacă numărul actual al categorii
lor de încadrare tarifară este co
respunzător. Se fac propuneri 
pentru stabilirea unor norme 
juste, care să ducă la creșterea 
productivității muncii. Intruclt 
îmbunătățirea sistemului de sala
rizare este strins legată de creș
terea necontenită a producti
vității muncii, muncitorii vin cu 
sugestii menite să ducă la mai 
buna organizare a locului de 
muncă, la îmbunătățirea activi-

C. BANCILA
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școli de educație comunistă a ute- 
miștilor, ocupă in viața organi
zației un loc de seamă. Ele sint 
acel for in fata căruia utemiștii 
pot să-și deschidă sufletul, să-și 
spună părerea, să ceară îndrep
tarea unor lucruri care nu sint 
bune, să ceară sfaturi cu certi
tudinea că la toate vor primi răs
punsul cel mai potrivii. Depinde 
tasă de felul cum sint organi
zate adunăriie, de problemele 
și rezultatele dezbaterilor, de 
eiicacilatea lor, ca ele să consti
tuie intr-adevăr în viața utemiș- 
tilor școli de educație comunistă. 
Acest lucru a reieșit încă odată 
din analiza desfășurării adunări
lor generale în Institutul poli
tehnic din Orașul Stalin de la în
ceputul acestui an șcblar.

★
Am aflat, mai intii, un fapt po

zitiv. Comitetul U.T.M. pe insti
tut lasă birourilor U.T.M. de fa
cultăți și ani, organizatorilor 
U.T.M, de grupe o largă posibi
litate pentru inițiativa în muncă, 
gindindu-se că fiecare facultate, 
an și grupă are un specific ai 
său de care trebuie să se țină 
seama, cu atît mai mult în mo
mentul cind se stabilește ordinea 
de zi pentru adunarea generală. 
Fiecare birou folosește aceasta in 
felul său și nu începem cu un 
exemplu pozitiv numai pentru că 
așa este obiceiul, ci pentru că în 
Institutul politehnic s au tinut cî
teva adunări generale care au ri
dicat probleme de viață, care au 
lăsat urme adinei în viața utemi- 
știlor.

Biroul U.TM. al Facultății de 
silvicultură a luat o inițiativă bu
nă și anume să se discute în adu
nările generale despre educația 
comunistă. Aspectele educației co
muniste sint multiple și nu pot fi 
epuizate intr-o singură adunare. 
Faptul că discuția pe această te
mă a fost deschisă insă, este un 
lucru pozitiv care a determinat 
remedierea unor manifestări ne
gative tn rtndul studenților.

In anul II silvicultură, de pil
dă. jocul de cârti devenise la 
modă. Chiar și In timp ce aștep
tau să le vină rindul la masă, 
unii studenți fugeau pinâ la că
min să mai joace „o partajă-. 
Cel mai asiduu jucător de cârti 
era chiar un utemist, Mîhai leri- 
mie. In adunarea generală în care 
s-a discutat despre educația co
munistă, s-a ridicat și problema 
jocului de cârti. S-a hotărit, la 
propunerea utemiștilor, ca in vii
toarea adunare generală Mihai 
Ierimie să povestească despre fe
lul cum își petrec timpul liber, 
el și ceilalți colegi ai lui. 
In perioada dintre cele două 
adunări generale grupul s-a 
lecuit de juoat cărți. Tot la acea 
adunare s.a discutat și despre 
pregătirea unilaterală a unor 
studenti din an. Discuția a avut 
urmări bune. Tot mai multi stu
denti au început să fie interesați 
să participe la diferite conferințe, 
chiar dacă unele din ele nu erau 
legate direct de specificul muncii 
lor A crescut interesul pentru 
ridicarea nivelului cultural și sint 
tot mai putini acei care, ascun- 
zindu-se după argumentul „n-am 
timp", nu citesc cu lunile o carte 
de literatură. Desigur, in anul II 
silvicultură n au fost stîrpite 
toate manifestările negative, dar 
începutul e incontestabil bun.

La anul IV silvicultură, 
fntr-una dirr adunări a fost dis 
cutată activitatea profesională și 
în special problema proiectelor de 
an. S-a discutat în amănunt și 
despre cei buni, și despre cei le
neși, despre condițiile de învăță
tură despre posibilitățile fiecă
rui student. După adunare, stu
denții n-au devenit dintr-odată 
excepționali, dar ...............   "
sint simțitoare. A 
ales preocuparea 
mist pentru ceea 
legul său. Poate 
tn anul IV 
pe care n-au nici un restanfier. 
De asemenea tntr-una din adună
rile generale ale anului IV a fost 
pusă in discuție și situația orga
nizatorului grupei S 50, Bucura 
Constantin, care nu îndeplinise 
nici o sarcină de cind a fost ales 
organizator. S-a pțopus atunci

îmbunătățirile 
crescut mai 

fiecărui ute- 
ce face co

și de aceea 
sint acum gru-

schimbarea lui. Cind au vrut însă 
să discute în adunarea de gru
pă înlocuirea organizatorului, nu 
mai era nevoie, pentru că Bucu
ra Constantin începuse să mun
cească, și încă bine. La o altă 
adunare, s-a citit scrisoarea tri
misă de o organizație U.T.M. să
tească în care aceasta ruga or
ganizația U.T.M. a anului IV să-i 
mulțumească utemistului Timiș 
Vasile pentru munca pe care a 
depus-o în satul lui in timpul va
canței de iarnă. Citirea a- 
cestei scrisori 
generală a 
care utemist 
o atmosferă 
desfășurarea 
tați obștești.
ce biroului U.T.M. din anul IV 
silvicultură îi este ușor acum să 
lucreze cu utemiștii și s-a angajat 
să patroneze parcul dendrologic, 
pe care, prin muncă voluntară, 
trebuie sa-1 amenajeze utemiștii 
și studenții din an. Am mai putea 
aminti și adunarea generală 
de la anul IV al Facultății 
de automobiie și tractoare cu 
tema: „Dragoste pentru 
profesie", adunare la 
care tovarășul profesor 
Bădărescu a fost invitat 
să vorbească utemiștilor 
despre felul în care s-a 
pregătit pentru profesiu
nea pe care o practică azi.
Rezultatul imediat al adunării a 
fost acela că studenții au început 
să învețe cu entuziasm la materia 
predată de profesorul Bădăreșcu.

Probabil că ar mai putea fî 
citate unele adunări generale 
care să fi contribuit la educarea 
utemiștilor în spiritul combativi
tății față de lipsuri, și ai simțu
lui răspunderii pentru sarcinile 
pe care le încredințează organi
zația. Acestea sînt însă, față de 
numărul mare al adunărilor ținu
te în Institutul politehnic, timide 
încercări care deocamdată n-au 
fost generalizate.

Majoritatea cdor co care am 
stat de vorbă ne-au declarat sin
cer că mulți utemiști. In momen
tul cind află ce urmează să se 
discute în unele adunări gene
rale se întreabă : „la ce-mi folo
sește dacă particip la 
nea discuție?".

Am greși dacă, fără 
te substratul adînc a! 
firmații, am învinui 
miști de lipsă de 
politică, de necunoaștere a înda
toririlor lor ca membri ai unei 
organizații revoluționare. Adevă
rul este că, în Institutul politeh
nic, rolul unor adunări generale 
ca organe de conducere colectivă, 
ca mijloc de călire politică a ute
miștilor este foarte scăzut.

Dar să nu ne mulțumim a face 
afirmații fărg a le argumenta, 
mai ales că faptele vorbesc mai 
mult decît afirmațiile noastre.

La anul I a] Facultății de me
canică s-au ținut două adunări; 
prima — în care s.a făcut alege
rea biroului de an și a doua — 
în care s-au analizat rezultate
le primului semestru. La anul III 
al Facultății de automobile și 
tractoare s-au ținut trei adunări 
cu tema: 1. Alegerea biroului 
de an; 2. Măsuri organizatori
ce; 3. Analiza rezultatelor semes
trului I. La anul III industrie al 
Facultății de mecanică s-au ținut 
trei adunări generale: 1. Alege
rea biroului de an; 2. Măsuri or
ganizatorice; 3. Complectarea
biroului. Ne oprim aici. La Insti
tutul politehnic sînt multe orga
nizații U.T.M. de an în care 
s-au ținut doar două sau trei

Citirea 
în adunarea 

emoționat pe fie- 
din an și a creat 
stimulativă pentru 

unei bogate activi- 
Este explicabil de

adunări generale și ar însemna să 
umplem inutil cîteva pagini cu 
teme care nu diferă de cele mai 
sus arătate decît foarte puțin și 
în mod cu totul neesențial. E 
mai firesc să analizăm cum se 
naște 0 asemenea ordine de zi.

Anul universitar are perioade 
cu anumite acțiuni specifice (co
locvii, examene, sflrșit de : 
tru, început de semestru 
perioade și acțiuni care nu 
de la an la an decît foarte 
Periodicizarea aceasta s-a 
și în alegerea temelor pentru a- 
dunările generale și pentru că nu 
cere nici un efort de gîndire și 
nici măcar un efort pentru a în
tocmi un raport în care să se 
spună lucruri noi. în fiecare an 
se fin adunări despre pregătirea 
examenelor și analiza lor. despre 
începutul semestrului și încheie
rea lui etc.

semes- 
etc.), 

i diferă 
i puțin, 
impus

te lucruri din adunare, fără a 
fi simțit utilitatea discuțiilor.

De ce studenții indisciplinați și 
leneși (cum sint de pildă, Brato- 
veanu și Muntcanu) își exercită 
influența negativă și asupra unor 
utemiști pe care-i îndeamnă la 
chiul, obrăznicii ? Ca urmare, si
tuația la Învățătură e slabă (din 
studenții anului sint corigenți 
peste 50 la sută).

Totuși, tn anul II automobile 
și tractoare sint multi utemiști 
buni. Se va întreba fiecare (și 
noi am întrebat) de ce utemiștii 
tolerează această situație și nu 
propun îmbunătățirea formelor de 
muncă, de ce nu abordează în a- 
dunările generale probleme care-i 
interesează, chiar dacă ele nu fi
gurează în ordinea de zi ? E doar 
un drept al lor să vină tn fața 
adunării generale cu orice proble
mă care-i frămlntă.

Obișnuința, o dăună
toare obișnuință.’ S.au 
obișnuit și lj se pare fi
resc ca ordinea de zi s-o 
hotărască biroul, rapor
tul să-l facă biroul, iar 
ei să asculte. E mai co

mod S-au obișnuit ca propune
rile lor, observațiile și criticise 
lor să imbrace forma unei holi- 
riri cu caracter general

*

Există printre cadrele
din Institutul politehnic — 
cesta este un lucru bun. care o- 
feră garanția îmbunătățirii mun
cii în viitor — convinge
rea că cerințele și preocupările 
celor 1800 de utemiști nu mai pot 
fi satisfăcute numai cu o adunare 
tn care se discută un raport, ca 
plan. In care figurează ca pria- 
dpaie probleme abonamentele > 
cotoații*.

Aproape toți cei ca care am 
discutat despre adimirile gene
rale ținute In Institutul politehnic 
din Orașul Stalin s-an dovedit 
preocupați să găsească leme. 
să-și 
altor 
1.800 
dese
prezentă 
lor. Sint 
tin la 
care vor
Viața pune ta fata lor in fiecare 
zi alte și alte întrebări la care 
ei vor să afle răspunsul, și răs. 
punsul cel mai bun H pot primi 
in adunările generale.

Trebuie încercat să se schimbe 
vechiul sistem de pregătire a a-

o aseme-

a cunoaș- 
acestei a- 
pe ute- 

conștiință

Așa s-au intimplat lucrurile și 
la adunarea generală ținută de 
curind la anul II automobile și 
tractoare. Biroul U.T.M. a con
vocat pe cei 52 utemiști la o a- 
dunare generală în care să ascul
te un raport de activitate pe șase 
luni. Cei prezenți au ascultat ra
portul, cu clasicele cifre de promo
vați și corijenți, clasicele exemple, 
de fruntași și codași, cu comen
tarii ample asupra numărului de 
abonamente la ziare și cîteva 
rînduri despre fiecare aspect ai 
activității anului IL Raportul n-a 
impresionat, aici pe cei citați ca 
fruntași. Bid pe cei codași, pen
tru că fiecare știa că figurează 
in raport ca un exemplu. 
Utemistul simte Și reacționează 
In consecință doar atunci cind 
se vorbește cu căldură despre el. 
despre faptele lui. sau cind este 
criticat pentru că nu și-a făcut 
datoria — aceasta, insă, cu scopul 
de a fi ajutat și nu pentru a în
deplini doar o iormalitate. Com
bativitatea la această adunare 
generală n-a depășit nici ea limi
tele raportului și adunarea s-a 
sitrșit fără a fi o garanție că pe 
viitor lipsurile sezisate nu se vor 
mai repeta.

Ce a rămas după adunare, e 
simplu de înțeles: un proces-ver- 
bal care se va adăuga la celelalte, 
și un număr de utemiști care au 
plecat fără a fi reținut prea mul

U.TM
51 a-

dunărilor generale și să fie an
trenați la pregătirea lor toți ute
miștii. Poate fta încredințată sar
cina pregătirii referatului pentru 
adunarea generală unui utemist 
sau unui grup de utemiști. Cu si
guranță că un asemenea referat, 
bine pregătit, inspirat din viața 
utemiștilor, va trpzi interes, atră- 
gind după sine dezbateri vii, fruc
tuoase. Poate nu de la prima adu
nare pregătită astfel prezența 
utemiștilor va fi sută la sută. Vor 
mai exista sceptici care vor spu
ne : „Ce-mi folosește dacă mă 
duc la adunare?" Dar o adunare 
In care s-a dezbătut o problemă 
de viată, care a impresionat pe 
utemiști făctndu-i să se gindeas- 
că serios la un aspeot al activi
tății lor, nu rămîne trecută sub 
tăcere. Vor afla și cei 
preocuparea lor pentru 
hotărîrilor adunării va

S-a încetățenit insă 
prost pe care-1 tnttlnim 
pe [a Institutul politehnic din O- 
rașul Stalin. Un număr oarecare 
de cadre U.T.M. Își frămintă 
capul să găsească noul în munca 
organizației, să găsească acțiuni 
la specificul și cerințele utemiș
tilor, acțiuni la care utemiștii 
să răspundă cu însuflețire. In 
timpul acesta, alți utemiști care 
formează organizația iși trăiesc 
viața lor zilnică, cu aspectele ei 
pozitive și 
noi hotărîri 
noi sarcini.

Trebuie să 
organizația U.T.M. 
;e inițiativa vie a tuturor mem 
brilor săi, că noul, interesantul, 
educativul poate fi obținut doar cu 
participarea tuturor utemiștilor.

L. ILIEȘ

absenți și 
realizarea 
crește.
un obicei 
nu numai

negative, așteptînd 
din partea biroului,

se tnteleigă Insă că 
se bazează

Ii cunoașteți după uniformă : sint studenți ai Institutului de mine „Gheorghe Gheorghiu-Dej' 
din Petroșani. După orele de curs au pornit la plimbare prin cele mai frumoase locuri ale orașului.

N. Petrulian, 
membru corespondent al Academiei 
R.P.R., rectorul Institutului de mine 

din București DESPRE
munca științifică a studenților

Tema de discuție: cîteva

In dar-sănătatea

însușească din experiența 
institute. Institutul are 

de utemiști care gin- 
necontenit la viata lor 

și Ia perspectivele 
1.800 de tineri care 
titlul de utemist și 
să trăiască tinerește.

N. R
Intr.un articol nu pot 

fi epuizate țoale atpecU- 
Ic pregădru adunărilor 
generala U T M de ase
menea did ale conținutu
lui lor. Fiecare orga- 
mzațu UJ M din in- 
stitiaaie noastre de Invi- 
iămliu superior și-a for
mat o ax aerienii proprie 
In pregătirea adunărilor 
generale, in fiecare orga- 
n-za/ie U.T.M. ținerea u- 
nei adunări generale ri
dică alte probleme, unele 
specifice, altele care pot 
fi generalizate. Scriind 
ziaruuă despre această 
experiență despre ceea ce 
se jace și ar trebui făcut 
pentru buna desfășu-are 
a adunărilor generale, ude. 
miștii și-ar aduce contri
bui ta la ridicarea nxce.u- 
lui actie.tățu organizați- 
Hor U.TM din institut. 
Discuția rimlne deschisă.

impresii despre munca științi
fică a studenților din insti
tutul pe care-I conduce. Pen
tru început, despre valoarea știin
țifică și practică a lucrărilor sus
ținute de studenți în cadrul recen
tei conferințe științifice.

— Studenții care lucrează în 
cercurile științifice — a început 
tov. N. Petrulian — vor termina 
institutul peste un an, doi sau trei. 
Fiecare știe că sfîrșitul a 5 ani de 
studenție coincide cu încadrarea 
lui ca inginer într-o mină. în 
timpul anilor de studenție studen
tul face cunoștință cu viitorul lui 
Ioc de muncă și-și dă seama că 
meseria pe care și-a ales-o nu-i de
loc ușoară, că munca în subteran 
îți cere eforturi deosebite. Dar mai 
știe un lucru: că și în subteran 
munca poate deveni mai ușoară, 
iar cei care trebuie să facă aceasta 
sint tocmai inginerii. încă de pe 
băncile facultății, studenții își ma
nifestă dorința să realizeze aceste 
îmbunătățiri, să contribuie la va
lorificarea in cit mai bune condi
ții a izvoarelor de bogății sub
terane ale țării noastre.

în cercurile științifice dorința 
lor de a duce o muncă creatoare 
devine realitate. Pentru cunoștin
țele și experiența lor de muncă 
lucrările realizate în cercurile știin
țifice sînt meritorii, cu o valoare 
științifică și practică neașteptată. 
Spun „neașteptată" pentru că cei 
mai mulți dintre studenți și-au a- 
Ies spre cercetare teme noi, mer- 
gind pe căi nebătătorite, teme la 
care nu pot găsi în cărți soluțiile 
gata stabilite.

Cele mai multe din titlurile lu
crărilor prezentate la conferință 
vorbește singure despre valoarea 
științifică și practică a cercetă
rilor întreprinse de studenți. Eu

Studenții Pascu Vasile și Rusu Cornel de la Facultatea de elec. 
tro'ehnică și te eccmunicații din București își primesc premiul 
peniru lucrarea ..Dispozitiv de semnalizare automată a pasajelor 
de nivel" rea izată în cercul științific și care va fi trimit 'a Con. 
fe Hța pe tari a eerrurțfor științifice studențești.

La pupitru răsare o fată nu 
prea înaltă, subțire, blondă. Este 
studenta Lucia Mureșan. Colegii 
săi din cercul științific studențesc 
de la stomatologie o știu ca pe 
o fată harnică și curajoasă. Alte 
studente și studenți de la 
Cluj, tot așa, o știu dornică să 
învețe, să cerceteze, să se pregă
tească tot mai bine pentru viață. 
De acolo de la pupitru, Lucia 
Mureșan face cunoscută in vorbe 
puține, lapidare, comunicarea 
științifică a cercului din care face 
parte. „Spre luna lui martie anul 
trecut, la serviciul de chirurgie a 
venit o fată de 19 ani, care, din 
cauza unei defecțiuni a feței nu 
putea să-și desfacă fălcile: putea 
doar să-și deschidă buzele și ni- 
mic mai mult. Din cauza defec
țiunii, fața acelei fete luase as
pectul figurii de pasăre...".

Așa începe comunicarea Luciei 
Mureșan. Imediat ce fata cu pri
cina a venit la chirurgie, medicii 
s-au apucat de lucru. Cercul știin
țific studențesc, condus de asis
tentul Gheorghe Călărașu, a luat 
în cercetare acest caz. Nu întîm- 
plător. Nu. Aici se punea proble
ma unor operații dificile și în a- 
celași timp îndrăznețe pe care 
avea să le efectueze conferenția
rul Cornel Oprișiu. Fină mai acum 
cîțiva ani, cei mai mulți oameni 
cu asemenea defecțiuni erau con
damnați să trăiască la periferia so
cietății, negăsind alinare și ajutor. 
In țară aveam foarte puțini oa
meni de specialitate care puteau 
vindeca asemenea cazuri. Astăzi, 
pentru a înlătura suferințele oame
nilor, studenți ca Lucia Mureșan 
și Nicolae Tulea (comunicarea a- 
parține amîndorura), alături de 
specialiști cu renume, învață cum 
să cerceteze pentru a folosi me
tode noi, mai bune. Și asemenea 
cazuri ca cel amintit se ivesc de
stule. Alături de asistent și confe
rențiar, Lucia Mureșan și Nicolae 
Tulea, au muncit zi de zi, asiduu, 
timp de cîteva luni. Toate opera
țiile au reușit de minune.

Defecțiunea care oprise dezvol
tarea fălcii stîngi a ,fost înlătu
rată. Falca dreaptă, care se dez* 
voltase în direcția stingă și defor-

mase aspectul fetei, a fost readusă 
la normal. Aspectul „figurii de pa
săre" a dispărut cedina locul unui 
obraz frumos de fată.

Faia de ÎS ani poate să des
chidă fălcile, tă vorbească, să ridâ 
și ti se bucure de viață, poate sil 
muncească alături de semenii ei.

Și în aceasta un merit revine și 
studenților Lucia Mureșan și Ni
cola» Tulea.

C. SLAVIC 
corespondentul „Scînteii 

tineretului" pentru regiunea Cluj

Ansamblul
ENTUZIAȘTILOR

Cu luni în urmă, un mănunchi 
de tineri entuziaști s-a adunat

INTÎLNIRE 
prietenească 

în cadrul convenției de cola
borare ce există Intre G.A.S.- 
S'.nandrei și Asociația studen
ților de ‘ la Institutul Agrono
mic din orașul Timișoara, 
intr-una din serile trecute 
formația artistică studențească 
— formată din 104 coriști, 16 
studenți tn echipa de dansuri 
populare, 14 soliști vocali și in- 

_________ <____ F______ r__ st rumentali — s-a deplasat la 
gramului, bucuria succesului a complexul zootehnic Stnandrei. 
îmbujorat fețele studenților artiști. T“ " ’*“'J

Nu întîmplător prima evoluție 
scenică a acestui tînăr ansamblu 
de cîntece și dansuri a fost orga
nizată pentru muncitorii orași _ 
Tg. Mureș. Studenții au vrut —

Coriștii au găsit în dirijorul 
Szalman Lorant — de la Ansam
blul Popular al Regiunii Autono
me Maghiare — un îndrumător 
competent, în vreme ce asistentul 
de la anatomie Balint lend s-a 
dovedit un instructor de dans cu 
multă pricepere. în febra unor 
minuțioase pregătiri, membrii an
samblului au pus bazele primului 
spectacol.

100 de membri ai ansamblului, 
sub conducerea neobositului Korodi 
Ferenc au așteptat cu nerăbdare 
acest examen greu, examenul dat 
în fața publicului spectator.

încă de la primul punct al pro-

am să vorbesc doar despre cîteva 
dintre lucrările premiate. Un 
exemplu : „Studiul critic al modu
lui de producere al aerului com
primat la mina Lonea, propuneri 
de îmbunătățire și economiile scon
tate", realizată de un colectiv de 
patru studenți din anul IV și pre
zentată la conferință de studentul 
Bogdan Aurel. Aplicată, această 
lucrare ar aduce economii anuale 
de 1.500.000 lei. Apoi: „Studiul 
organizării procesului de produc
ție pe baza graficului unic la un 
sector din mina Lonea", executat 
de un grup de studenți din anul 
IV și prezentat la conferință de 
Chirilă Alexandru și Pop Alexan
dru. Calculînd economiile ce pot 
fi aduse prin aplicarea acestui 
studiu, s-a ajuns Ia 1.086.000 Iei 
economii anuale. Entuziasmat, 
unul din profesorii prezenți la con
ferința a propus ca lucrarea să fie 
trimisă degrabă Ministerului Mi
nelor pentru mina Lonea.

Observ, vrei să mă oprești — 
se întrerupe tov. N .Petrulian. Sînt 
prea multe exemple probabil. Iți 
mai vorbesc totuși despre două 
lucrări. E vorba de studiul „Po
sibilitatea automatizării vitezei de 
avans la haveuza M.V.-60", alcă
tuit de studentul Popovici din a- 
nul IV, care a proiectat și un pro
totip de aparat cu totul nou, rea
lizat deja de studenți în labora
torul institutului. La fel, studenții 
Popescu Laura și Hîncu Virgil din 
anul V al Facultății de electroteh
nică minieră au prezentat lucrarea 
„Posibilități de automatizare și 
control la uzina de preparare de 
Ia Baia Sprie".

Mă opresc aici, dar să știți că-i 
neîndreptățesc pe mulți studenți 
(mai ales pe cei de la Facultatea 
de geologie), pentru că aproape 
fiecare din cele 47 lucrări prezen. 
tate la conferință prezintă interes 
științific și practic. Ar fi meritat 
să vorbesc despre toate. Ne vom 
strădui să dăm tuturor cercetăto
rilor satisfacția că au făcut un lu
cru util trimițînd cele mai bune 
lucrări, spre folosire și publicare, 
departamentelor și întreprinderilor 
interesate. Vom adăuga la ele ru
gămintea de a nu fi lăsate uitate 
într-un sertar, pentru că aceste lu
crări constituie munca de zeci de 
ceasuri a unor tineri entuziaști, 
care merită încurajați, iar pentru 
calitățile lucrărilor garantăm noi, 
profesorii.

— Tocmai vroiam să vă rugăm 
să ne spuneți: care este contribu
ția consiliului științific fi a catedre.

lor la realizarea lucrărilor știin
țifice despre care ne-ați vorbit ?

— Oricît de buni ar fi studen
ții care lucrează în cercurile știin
țifice, singuri n-ar fi putut ajunge 
la asemenea rezultate. In primul 
rînd, n-ar fi știut care sînt proble
mele cele mai actuale și interesan
te care trebuie să fie studiate în’ 
cerc. în institutul nostru consiliul 
științific lucrează din timp la al
cătuirea temelor pentru cercurile 
științifice. Vă veți întreba de ce. 
Pentru că în majoritatea lor lucră
rile sînt legate de necesitățile 
practice și ele trebuie studiate 
pe teren. Cel mai bun prilej pe 
care-i au studenții pentru a studia 
nractic tema pe care și-au ales-o 
este practica de vară. Cunoscînd 
tema lucrării din primăvară, stu
dentul se documentează teoretic 
înainte de a pleca la practică, iar 
în timpul practicii își adună ma
terialul.

In tot timpul practicii, cind stu
dentul își adună materialul docu
mentar, profesorul care conduce 
practica este alături de el. Deci, 
din ziua cind și-a ales tema și 
pînă cînd își bate Ia mașină lucra
rea științifică, studentul este su
pravegheat — băgați de seamă — 
supravegheat de profesori și nu 
dădăcit. Profesorul este prezent Iad 
ședințele cercului, îl ajută în’ 
timpul cercetărilor în laborator. 
Profesorul discută în consiliul 
științific despre toate problemele 
cercurilor științifice, sezisează lip
surile cerînd îmbunătățirea unor 
condiții de cercetări, trimiterea 
studenților pe teren etc.

V-aș ruga să mai adăugați un 
lucru la sfîrșitul materialului. A- 
nume, nedumerirea mea că și a- 
nul acesta organele Ministerului 
învățămîntului și Culturii au scă
pat din vedere sa creeze pentru 
studenții celor două institute de 
mine din tară o secție specială la 
Conferința pe țară a cercurilor 
științifice studențești. După cum 
ați văzut, cred că și studenții din 
învățămîntul minier și geologic ar 
fi meritat să prezinte cele mai 
bune lucrări științifice ale lor la 
conferința pe țară. Ar fi 
stimulent.

I-am promis tovarășului 
trulian să prezint în ziar 
d-sale de vedere, mulțumindu-l 
în același timp pentru interviul 
acordat ziarului nostru.

LUCREȚIA LUSTIG

fost un

N. Pe- 
punctul

In cantina gospodăriei s-au a. 
dunat peste 120 de muncitori si 
tehnicieni.

ta biroul tov. Daly Sandor, secre
tarul comitetului U.T.M. al Insti
tutului Medico-Farmaceutic din 
Tg. Mureș.

— Ce părere aveți — zicea 
ttaărul asistent Korodi Ferenc — 
n-am putea pune bazele unui cor ?

~ ’ fi rău... spuse— Da... N-ar 
cineva.

— Dar nici o 
suri n-ar strica ! 
alt tînăr asistent,

— Avem „forțe“ și pentru o or
chestră — mărturisi tov. Daly.

— De ce mai stăm pe gînduri ? 
Am putea complecta certificatul de 
naștere al unui ansamblu studen
țesc. Forțe există... Așa-i ? Atunci 
— n-avem ce discuta prea mult. 
Să începem munca. Nu va fi 
ușoară, dar sînt sigur că vor urma 
satisfacții nebănuite.

Așa s-a născut ideea creării an
samblului studențesc. Curînd a- 
fișe, articolele de la gazeta de pe
rete, agitatorii au dus în rîndul 
tuturor grupelor de studii vestea 
creării ansamblului artistic.

Tinerii studenți au venit cu en
tuziasm în echipele artistice. Re
petițiile au început cu seriozitate.

echipă de dan- 
sări de colo un 
dr. Balint lend.

orga- Programul artistic a cuprins 
așului trei cintece populare interpretate 

de cor, două dansuri popular» și 
numeroase cintece prezentate de 
soliști. S-au remarcat studenta 
Mecher Anastasia, care a inter
pretat două cintece tn limba ger
mană, studentul Bidileanu Vidu 
care a interpretat cintece populare 
din Banat și Bihor, duetul format 
din studenta Șcheul Vladimir și 
Țigănaș Gavril acompaniafi la 
acordeon de studentul Brînză 
Candiano. A fost mult aplaudat 
studentul Mieluț Ioan care a pre 
zentat un dans din Bihor.

După programul artistic, stu. 
denții și muncitorii din gospodă
rie au petrecut o seară de mu
zică și dans. Orchestra studen
țească a clntat muzică ușoară, 
dansuri populare romlnești și ale 
naționalităților conlocuitoare din 
Banat.

înainte de plecarea din gospo
dărie, tovarășii din conducerea 
gospodăriei de stat au mulțumii 
călduros tuturor studenfilor din 
brigada artistică pentru frumoa
sele clipe petrecute împreună și

Studenfil Institutului agronomic 
din București nu pot audia cursurile

In amfiteatrul B, deoarece mecanicii 
din garajul de dedesubt, In ciuda tu

turor dispozițiilor, continuă să execu
te reparațiile auto In timpul orelor 

de curs.

și au reușit — să arate oamenilor 
muncii că le poartă respect pen
tru strădania lor din uzine și fa
brici. După cîntecul „Pentru în
ceput" al lui Kodaly Zoltan, pe 
scenă s-au desfășurat din frumu
sețile jocurilor și cîntecelor popu
lare ale secuilor.

Cîntece populare de 
balade populare, jocuri 
au fost interpretate cu 
de viitorii medici.

Soliștii Toth Tamas, 
Rozalia, Balogh Eva ca ____
torii Ferenc Emo, Nagy Aranka, 
Torro Arpad sau Ba roti Sarolta au 
entuziasmat publicul spectator, au 
stîrnit deseori aplauzele „la scenă 
deschisă".

Peste puțină vreme, ansamblul s
va efectua un turneu. La Cluj, ca . . .......
și în orașele Regiunii Autonome 'au invltat petreacă împreună 
Maghiare, iubitorii de spectacole 
vor aplauda munca plină de elan 
a studenților din Tg. Mureș, pen
tru deset 
stice

dragoste, 
secuiești 
măiestrie

Herczeg 
și dansa-

:operirea comorilor arti- 
populare.

MIRCEA MUNTEANU 
corespondentul „Scînteii 

tineretului" pentru Regiunea 
Autonomă Maghiară

nareă sărbătoare 
•nuncil din lumea 
le / Mai

ANATOL

a oamenilor 
întreagă, ziua

BOCANCEA 
președintele 

asociației studenților 
din institutul agronomic 

Timișoara
Desen de NIC. NICOLAESCU
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de către Armata Sovietică
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Discursul rostit la postul de televiziune de tov. Ferenc Keleti, 
ambasadorul R. P. Ungare la București

Cuvtntarea tov. Todor Jivkov
De o săptămină in 

noastră se ............
prietenească delegația 
nanientală și de

tara 
află intr-o vizită 

guver- 
partid a Re

publicii Populare Romine, in 
frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu Dej, prim secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romin, care acum 
este in drum spre patria sa.

Ziiele vizitei scumpilor oaspeți, 
tovarăși și prieteni romini in Re
publica Populară Bulgaria au 
fost zile ale unei entuziaste ma
nifestări a prieteniei romino-bul- 
gare zile in care poporul nostru 
da încă odată expresie vie senti
mentelor sale de adine respect, 
de prietenie sinceră șl frăție cu 
viteazul și harnicul popor romin

Tratativele și convorbirile din
tre delegațiile guvernamentale și 
de partid ale Republicii Popu
lare Bulgaria și Republicii Popu
lare Romine, care s-au desfășurat 
într-o atmosfera cordială și tovă
rășească, in spirit de înțelegere 
reciprocă și unitate de vederi, 
s.au încheiat, după cum știți cu 
tucces. Au fost deja date publici
tății documentele in care sint ex
puse rezultatele tratativelor din
tre cele două delegații guverna
mentale și de partid. Ce au ară
tat tratativele Și convorbirile 
noastre cu tovarășii romini ?

intli. Convorbirile și tratati
vele au arătat că cele două țări 
ale noastre Republica Populară 
Bulgaria și Republica Populară 
Romină, ca țări socialiste merg 
cu încredere ;i fără nicio 
șovăiala pe una șl aceeași cale — 
calea Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie.

Ele au arătat că Partidul Co
munist Bulgar și Partidul Mun
citoresc Romin strins legate de 
oamenii muncii din țările lor stau 
pe poziții juste marxist, leniniste 
și conduc cu succes construirea 
socialismului in Bulgaria și Ro
minia.

Ambele delegații guvernantei), 
tale și de partid au subliniat in 
unanimitate In cadrul tratative
lor că o condiție necesara pentru 
obținerea de noi succese pe dru
mul socialismului este păstrai ea 
unității ideologice a marxism- 
leninismului. intărirea tot mai 
mult a legăturilor dintre parti
dele noastre cu oamenii muncii, 
cu masele populare.

In al doilea rind. In cadrul 
tratativelor, noi, impreuna cu to
varășii romini am subliniat incă 
odată cu satisfacție, că Partidul 
Comunist Bulgar și Partidul 
Muncitoresc Romin stau pe po
ziții sănătoase In toate proble
mele dezvoltării actuale a socia
lismului că intre ele există o 
deplină unitate de vederi și una
nimitate ln problemele de bază 
ale situației internaționale, că ele 
sint adine convinse de necesita
tea de a fi păstrau dezvoltata și 
întărită unitatea mișcării comu
niste și muncitorești internațio
nale, unitatea și coeziunea lagă
rului socialist in frunte cu U- 
niunea Sovietică

O deosebită importanță capătă 
unitatea și colaborarea strinsă 
între țările socialiste acum cind 
forțele imperialiste nu incetează 
activitatea lor de 
potriva lagărului 
ele continuă incă 
să pună la punct 
nice de dezbinare 
liste, a partidelor 
muncitorești acum cind imperia
liștii fac tot posibilul pentru a 
semăna neîncredere intre țării* 
socialiste, pentru a dezbina și 
slăbi forțele noastre.

Zadarnice eforturi I Noi sintem 
încredințați că In lagărul socia
list strins unit și a cărui forță 
crește pe zi ce trece, orice ac 
țiune de subminare orice pla 
nuri și uneltiri mișeieștl al* 
cercurilor imperialiste vor eșua 
și pe viitor in mod rușinos La 
gărul nostru socialist, in 
cu Uniunea 
cibil.

Interesele 
muncitoare 
muncii, cauza

5* 
pe 
de

a slăbi unitatea 
șl mu ne ito- 
de a suhmi. 
lagărului so- 
Uniunea So.

In cadrultra-

subminare im- 
socialist, cind 
să elaboreze și 
planuri aadar- 
a fărllor socia. 

comuniste și

SovieticM, este
frunte 
invin.

vitale 
și ale 
i păcii

claseiale 
oamenilor 

și socialis-

mului aie nevoie de unitate 
de coeziune revoluționară 
baza marxism-leninismului. 
credință față de principiul inter
naționalismului proletar de vigi
lență trează și de pregătire de 
luptă din partea partidelor co
muniste și muncitorești Cele 
două partide trăiești ale noastre 
vor fi și pe viitor devotate aces
tei porunci istorice . ele vot opu
ne și pe viitor o rezistenta hută- 
rltă oricărei încercări, de oriunde 
ar veni ea, de
mișcării comuniste 
rești internaționale 
na unitatea șl forța 
cialist, in frunte cu 
vietică

In al treilea rind.
tativelor noastre s-a subliniat că 
popoarele bulgar și romin, ur
mi nd politica justă trasată de 
partidele lor marxist-leniniste, 
sprijinindu-se pe ajutorul econo
mic reciproc al lagărului socialist 
și înainte de toate pe Uniunea 
Sovietică, au cucerit succese 
mari pe calea socialismului. Nu
mai in colaborare frățească cu 
celelalte țări socialiste numai cu 
ajutorul dezinteresat și multila
teral al Uniunii Sovietice, ajutor 
pe care ea ni l-a acordat întot
deauna pentru făurirea vieții noi, 
cele doua țări ale noastre se pot 
dezvolta ca țări socialiste inde
pendente și libere pot să-și dez
volte economia și cultura lor, să 
ridice nivelul de trai al oameni
lor muncii. în aceasta ele văd nu 
numai prezentul ci și viitorul 
lor.

In cursul tratativelor și con
vorbirilor noastre, noi am hotărit 
să dezvoltăm mai departe schim
burile economice, culturale și 
tehnico-științitice intre Bulgaria 
și Rominia. Pătrunși de spiritul 
internaționalismului proletar și 
de grija pentru binele oamenilor 
muncii să ne acordăm și pe vii
tor ajutor frățesc unii altora Nu 
există nici o îndoială că dezvol
tarea relațiilor de colaborare și 
ajutor reciproc va avea o influ
ență binefăcătoare asupra dezvol
tării economiei ambelor țări, asu
pra consolidării mai departe a 
legăturilor multilaterale intre ță
rile noastre.

In al patrulea rînd Tratativele 
și convorbirile noastre au fost 
îndreptate spre un scop bine de. 
terminat — să contribuie la des
tinderea încordării internaționale, 
ia intărirea păcii și ințeiegerii 
intre toate statele. Ele au fost 
pătrunse de grija de a fi întări, 
tă in primul rind pacea Și cola
borarea intre toate statele din 
Balcani de a fi susținute și lăr
gite relațiile economice politice 
și culturale intre Bulgaria. Ro
minia, Iugoslavia Albania. Gre
cia și Turcia

Tovarăși și tovarășe.
Este mai presus de orice in. 

doială că tratativele intre cele 
două delegații vor juca un rol 
important pentru consolidarea 
mai departe a prieteniei frăjești 
intre popoarele bulgar și romin

Ambele delegații consideră că 
prietenia dintre popoarele bul
gar și romin este o mare cucerire 
a noastră întreaga istorie eroi
că a popoarelor bulgar șj romin 
iupta comună împotriva robiei 
otomane, lupta comună Împotriva 
fascismului șl capitalismu.ui lup
ta comună pentru construirea sa 
etatismului și pentru menținerea 
păcii, arată ce cucerire cu ide 
virat prețioasă este prietenia in 
tre cele două popoare vecine — 
bulgar și romin — care au por 
nit pe calea socialismului Noi 
ne mindrlm cu această prieteni* 
a noastră pusă in slujba socialis. 
mulul

Noi sintem încredințați că a- 
ceastă prietenie a noastră, ale 
cărei rezultate rodnice se simt 
atlt In Bulgaria cit și in Romi
nia va crește Și se va intări cu 
fiecare zi ce trece.

Vă asigur scumpi tovarăși, că 
comuniștii bulgari întregul po
por bulgar nu-și va precupeți e- 
forturlle ca să păstreze și să dez
volte prietenia și colaborarea lor

frățească cu poporul romin in 
această sarcină noi vedem o 
datorie a noastră internaționa- 
listă.

Prietenia noastră este cimen. 
tată cu sîngele scump vărsat in 
comun. Mii de fii buni ai poporu
lui romin care au luptat împreu
nă cu armata rusă eliberatoare 
și cu patrioții bulgari pentru eli
berarea Bulgariei, au întărit pe 
veci prin jertfa lor, prietenia 
dintre popoarele noastre

Partidul Comunist Bulgar, în
tregul popor bulgar poartă o a 
dtncă recunoștința eroilor ruși, 
romini șl bulgari căzuți pentru 
libertatea Bulgariei. Poporul no
stru respectă cu sfințenie aminti
rea lor luminoasă Astăzi sute 
de monumente în orașe și sate 
stau mărturie a recunoștinței în
tregului popor față de ostașii 
ruși căzuți pentru libertatea noa
stră. Numai la Pleven și in îm
prejurimile ei se înalță peste 120 
de monumente care vorbesc des
pre opera măreață și vitejia eroi
lor căzuți. Aici, pentru eliberarea 
Plevenului, au căzut citeva zeci 
de mii de ostași ruși. Aici, in 
luptele de la Grivița și Pordim 
au căzut și citeva mii de ostași 
romini. La fiecare pas in jurul 
Plevenului se află osemintele 
eroilor ruși și romini; fiecare 
palmă de pămînt in jurul Ple
venului este udată de sîngele lor 
scump.

Intr-adevăr. Plevenul și împre
jurimile — aceste locuri sfinte 
pentru noi — sint un monument 
măreț al recunoștinței întregului 
popor, al mulțumirii adinei și 
dragostei nemărginite a poporu
lui bulgar față de vitejii ruși și 
romini căzuți pentru libertatea 
noastră ! Oare istorica Griviță nu 
este un adevărat monument viu

al eroismului fiilor romini care 
și-au dat viața pentru libertatea 
și independența poporului bulgar?

Poporul nostru va fi pe veci re. 
cunoscător poporului romin pen
tru ajutorul și sprijinul pe care 
i le-a acordat in acele timpuri 
grele.

Tovarăși și tovarășe,
Permiteti-mi ca in numele tu

turor partlcipanților la acest mi
ting entuziast, în numele întregu
lui popor bulgar, in numele Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar și al guvernu
lui. să urez din toată inima și 
din tot sufletul, poporului romin. 
succese noi in lupta pentru so
cialism.

Scumpi tovarăși din delegația 
guvernamentală si de partid a Re
publicii Populare Romtne, trans
miteți poporului romin, credincio
sul nostru frate și aliat, salutul 
nostru cald și urările noastre 
pentru inflorirea mai departe a 
patriei sale socialiste.

Transmiteți, scumpi tovarăși 
salutul nostru comunist Partidu
lui Muncitoresc Romin și tuturor 
membrilor săi — luptători pentru 
pace și socialism.

Trăiască poporul romin care, 
sub conducerea încercată a Parti
dului Muncitoresc Romin. merge 
cu încredere pe calea socialis 
mulul l

Trăiască poporul bulgar, crea
torul bunăstării șl progresului 
Bulgariei socialiste 1

Trăiască prietenia de nezdrun
cinat intre cele două minunate 
popoare ale noastre!

Trăiască unitatea de nezdrun
cinat și coeziunea familiei țărilor 
lagărului socialist, ln frunte eu 
puternica noastră prietenă și spri
jinitoare — marea Uniune “ 
vietică 1

Cuvintarea tov. Chivu Stoica
Dragi tovarăși și prieteni, 
cetățeni ai orașului Pleven. 
Doresc mai intîi să aduc mul

țumirile delegației Repubtirli 
Populare Romine pentru căl
duroasa primire pe care o îaceji 
ta sosirea noastră in istoricul 
Pleven, nume atit de scump po
poarelor romin și bulgar și de 
care este veșnic legată amintirea 
eroicelor lupte duse de popoarele 
noastre pentru libertate și inde
pendență națională in același 
timp vă aoucem salutul de since
ră prietenie pe care oamenii mun
cii din Rominia ii transmit prin 
noi fraților și surorilor din Re
publica Populară Bulgaria.

ln zilele pe care le-am petre
cut pe pămintul ospitalier al ță
rii dvs. am avut nenumărate pri
lejuri să simțim forța și trăini
cia tradiționalei prietenii care 
leagă strins popoarele noastre. 
Intr.un timp scurt dar plin de 
impresii puternice, delegația gu 
vernului R.P R. și a Partidului 
Muncitoresc Romin a putut aă 
cunoască îndeaproape marile suc
cese și realizările obținute de po
porul dvs în construcția socia
lismului. In fața ochilor noștri a 
apărut Bulgaria nouă, în plin 
progres care sub conducerea 
Partidului Comunist Bulgar, In- 
naintează cu hotărire pe drumul 
vieții noi socialiste. Ne bucurăm 
din toată inima impreună cu 
dvs., văzind cum in regiuni altă
dată înapoiate se înalță noi uzi
ne, noi hidrocentrale, noî Școli 
menite să contribuie la înflori- 
rea economiei și culturii Bulga
riei populare la ridicarea bunei- 
stări a poporului bulgar

Asemenea realizări le poate 
obține numai un popor descătu
șat de robia exploatării capitali»- 
te, un popor eălăuzit de partidul 
marxist-leninist al clasei munci
toare. Pentru noi aceste succese 
și realizări sint cu atlt mai pre
țioase și ne bucură cu atit mai 
mult cu dt drumul străbătu; de 
popoarele noastre este in foarte 
multe privințe asemănător Umăr 
la umăr popoarele romin și bul
gar au dus in trecut lupta co
muna de eliberare de sub jugul 
«toman. în această îndelungată 
luptă eroicele bătălii de la Pie
ven și Grivița au înscris o pa-

So-

pă-

(Urmare

Tradiția comună
pentru independentă

gină nemuritoare. Cu emoție . 
șim prin locurile acestea unde cu 
8 decenii in urmă fiii popoarelor 
noastre și-au vărsat impreună 
sîngele pentru cauza sfintă a li
bertății. Războiul de independen
ță din 1877 are o mare impor
tanță in istoria țărilor noastre ; 
el a încununat victorios lupta 
multiseculară dusă pentru stări- 
marea jugului turcesc. Pe aceste 
meleaguri s-au desfășurat luptele 
in care armata rusă împreună cu 
armata romină și cu partizanii 
bulgari au săvirșit nemuritoare 
fapte de arme.

Poporul romin păstrează ca pe 
o flacără vie amintirea vitejiei și 
dragostei de libertate care a in- 
suflețit pe luptătorii războiului 
de independență

Sintem adine mișcați de senti
mentele prietenești, de amintirea 
pe care poporul bulgar o păs
trează ostașilor noștri dorobanți
lor și roșiorilor romini cate au 
lupta; pe pămintul Bulgariei pen
tru independența națională a Ro 
miniei și a Bulgariei. Vă mulju- 
mim din toată inima pentru grija 
cu care ați păstrat de-a lungul 
deceniilor mărturia, semnele și 
monumentele glorioasei lupte co
mune dusă pentru libertatea po
poarelor noastre.

Tovarăși, tradiția vechil priete
nii făurite in lupta pentru inde
pendența națională a fost conti
nuată șl dezvoltată odată cu for. 
marea mișcării revoluționare 
marxiste din Bulgaria și Romi
nia. In ciuda politicii șovine pe 
care au dus-o in trecut in țările 
noastre guvernele burghezo-mo- 
șierești. prietenia dintre popoare
le romin și bulgar s-a intărit și 
s-a inchegat trainic mai departe 
in lupta pe care popoarele no*, 
tre. sub conducerea partidelor I6r 
comuniste, au dus-o pentru eli
berarea socială, impotriva fascis
mului și războiului, pentru o de
plină independență națională

La 23 August 1944 și 9 Sep
tembrie 1944, in urma insurecții
lor populare armate. In condiții
le create de victoriile Istorice ale 
Armatei1, 
popoarele 
dictatura 
soarta în . .

De nezdruncinat

a luptei

prietenia și colaborarea popoare
lor noastre In lupta comună pe 
care o duc impreună cu toate ță
rile marii comunități socialiste 
cu ajutorul frățesc internaționa
list al Uniunii Sovietice pentru 
făurirea socialismului și apărarea 
păcii.

Acum două zile, in urma con. 
vorbirilor și tratativelor dintre 
delegația Republicii Populare Ro
mine și delegația Republicii 
Populare Bulgaria am semnat la 
Sofia Declarația guvernelor ro- 
min șl bulgar precum și Decla
rația comună a Partidului Mun
citoresc Romin și a Partidului Co
munist Bulgar. împreună cu con
ducătorii guvernului bulgar și 
ai Partidului Comunist Bulgar 
am constatat că există posibili
tăți însemnate pentru lărgirea și 
întărirea colaborării economice și 
culturale intre țările noastre. Da
torită dezvoltării economiei națio
nale. succeselor mari obținute în 
anii puterii populare și experien
ței pe care muncitorii și spe
cialiștii bulgari și romini și-au 
insușlt-o, țările noastre pot as
tăzi, Intr-o mult mai mare măsu
ră, să se sprijine reciproc în con. 
strulrea socialismului, să-și acor
de ajutor in acele ramuri in care 
fiecare dintre ele are o mai mare 
experiență și mai mari posibili
tăți. Desigur că tn acest fel nu 
se pot ajuta decît două țări socia
liste care in mod frățesc tsi do
resc reciproc prosperitate și pro
gres.

Colaborarea multilaterală ro- 
mtno-bulgară are largi perspecti
ve și este menită să slujească la 
ridicarea bunei stări a popoarelor 
noastre, la progresul lor econo 
mic și cultural in construirea so
cialismului in Bulgaria și Romî- 
nia. De aceea, vom munci neobo
sit pentru a traduce in fapt ho- 
tăririle luate la Sofia împreună 
cu conducătorii poporului bulgar

O forță uriașă reprezintă uni. 
tatea dintre țările noastre cu ce
lelalte țări ale lagărului socialist 
Marea prietenie care leagă po
poarele țărilor comunității socia
liste, colaborarea lor tovărășească 
in condițiuni de egalitate și res. 
pect reciproc constituie un izvor 
nesecat pentru progresul fiecăruia 
in parte și pehtru puterea între
gului lagăr socialist

Declarațiile de la Sofia oglin
desc hotărirea popoarelor noastre 
ca, dezvoltind legaturile lor po
litice, economice și culturale, să 
întărească necontenit unitatea 
lagărului socialist in frunte cu 
Uniunea Sovietică, forța de neîn
vins a socialismului și păcii

Țările noastre sint profund de
votate cauzei păcii. In cursul vi. 
zitei noastre și a . convorbirilor 
cu conducătorii poporului bulgar, 
ne-am exprimat hotărirea comună 
de a continua și întări politica de 
colaborare internațională cu toa
te țările, indiferent de orinduirea 
lor socială, pe baza principiilor 
de coexistență pașnică. Cu toate 
puterile noastre, împreună cu ță
rile lagărului socialist vom apăra 
pacea lumii, luptind cu hotărire 
împotriva planurilor agresive ale 
cercurilor imperialiste, așa cum 
o cer interesele popoarelor noa
stre și ale tuturor popoarelor 
lumii.

din pag. ha)

partid a Republiciimentale și de , _ _
Populare Romine. Cunoașteți re
zultatele tratativelor de la Sofia. 
In aceste tratative atît delegația 
noastră dt și reprezentanții Par
tidului Comunist Bulgar și ai 
guvernului Republicii Populare 
Bulgaria au constatat o ’
identitate de vederi în proble
mele privind interese 
pentru cele două țări ale noastre. 
Legăturile de prietenie trainice, 
tradiționale Intre poporul romin și 
poporul bulgar se dezvoltă și s« 
adîncesc datorită luptei noastre 
comune pentru construirea socia
lismului. p ntru apărarea păcii. 
Noi vă asigurăm că vom continua 
să activăm pentru intărirea a- 
cestei prietenii pe care nici o 
forță din lume nu o poate 
zdruncina. ’

Prie,tenia pe sare ne-a manife
stat-o poporul bulgar în cursul 
vizitei noastre în Republica 
Populară Bulgaria, corespunde 
prieteniei pe care poporul romîn 
o nutrește față de poporul dv. 
Această prietenie frățească ca-

deplină

comune

trainice,

racterlzează relațiile dintre po
poarele tuturor țărilor socialiste, 
in frunte cu Uniunea Sovietică: 
ea contribuie la întărirea marelui 
lagăr al socialismului

Forța lagărului nostru socialist 
este atît de mare incit orice În
cercare pe care ar face-o ațiță- 
torii |a război de a lovi în ță
rile noastre, este sortită unui 
eșec rușinos.

In problemele internaționale 
Uniunea Sovietică. Republica 
Populară Chineză, susținute de 
toate țările lagărului socialist au 
făcut importante propuneri me
nite să contribuie la destinderea 
încordării internaționale, la dez 
voltarea colaborării Intre popoare, 
la asigurarea păcii și securității 
popoarelor. Noi facem aceste pro 
puneri nu pentru că sintem .slabi 
ci pentru că sîntem fermi în a- 
părarea păcii, pentru a ne putea 
continua nestingherit munca de 
construire a socialismului.

Succesele popoarelor noastre în 
construcția socialismului sint 
mari. Pentru obținerea lor am 
invins multe greutăți. Mai avem 
încă greutăți, dar noi nu ne

speriem de ele și mobilizăm po
porul pentru înlăturarea lor, 
pentru noi și noi succese în dez
voltarea economică și culturală 
a țărilor noastre

La obținerea acestor succese 
va contribui șl lărgirea colabo
rării noastre ’i dezvoltarea 
schimbului de experiență între 
muncitorii, țăranii și intelectualii 
țărilor noastre.

Trăiască prietenia romîno-bul- 
gară ! Trăiască Republica Popu
lară Bulgaria I Spre noi succese 
în construirea socialismului I

Delegația romînă a vizitai apoi 
Casa-muzeu a armatei romine din 
Pordim. Aici sint păstrate cu grijă 
mărturii ale vitejiei armatei ro
mine în războiul de la 1877 ale 
contribuției sale importante la in- 
frîngerea puternicelor armate 
otomane Printre exponatele casei- 
muzeu sini arme șl echipament 
militar folosite de armata romină. 
fotografii din epoca respectivă, 
reproduse după picturi și desene

In semn de cinstire a memoriei 
ostașilor romîni care și-au dat 
viața pe pămintul Bulgariei pen. 
tru libertatea și independența na-

Sovietice 
noastre 

fascistă 
propriile

eliberatoare, 
au răsturnat 

șl și-au luat 
lor miim.

au devenit
x

sportului, paralizate în urma lup
telor, a cerut eforturi nria.e.

Și iarăși ne-a ajutat interna
ționalismul proletar.

Nu putem uita că alături de 
ajutorul UBiunii Sovietice căreia 
ii ramineiu veșnic recunoscători, 
am simți; înțelegerea deplina a 
conducătorilor șt oamenilor mun
cii din Republica Populară Ro
mînă, sprijinul lor moral și ma
terial deosebit de valoros.

Partidul și guvernul nostru. în 
strinsă legătură cu poporul, apă- 
rind puritatea principiilor leni
niste împotriva oricăror idei sec
tare și a diferiților revizioniști ai 
socialismului — va dezvolta pe 
drumul just economia noastră na. 

la țională.
au 

atacat orinduirea noastră demo- 
crat-populară.

Timp de 11 zile a durat dez
mățul acestor contrarevoluțio
nari. care au pierdut orice în
fățișare omenească. Iar trădăto
rul Imre Nagy, lașul renegat al 
mișcării muncitorești maghiare, 
le-a dat mereu mai multă mină 
liberă.

Beneficiind de ajutorul impe
rialismului internațional și, în 
primul rînd de sprijinul multila
teral al imperialismului american, 
contrarevoluția a vrut să reînvie 
regimul odios al asupririi și în
vrăjbirii popoarelor.

Cei mai buni fii ai poporului 
s-au ridicat în apărarea regimu
lui nostru de democrație popu
lară și, eu ajutorul trupelor so
vietice au îufrînt contrarevoluția, 
smulgindu-i din mină armele.

Refacerea industriei șl tran-

scut Ungaria democrat-populară, 
patria tînără a Ceior aproape 10 
milioane de muncitori și țărani. 

Oamenii muncii din Ungaria 
sub conducerea partidului lor 
marxist-leninist, au obținut suc
cese remarcabile pe calea con
struirii socialismului. Condițiile 
vieții materiale și culturale ale 
poporului nostru s.au tmbună- 
lățit considerabil.

Unele greșeli ale vechilor con
ducători și măsuri străine de 
ideile marxism-leninismului luate 
de aceștia, au umbrit tn oarecare 
măsură dezvoltarea noastră eco
nomică. socială, succesele noastre

Dușmanii poporului maghiar, 
care de 12 ani stăteau >a pîndă. 
au folosit acest fapt și 
23 octombrie anul trecut,

Cu prilejul sărbătoririi celei de-a 
12-a aniversări a eliberării Un
gariei de către Armata Sovietică, 
tovarășul Ferenc Keleti. ambasa
dorul R.P, Ungare la București, 
a rostit în fața postului de tele
viziune o cuvîntare în care a spus 
intre altele :

Poporul muncitor din Repu
blica Populară Ungară, sărbăto
rește astăzi 4 aprilie cea de-a 
12-a aniversare a eliberării sale, 
împreună cu poporul maghiar, 
sărbătoarea de astăzi este cin
stită de marea familie de 900 de 
milioane de oameni a țărilor so
cialiste, in frunte cu Uniunea 
Sovietică.

Acum 12 ani Armata Sovietică 
a eliberat patria noastră de sub 
jugui hitlerismului și fascismului 
maghiar. Regimul horthyst care 
constituia un avantpost al fas
cismului în Europa, 
ură 
fost

4 
tru 
unei 
sele ...___  __  __  _
n infringere in război voiau să-și 
mențină mai departe puterea, 
însă poporul nostru cu ajutorul 
continuu al Uniunii Sovietice și 
al popoarelor eliberate de Uniu
nea Sovietică, a lichidat privile
giile moșierilor și ale marelui 
capital.

Astfel, a doua oară tn veacul 
nostru, capitalismul maghiar a 
primit o puternică lovitură. A- 
ceastă lovitură a fost mortală și 
a lichidat odată pentru totdeauna 
puterea asupritorilor și exploata
torilor poporului nostru S-a. nă-

RECEPȚIA DE LA CASA CENTRALA A ARMATEI

ațfțător la 
și vrajbă Intre popoare a 
lichidat pentru totdeauna, 
aprilie 1945 a marcat pen- 
poporul maghiar începutul 
noi perioade istorice. Cla- 

exploatatoare care au suferit

întărire* dictaturii proletaria
tului împotriva dușmanilor de 
orie* natură ai poporului nostru, 
dezvoltarea neîncetată a detno. 
erației socialiste va spori aviptul 
în muncă al oamenilor muncii 
din țara noastră.

Oamenii muncii din patria mea 
văd clar că manifestarea in spi
rit leninist a internaționalismului 
proletar constituie o chezășie 
pentru construirea socialismului.

Oamenii muncii din patria mea 
văd c* dezvoltarea multilaterală 
a legăturilor frățești dintre țările 
noastre, întărirea continuă » uni
tății marii noastre familii, sint 
garanția prezentului și a viitoru
lui luminos al popoarelor noastre.

In spiritul acestor Idei, în nu
mele poporului nostru doreio 
multă fericire fraților noștri, oa
menilor muncii din Republica 
Populară Romină.

Dragi tovarăși,

Vizitind astăzi Pleven, care 
evocă cu atita tărie grietenia stră
veche romino-bulgară, sîntem 
convinși că nu există o cinstire 
mal potrivită a memoriei înain
tașilor noștri, a tuturor celor că- 
e«țl pentru independența națio, 
nală a popoarelor noastre, a re
voluționarilor căzuți pentru cauza 
eliberării sociale a popearelor lot. 
pentru victoria socialismului de- 
cit aceea de a munci fără răgaz 
pentru ca această prietenie să se 
întărească șl să înflorească con
tinuu spre binele ambelor noastre 
popoare, pentru triumful măreței 
cauzei a socialismului șl păcii.

Să trăiască prietenia veșnică, 
de nezdruncinat intre popoarele 
noastre frățești I

Să trăiască și să invingă cauza 
noastră comună, socialismul I

Să trăiască pacea in lumea În
treagă I

La 4 aprilie, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
R.P. Ungare la București Ferenc 
Keleti, a oferit o recepție in sa
loanele Casei Centrale a Arma
tei cu prilejul celei de a 12-a ani
versări a eliberării Ungariei.

La recepție au luat parte tova
rășii : Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnăraș, Nicolae Ceaușescu. Io
sif Chișinevschi. Miron Constan- 
tinescu. Alexandru Drăghici, 
Alexandru Moghioroș, Constantin 
Pirvulescu, Dumitru Coliu, Leontin 
Sălăjan, Ștefan Voitec, Alexandru 
Blrlădeanu, Anton Moisescu, Ja
nos Fazekaș, Vladimir Gheorghiu, 
acad. prof. dr. C. I Parhon. acad, 
prof. Tr. Săvulescu, membri ai 
C.C. al P,M R., miniștri, condu
cători ai organizațiilor oamenilor 
muncii și ai instituțiilor centrale, 
generali și ofițeri superiori ai lor. 
țelor noastre armate, academi
cieni, oameni de știință, scriitori, 
artiști, reprezentanți ai culturii 
populației maghiare din țara noa
stră, ziariști.

Au luat parte șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați la Bucu
rești și alțj membri zi corpului 
diplomatic.

In toastul rostit la recepție, 
ambasadorul Ferenc Keleti a spus 
intre aitele :

Cu ocazia celei de a 12-a ani
versări a eliberării Ungariei, 
marea sărbătoare națională a 
poporului ungar, permiteți-mi, 
dragi tovarăși și stimați oaspeți 
să vă salut cu drag.

Ziua de 4 aprilie 1945 — a 
spus ambasadorul Ferenc Keleti 
— marchează începutul unei co
tituri hotăritoare în istoria po- 
poruluf ungar.

Munca pașnică constructivă a 
poporului maghiar, pentru con
struirea Ungariei noi socialiste, 
a fost tulburată la 23 octombrie

1956 de atacul bandiților contra
revoluționari înarmați, sprijiniți 
de imperialismul mondial

Umăr la umăr cu trupele sovie
tice chemate in ajutor, poporul 
ungar a zdrobit însă contrarevo
luția iar astăzi continuă cu suc
ces construirea socialismului.

In ciuda socotelilor pe care și 
le-au făcut puterile imperialiste 
și agentura lor internă, poporul 
nostru sărbătorește astăzi aniver
sarea eliberării sale în țara sa so
cialistă, ca membru al lagărului 
socialist și trece in revistă cu 
mindrie realizările ultimilor 12 
ani, luindu.și totodată angaja
mentul sfînt de a fi mal vigilent 
față de greșeli, dar mai ales fată 
de dușmani.

Interesele politice și economice 
ale patriei noastre, ale poporului 
nostru muncitor cauza comună a 
apărării păcii în lume — a spus 
tn încheiere ambasadorul Ferenc 
Keleti — ne leagă pentru tot
deauna de Uniunea Sovietică, de 
Republica Populară Chineză, Re
publica Populară Romină și de 
toate celelalte țări care Iac parte 
din marea familie a țărilor so
cialiste

In toastul său, Emil Bodnăraș, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri a spus între altele:

Poporul romin participă cu 
sentimente de adtnca și frățească 
prietenie la marea sărbă
toare a Ungariei prietene, la cea 
de-a 12-a aniversare a eliberării 
poporului ungar. In amintirea 
noastră sint vii evenimentele de 
acum 12 ani cind, alături de 
viclorioase)e armate sovietice, di
viziile rominești au participat la 
marele act al eliberării Ungariei 
Tn amintirea noastră sint deo
sebit de proaspete evenimentele 
din octombrie și noiembrie 1956 
cind deasupra Ungariei se ridi-

case grava amenințare a răstur
nării regimului democrat-popular 
de restaurare a vechii ordini 
horthyste, ordine care însemna a- 
menințarea păcii lipsă de secu
ritate, aventuri războinice.

Se știe că socotelile reacțiunii 
s-au prăbușit rușinos în această 
aventură, tot așa de rușinos cum 
s-a prăbușit și agresiunea răz
boinică din Orientul Mijlociu, a- 
ventură coordonată cu atacul 
fascist din Ungaria. Pentru a 
doua oară Armata Sovietică a 
luat asupra sa roiul de eliberator 
al poporului ungar, a ajutat for
țele progresiste, forțele devotate 
cauzei ceior ce muncesc, care 12 
ani și-au construit un stat so
cialist.

Noi socotim ca un mare succes 
pentru cauza democrației în În
treaga lume, pentru consolidarea 
intereselor ceior ce muncesc de 
firetutindeni, pentru Întărirea 
uptei de eliberare a popoarelor, 

pentru asigurarea păcii și a se
curității ln lume, faptul că aven
tura din Ungaria s-a terminat 
cu o prăbușire rușinoasă.

Noi urăm poporului maghiar 
ca. ținind cont de învățăturile 
care s au desprins din evenimen
tele din octombrie-noiembrie. să 
obțină noi succese pe calea în
tăririi orînduirii democrat-popu- 
lare.

Urăm clasei muncitoare ungare 
ca sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar să 
realizeze noi succese, să spulbere 
orice glnduri ale reacțiunii de a 
mai încerca vreodată o aventură 
similară de a se mai ridica vreo
dată Împotriva Intereselor vitale 
ale celor ce muncesc.

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

(Agerpres),

Consultări privind îmbunătățirea 
sistemului de salarizare

și libertate
țională a ambelor noastre țări, de
legația romînă a depus o coroană 
de flori cu inscripția : „Eroilor 
romîni căzuți pentru independen
ța Rominlei și Bulgariei".

La încheierea vizitei la casa- 
muzeu. membrii delegației au 
scris următoarele în cartea de 
impresii: „Glorie veșnică ostași
lor ruși și romîni și patrioțjlor 
bulgari care și-au vărsat sîngele 
pentru libertatea și independența 
Rominiei și Bulgariei. Mulțumim 
poporului bulgar care cinstește

amintirea eroilor luptei noastre 
comune"..

La Pordim membrii delegației 
au vizitat și casa-cnuzeu organi
zată in clădirea In care a fost 
cartierul general ai armatelor 
ruse in războiul din 1877. Duoă 
aceasta, membrii delegației au vi
zitat sediul gospodăriei agricole 
cooperative de muncă „Gheorghe 
Gheorghiu Dej". Aici, tn aminti
rea vizitei delegației romtne. la 
rugămintea membrilor goșpodă. 
riei, tovarășul Gh. Gheorghiu- 
Dej a plantat u>n puiet de castan.

Sosirea la Varna
Delegația romină și-a continuat 

apoi drumul cu trenul spre Varna 
unde a sosit la orele 22.30. Condu
cătorii de stat și de partid ro- 
mini au fost întîmpinati de Mitco 
Grigorov, prim secretar al co. 
mitetului regional al Partidului 
Comunist Bulgar, de Petăr Bom- 
bov, președintele sfatului popular 
regional, de contra-amlralul Bra-

nimir Ormanov șl de alte per 
soane oficiale. Fanfara marinei a 
intonat imnurile de stat ale Re
publicii Populare Romtne și Re
publici: Populare Bulgaria.

Tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și Chivu Stoica au trecut în 
revistă compania de onoare. Oas
peții e-au îndreptat apoi spre 
Palatul Euxinograd. reședință 
care le-a fost pută la dispoziție

(Urmări din pag l-a)

tații maiștrilor, inginerilor și teh
nicienilor, ta simplificarea lucră
rilor de birou în secții etc.

Alături de muncitorii virstnici, 
cu experiență, și-au spus păre
rea și au făcut propuneri și nu
meroși tineri fruntași Io pro
ducție.

„Cred că înainte erau prea 
multe CATEGORII DE SALARI
ZARE — a spus ttnărul Stan P. 
Ion Din pricina prea micii 
diferențe Intre ele. muncitorii nu 
erau stimulați să-și ridice con
tinuu calificarea. De aceea aș pro
pune să se facă mal bine mai pu
ține categorii Totodată e nece
sar ca muncitorii să fie plătiți 
după calificarea pe care o are 
fiecare".

Numeroși muncitori au propus 
ca in noul sistem de salarizare 
să existe șase categorii de înca
drare tarifară. în legătură cu 
grija pentru muncitorii care lu
crează tn condiții speciale, multi 
au fost de părere ca sporurile 
respective să fie incluse în sala
riul tarifar, care in felul acesta 
va fi mai substanțial

Discutîpdu-se despre modul 
cum se efectuau pînă acum PRE
MIERILE utemlstul Ovidiu Bo- 
toșan a scos la iveală faptul că 
și în sectorul acesta au existat 
practici nejuste ln distribuirea 
premiilor De aceea, el a propus 
ca Dremiile să se acorde numai 
celor care muncesc conștiincios, 
pentru realizarea sarcinilor de 
plan, pe baza datelor precise ale 
producției lor.

ȘI tn acest sector, ca de altfel 
și în altele, s-a observat că teh
nicienii și inginerii pierd mult 
din timpul lor cu LUCRĂRI DE 
B1ROU INUTILE, cu compac
tarea unor „brațe întregi de bule

tin*", ln loc să se ocupe de or

ganizarea procesului de produc
ție. Pentru a reduce numărul de 
buletine, necesare atunci cind se 
muncește individual, multi mun
citori au propus să se extindă a- 
cordul colectiv pe partizi.

Totodată s-a discutat și faptul 
că unele NORME nu stnt stabi
lite pe baze științifice, ceea ce frî- 
nează creșterea productivității 
muncii, in lata acestei situații 
mai multi muncitori au propus 
să se revizuiască normele, să se 
treacă la o normare mai justă, 
bazată pe motivare tehnică, ți- 
nîndu-se seama de specificul 
locurilor de muncă, de condițiile 
existente.

Prin discuțiile purtate, munci
torii au scos la iveală faptul că 
sporirea cîștigului fără sporirea 
productivității muncii, fără redu
cerea prețului de cost, nu duce 
la creșterea salariului real. De 
aceea ei au făcut prețioase 
PROPUNERI TEHNICOORGA
NIZATORICE. Astfel, mulți tineri 
au venit cu idei pentru introdu
cerea micii mecanizări și buna 
folosire a mașinilor șl a spațiilor 
industriale. In acest scop Gh. 
Trifu, a propus, de pildă, să se 
doteze secția cu virsciuri mici de 
5 tone. Iar unele din liniile de 
producție să fie Înzestrate cu a- 
parate pneumatice Radu Petre a 
recomandat să se folosească mai 
bine spațiul centrului 2 vagoane, 
deoarece acum muncitorii lu
crează înghesuiți. El a propus să 
se studieze organizarea lucrului 
în două schimburi

Pentru ca productivitatea mun
cii să crească, și odată cu acea
sta Și cîștigul muncitorilor au 
fost Dropuse măsuri care să ducă 
la înlăturarea „gîtuirilor" care 
existau intre diferite operațiuni, 
la îndeplinirea ritmică a planu
lui Tînărul Stan P. Ion de pildă 
a propus să se contopească partl. 
zile dispuse de-a lungul ciclului

fabricației — de la frînă, de la 
demontare și placa de control. 
In felul acesta se va asigura un 
flux tehnologic continuu, se va 
realiza o producție de calitate 
mai bună.

Largi discuții au fost purtate 
asupra organizării procesului de 
producție, aprovizionării locuri
lor de muncă cu materialele ne
cesare, complectării garniturilor 

de scule, atenției cu car* trebuie 
să se facă atlt recepțlonarea pro
duselor cit și reparațiile de ma
șini etc. Pentru ca munca să fie 
cît mai spornică s-a propus’ ca 
serviciul tehnic să dșa documen
tație tehnică precisă și să nu mai 
revină asupra ei în timpul opera
țiunilor. ca pînă acum, deoarece 
această practică duce la dezor
ganizarea procesului de producție 
și la umflarea prețului de cost. 
Propuneri prețioase au fost făcute 
în vederea realizării de economii 
prin reducerea consumurilor spe
cifice de materiale și reducerea 
adaosurilor de prelucrare, prin 
extinderea experienței fruntașilor 
în producție etc.

interesul cu care participă 
muncitorii, inginerii și tehnicienii 
de la Complexul C.F.R. ..Gri
vița Roșie", prin propunerile lor, 
la îmbunătățirea sistemului de 
salarizare, exprimă largul demo
cratism al sistemului nos
tru socialist, faptul că muncito
rii participă activ la conducerea 
treburilor întreprinderii.

La sfîrșitul consfătuirii, mun
citorii, inginerii și tehnicienii au 
fost îndemnați să continue să 
vină cu idei în această privință. 
Organizația U T.M. are datoria 
să sprijine această acțiune. SU
GESTIILE VOR FI STUDIATE 
Șl CENTRALIZATE DE 0 CO- 
MIS1F ANUME CONSTITUITA, 
URMARINDU SE VA1.OR1FI- 
CAREA Șl APLICAREA PRO
PUNERILOR JUSTE.



Și in domeniul creației muzicale 
metoda realismului socialist 
este metoda cea mai progresistă

Cuvîntarea lui D. T. Șepilov la Congresul compozitorilor sovietici
MOSCOVA 4 (Agerpres). — lor, arta realistă oameni progre- 

TASS transmite : In ședința din siști care înțeleg cit de dăună. 
3 aprilie a celui de.al doilea ‘ 
Congres al compozitorilor sovie
tici, D. T. Șepilov, secretar al 
C.C. a] P.C.U.S. a rostit o am
plă cuvîntare.

Adevărata artă muzicală — a 
spus Șepilov — este umanitară, 
ea întruchipează încordarea gin- 
dirii înalte și pasionate, pulsația 
inimii vii omenești. Arta muzica
lă, ca și orice artă adevărată, a 
trăit și trăiește viața poporului 
și vede țelul său suprem în slu
jirea poporului.

Toate domeniile creației muzi
cale, toate genurile ei stat valo
roase și importante pentru noi. 
Vrem ca muzica sovietică să în
florească tot mai mult ca poporul 
nostru, care a construit societa
tea socialistă, să capete valori 
ale artei muzicale, demne de su
fletul său mare și de cerințele 
sale înalte. Uniunea Sovietică 
este promotoare a progresului și 
civilizației mondiale, este o ex
ponentă a progresului și civili
zației mondiale. Nu putem și nu 
vrem să ne mulțumim cu puțin 
in nici un domeniu al arteL

Prin natura sa —a spus tn 
continuare Șepilov — muzica 
sovietică se deosebește radical 
de arta muzicală contemporană 
a lumii burgheze. Artei contem
porane a societății capitaliste nu 
1 se poate face, desigur, o carac
terizare generală. In occident 
există anumite pături de compo
zitori democrați, oameni care ar 
vrea să slujească cinstit poporul

toare pentru muzică este patolo
gia modernistă. Tendința prin
cipală. determinantă, în arta mu
zicală contemporană a lumii bur
gheze. a declarat Șepilov, o con
stituie însă renunțarea la melo
die, ruperea de moștenirea clasi
că, de viață, de tradițiile umani
ste. adică degradarea, destră
marea artei muzicale. Cele mai 
ascuțite contradicții de clasă ale 
lumii capitaliste — a sublimat 
Șepilov — printr-o serie de trep
te intermediare își găsesc oglin. 
di rea și in muzica contemporană 
a lumii burgheze.

Vedem cu bucurie 
poi Șepilov — că, 
turor străduințelor 
lor și protectorilor 
maliste. monstruoase.

U.R.S.S. acordă o deosebită importantă încetării 
experiențelor cu armele atomică și cu hidrogen

superioare, armonioase. Legătura 
cu poporul reprezintă baza dez
voltării ideologice și creatoare a 
fiecărui compozitor.

Noi, a subliniat Șepilov, stntem 
pentru o muzică apropiată de 
viață, democratică, clară, cu un 
conținut bogat, minunată prin 
formă. Sintem pentru mărețee 
principii ale caracterului popular 
și conținutului de idei in arta 
muzicală.

Vorbind despre tema actuală 
In arta muzicală, Șepilov a spus:

Viața și lupta poporului so
vietic — creatorul vieții noi, pa
tosul și eroismul construcției, lu
mea spirituală multilaterală a 
oamenilor, frămintările, durerile, 
bucuriile și visurile lor. eroismul 
și romantismul măreței lupte de 
eliberare a popoarelor lumii ca
pitaliste și coloniale — iată tema 
principală a întregii noastre arte 

Oamenii de artă sovietici, a 
spus apoi Șepilov. nu pot îm
părtăși faimoasa teorie a -pato
sului distanței", care afirma că 
numai atunci cind evenimentele 
își pierd actualitatea și devip de 
domeniul trecutului îndepărtat 
ele pot deveni un bon a! arte_ 
A.-ta noastră respiră aerul proas
păt al contemporaneități, ea pă
trunde activ tn viață.

Șepilov a arătat tn csxrttaca-e 
că metoda reaLisznric: anrabM 
ne învață să vedea viața Ia dez
voltarea ei revaiatxsară. ia 
lupta dintre poc ri recta, ta ta- 
t-eaga ei caapiex^ata « divasă- 
tate. Și la. drawn ii creape aa- 
ztaale setoca m'ivr-ia aoca- 
Est este aexda cea XX progre
sistă.

latridiaa JsEri ca tpgpsriasea 
sa «goLStă. ca taci ista rea la se 

■esetar aăraate. ca astia-

Perfecționarea continuă 
a organizării conducerii industriei 

și construcțiilor în U.R.S.S.

LONDRA 4 (Agerpres). — 
TASS transmite • In ultimul timp 
ta presa engleză și in cercurile 
largi ale opiniei publice se duc 
vii discuții ta legătură cu pro
blema îin-cetărji experiențelor cu 
armele atomică și cu hidrogen. 
Aoeastă problemă a devenit o. 
biectul unor animate dezbateri tn 
Camera Comunelor, unde primu
lui ministru a.l Marii Britanii 
Mac Millan și ministrului Aface
rilor Externe Selwyn Lloyd le.au 
fost puse numeroase întrebări în 
legătură cu aceasta. Din răspun
surile date de primul ministru si 
de ministrul Afacerilor Externe 
a-a văzut limpede că guvernul 
englez caută să se eschiveze de la 
discutarea acestei probleme eare 
preocupă cercurile largi ale opi
niei publice, invocînd faptul că 
ea este examinată în Subcomite
tul Comisiei O.N.U. pentru dezar
mare, Întrunit în prezent la Lon
dra. In această ordine de idei, mi
nistrul Afacerilor Externe, Sel
wyn Lloyd, tn discursul rostit Ia 
1 aprilie ta Camera Comunelor a 
pus o serie de întrebări la care 
ar dori să aibă răspunsul repre
zentanților sovietici, în special 
din subcomitetul O.N.U.

După cum reiese din relatările 
presei engleze, după discuții înde
lungate, la insistența reprezen
tantului sovietic, Subcomitetul 
Comisiei O.N.U. pentru dezar
mare a hotărit să discute ca prim 
punct problema experiențelor cu 
armele atomică și cu hidrogen. 
Subcomitetul a ascultat expunerile 
reprezentantului Statelor Unite, 
Stassen, reprezentantului U.R.S.S. 
V. A. Zorin, reprezentantului An
gliei, Noble, și ale celorlalți 
membri ai Subcomitetului. După 
cum s-a aflat la 3 aprilie comite
tul a încheiat discutarea prelimi
nară a acestei probleme. La șe
dință a luat cuvintul reprezen
tantul U.R.S.S. V. A. Zorin, care 
a expus poziția Uniunii Sovietice 
și a răspuns la unele întrebări 
care au fost puse tn timpul dis
cuției.

V. A. Zorin a arătat ta primul 
rînd că Uniunea Sovietică acordă 
o deosebită importanță problemei 
încetării experiențelor cu armele 
atomică și cu hidrogen, asupra 
căreia tn momentul de față este 
ațintită atenția celor mai largi 
cercuri ale opiniei publice interna
ționale și consideră necesar ca 
această problemă să fie rezolva
tă pozitiv, fără tergiversări.

El a arătat mai departe că 
aubcomitetului i-a fost prezentată 
propunerea Uniunii Sovietice ca 
statele care efectuează experien
țe cu armele atomică și cu hidro-

gen să Înceteze neîntîrziat aceste 
experiențe. In aceeași problemă 
subcomitetului i-au fost prezec- 
tate propunerile Indiei, Iugosla
viei, Japoniei, Norvegiei și Ca. 
nadei. V. A. Zorin a amintit că 
delegația acvietică a insistat ca 
reprezentanții acestor state să 
fie invitați sâ ia parte la discu
tarea propunerilor făcute de ei. 
El și-a exprimat speranța că a- 
tunci cind la cererea subcomitetu
lui guvernele acestor țâri iși vot 
prezenta considerațiunile In a. 
ceastă problemă, subcomitetul va 
putea să reia discutarea el

Reprezentantul U.R.S S. a sub
liniat că in timpul discuției, care 
a avut deja loc. Uniunea Sovie
tică a depus noi eforturi ta 
scopul apropierii pozițiilor și al 
realizării cit mai grabnice a unui 
acord. Uniunea Sovietică a decla. 
rat că dacă in prezent guvernele 
puterilor occidentale nu sint de 
acord să renunțe total la expe
riențele cu armele atomică și cu 
hidrogen, guvernul sovietic este 
dispus ca prim pas in această di
recție să cadă de acord asupra 
sistării acestor experiențe pe un 
anumit termen.

Ce opun însă puterile occiden
tale și ta prunul rînd Statele 
Unite și Anglia propunerilor dare 
și simple ale Uniunii Sovietice 
privind încetarea experiențelor 
cu arma atomică și cu hidrogen 
sau suspendarea lor pentru un 
anumit timp ? Ele se limitează la 
sugestia de a se manifesta mai 
multă prudență Ia efectuarea 
experiențelor cu arma atomică și 
cu hidrogen și propun Încheierea 
unui acord cu privire la anunța
rea din timp a exploziilor atomi
ce și cu hidrogen, supravegherea 
limitată a acestor explozii, pre
cum și la crearea unei organiza
ții de control pentru supraveghe
rea și elaborarea problemei Înce
tării eventuale sau a limitării 
experiențelor.

Prin întrebările sale adresata 
Uniunii Sovietice în legătură cu 
aceasta în Camera Comunelor la 
1 aprilie dl. Lloyd, ministrul Afa
cerilor Externe al Angliei, a do
rit pe cît se vede să creeze im
presia că în prezent rezolvarea 
problemei încetării sau suspen
dării experiențelor cu arma ato. 
mică sau cu hidrogen depinde de 
U.R.S.S. Dar este clar pentru ori
cine că nu poziția U.R.S.S. cons
tituie o piedică pentru rezolvarea 
favorabilă a problemei încetării 
sau suspendării experiențelor. In. 
șiși reprezentanții occidentali, ca 
de pildă d-nii Stassen și Noble, 
declară că anunțarea exploziilor 
propusă de puterile occidentale 
nu soluționează problema lncetă-

— a spus a- 
in ciuda tu- 
consumatori- 
muzicii for- 

brate, isterice, de a răpi muzicii 
sufletul omenesc viu, soarele lu
minează, arta trăiește, iar muzi
ca sublimă care atinge cele mai 
sensibile coarde ale sufletului, se 
dezvoltă și se va dezvolta.

In continuare Șepilov a decla
rat :

Istoria a pus pe umerii oame
nilor de cultură, ai scriitorilor, 
compozitorilor, pictorilor din ță
rile lagărului socialist marea 
răspundere de a lupta pentru sal. 
varea culturii mondiale -de dege
nerarea burgheză, de dezastru și 
descompunere. Vrem ca talentul 
compozitorilor sovietici să slu
jească poporului, să-i unească pe 
oameni In jurul țelului măreț și 
nobil al construirii unei sooetip'

t

|ra
' raarivurd sâz p <x ifuți aa a 
I xarie 3 'xăr. aoăaJe iacăt^șea- 
, xa aspra;le progres-ste. Lber- 
| taăea câatărijor creatoare. Izwrzl 
aărrirata. jbertăți a creației, a 

I sarifrraat Șeyâov. rezidă fa so- 
I delate, ta săreau d aetrritast 
I ceast-jct-vă și m ta izolarea se 
I soceta te.

ȘepCpv a acbktaa: ta coc:taxa-t 
că sozxa scTietxă K se pca* Ia. 

. pica se: ea prjiSvjsta sărăcă- 
1 oos. inc cu farsaLsasI estex-

zant. Pe aceste două fronturi tre
buie concentrat focul criticii, aten
ția încordată a cercurilor muzi
cale. Sintem pentru simplitate, 
pentru o muzică înțeleasă de po
por și apropiată poporului, dar 
totodată bogată in idei și senti
mente, pătrunsă de mărețele idei 
ale timpului nostru, sintem pentru 
o muzică inspirată, care t nde 
spre culmile măestriei artistice.

Șepilov a amintit că în anii 
1946—1943 Comitetul Central al 
Partidului Comunist a adoptat 
hotărin care au contribuit Ia afir
marea principiilor realismului so
cialist, a conținutului de idei și a 
caracterului popular în diferite 
domenii ale vieții culturale. Prin
cipiile estetice fundamentale ex
puse in hotăririle sus menționate 
sin: nestrămutate. Dar, a spus Șe- 
piiov, ar fi nejust să spunem că 
orice teză din aceste hotărîri este 
indiscutabilă. Întreaga dezvoltare 
a artei muzicale sovietice dove
dește, de pildă, că chiar și atunci 
cină in creația unor compozitori 
există lipsuri cu adevărat serioase, 
ei nn trebuie trecuți tn categoria 
re;rezentanților orientării anti- 
popalare.

Sepilov a sublimat că conduce
rea artei de către partid și de stat 
pe baza normelor și principiilor 
erowste este dătătoare de viață 
și constituie una din eeie mai im- 
poetasrte condiții pentru dezvolta
rea artei conform menirii ei mă
rețe — slujirea poporului.

Șepilov a subliniat că stilul le- 
ars st de conducere exclude me
todele administrative lipsite de 
mținat și tutela măruntă. El a 
cbessat pe compozitori să organi
zeze ș maj largi discuții crea
toare. dispute tovărășești pe mar- 
» sea celor mai importante pro- 
bese ale artei.

.Ar fi o absurditate monstruoasă 
ca sab steagul luptei pentru uni
tatea creatoare să se propovădu
iască revelarea talentelor, nivela 
r-e sulurilor, manierelor și colo

MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 3 aprilie a 
avut loc plenara Comitetului oră
șenesc Moscova al P.C.U.S. care 
a discutat problema perfecționării 
continue a organizării conducerii 
industriei și construcțiilor în ora
șul Moscova. E. A. Furteva, secre
tar al C.C. și al Comitetului oră
șenesc Moscova ale P.C.U.S., a 
prezentat un raport.

La începutul raportului Furteva 
a vorbit despre uriașa însemnătate 
pe care o au pentru tară hotărî- 
rile plenarei din februarie a Co
mitetului Central al Partidului și 
tezele raportului lui N. S. Hruș
ciov cu privire la perfectionarea 
continuă a organizării conducerii 
industriei și construcțiilor. Ea a 
subliniat că tn statul soviet e for
mele de conducere a industriei 
s-au schimbat in funcție de situa
ție și de condițiile concrete. In 
prezent necesitatea reorganizării 
acestei conduceri nu este deter
minată 
crearea comisariatelor poporului, 
iar apoi a ministerelor, a fost la 
timpul său o greșeală. Condițiile 
s-au schimbat — volumul produc
ției industriale a crescut în pro
porții gigantice.

In prezent la Moscova există 
1507 ..........................................
(fără a socoti aproximativ 300 
de întreprinderi care nu funcțio
nează pe bază de hozrasciot).

Moscova are puternice organi
zații de construcții și o mare in
dustrie de materiale de construc
ts. Pe șantierele orașului lucrea
ză peste 230.000 de persoane.

La

nicidecum de faptul că

întreprinderi industriale

elaborarea propunerilor cu

privire la crearea noii organiza- 
zări a conducerii industriei și 
construcțiilor din Moscova — a 
spus E. A. Furțeva, — s-a pornit 
de la faptul că principalul constă 
in apropierea conducerii de pro
ducție, in organizarea acestei con
duceri in așa iei incit ea să de
vină mai concretă și mai operati
vă, să atragă pe scară și mai lar
gă masele de oameni ai muncii la 
conducerea economiei.

Se proiectează ca organizațiile 
de construcții și întreprinderile 
care sint legate direct de satisfa
cerea cerințelor oamenilor muncii 
să devină pendinte de Sovietul 
din Moscova.

In sistemul Consiliului econo
miei naționale din orașul Mosco
va care va fi creat, va fi inclusă 
majoritatea covirșitoare a între
prinderilor pendinte astăzi de mi. 
nisterele și departamentele unio
nale, unional-republicane și repu
blicane, ad'că cele mai mari fa
brici și uzine.

E. A. Furțeva a vorbit amănun
țit despre caracterul și organiza
rea Consiliului economiei națio
nale al Moscovei

După discutarea raportului lui 
E. A. Furțeva, plenara Comitetului 
orășenesc Moscova al P.C.U.S. a 
adoptat o hotărîre în care a apro
bat în unanimitate tezele raportu
lui lui N. S. Hrușciov „Cu privire 
la perfecționarea continuă a orga
nizării conducerii industriei și 
construcțiilor".

Plenara a recomandat ca pro
punerile expuse ta raportul lui E. 
A. Furțeva să fie discutate la adu
nări ale oamenilor muncii.

0 delegație guvernamentală 
și de partid din R.P. Albania 
a plecat spre Moscova
TIRANA 4 (Agerpres). -t 

A.T.A. transmite: La 4 aprilie a 
plecat spre Moscova o delegație 
guvernamentală și de partid a 
R.P. Albania, invitată de guver
nul U.R.S.S, și de Comitetul 
Central al P.C.U.S.

Din delegație, condusă de 
Mehmet Șehu, președintele Con
siliului de Miniștri al R.P. Alba
nia, fac parte Enver Hodja, 
membru al Prezidiului Adunării 
Populare a R.P. Albania și prim 
secretar al C.C. al Partidului 
Muncii din Albania; Gogo Nuși. 
orim vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri; Spiro Koleka, 
orim vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri și președinte al 
Comisiei de Stat a Planificării; 
Rita Marko, secretar al C.C. al 
Partidului Muncii; Behar Shtylla, 
ministru al Afacerilor Externe; 
Ramiz Aii, ministru al Invdții- 
mtntului și Culturii; Mihal Prifti, 
umbasador al Albaniei in U.R.S.S. 
Delegația este însoțită de ase
menea de V. I. Ivanov, ambasa. 
dorul Uniunii Sovietice in Al
bania. —o---

Jupp Angenfort
a fost pus în libertate
BONN 4 (Agerpres). — In 

urma nenumăratelor proteste ale 
opiniei publice, Jupp Angenfort, 
președintele organizației din R.F. 
Germană a Tineretului Liber 
German, a fost pus în libertate 
condiționată, după o detențiune 
de peste patru ani.

La 4 
afla în 
genfort 
bunalul
5 ani muncă silnică pentru lupta 
sa împotriva remilitarizării Ger
maniei occidentale și pentru a- 
părarea drepturilor tineretului 
german.

—o—
1 aprilie în Berlinul

• occidental

Conferința de presă 
a președintelui Eisenhower

WASHINGTON 4 (Agerpres). 
TASS transmite: La conferința 
de presă din 3 aprilie, președin
tele S.U.A., Eisenhower, referin
du-se la problema Canalului de 
Suez, a declarat că S.U.A. vor 
continua să ducă tratative „se. 
rioase" cu Egiptul asupra Canalu
lui, atita timp cît există vreo po
sibilitate de „conciliere" și atita 
timp cit ambele părți doresc să facă 
concesii tn scopul unei reglemen
tări „satisfăcătoare" a problemei. 
După cum reiese însă din decla
rația președintelui, prin „conci
liere" și reglementarea „satisfă
cătoare" a problemei Canalului 
de Suez, S.U.A. înțeleg rezolva, 
rea acestei probleme în avantajul 
puterilor occidentale, ' ‘ ‘ '
mentul Egiptului.

Apoi Eisenhower 
din nou rezoluția 
S U.A. care prevede 
cu forța a Taivanului și a insu
lelor Învecinate — care sint te
ritorii smulse Republicii Populare 
Chineze.

in- 
s-< 
u- 

ale 
ce.

și în detri-

a sprijinit 
Congresului 
menținerea

Declarația lui Eisenhower nu 
lasă nici o îndoială tn privința 
faptului că guvernul S.UA. in
tenționează să se amestece și de 
acum înainte in treburile interne 
ale țărilor de democrație popu
lară.

Referindu-se la problemele 
terne, președintele S.U.A. 
pronunțat pentru menținerea 
riașelor cheltuieli bugetare 
S.UA. și în primul rînd a
lor militare. El a apărat, printre 
altele, așa-numitul program de 
asigurare a securității mutuale 
(programul de înarmare al „a- 
liațiîor" S.U.A.).

In legătură cu informațiile a- 
părute in presa americană, po
trivit cărora Eisenhower inten
ționează să demisioneze și că 
vicepreședintele Nixon va prelua 
conducerea statului. Eisenhower 
a subliniat că nu intenționează 
să-și părăsească funcția Înainte 
de expirarea termenului prevăzut 
de constituție.

ri: experiert'^îoc ca arma atosi- 
ei H a Mdrogee și aa betadează 
coosecețeîe dsrrălcare a-e aces. 
tor experiențe. Mai duX se poa
te apune cu toată certitudinea că 
adoptarea aceste proposer; ea 
ar face decît să justifice experien
țele viitoare a z'.:~xă »-
cu hidrogen.

Propunerile prezentate de pu
terile occidentale nu pot fi apre
ciate aitiel decit sa o încercare 
de a înlocui Încetarea imediată a 
experiențelor cu arma atarnică ș. 
cu hidrogen pria măsuri care de 
fapt duc la lega, ir area cursei 
înarmărilor atoaxe.

Aceste proposer; pot cea dsar 
aparenta că se iau măsuri pe 
linia Organizației Națiunior Uni
te in timp ce explozii cu bomba 
atomică și cu hidrogen vor conti
nua și pericolul războiului atomic 
nu numai că nu se va micșora, 
ci dimpotrivă va crește.

Delegatul sovietic și-a exprimat 
speranța că puterile oecier-tze. 
și In primul rtod Statele Unite si 
Anglia care poartă o deosebita 
răspundere In această chestiune, 
își vor revizui piasctai de vedere 
ți vor depune eforturi pentru a 
cootribui la rezolvarea favorabdă 
a problemei experiențelor cu arma 
atomică și cn hidrogen și ca pns 
paa în această direcție vor accep. 
ta propunerea cu privire Ia sus
pendarea acestor experiențe pe o 
perioadă asupra căreia s.ar putea 
cădea de acord.

In încheiere, reprezentantul so
vietic și-a exprimat operanta că 
atunci cind în cursul lucrărilor 
subcomitetului participants la 
lucrările sale vor relua această 
problemă, reprezentanții occiden
tali vor lua măsuri reale In di. 
recția rezolvării pozitive a proble
mei urgente privind încetarea ex. 
periențelor cu arma atomică și cu 
hidrogen.

Ia încheiere. Șepilov a arătat 
că Congresul compozitorilor cons- 
-eaie o mărturie a coeziunii 
s - tase a reprezentanților muzicii 
•o--«ce. uniți Pe pozițiile realis- 

socalist pentru realizarea 
de w succese in creația muzicală.

Simpozion la Moscova 
consacrat poeziei romînești

MOSCOVA 4. — Coresponden
tul Agerpres transmite: In seara 
zilei de 3 aprilie la Casa Cen
trală a literaților din Moscova 
a avut loc un simpozion consa
crat poeziei rominești. In prezi
diu au luat loc scriitorii: V. N. 
Ajaev, S. V. Mihalkov, Vera In
ber. I. Babaev ski. precum și Mi
hai Dalea. ambasadorul Republi
cii Populare Romine in U.R.S.S, 
La simpozion au asistat scriitori, 
oameni ai muncii de la întreprin
derile din Moscova, studenți și

Documentele sesiunii de Ia Berlin
a Biroului Consiliului Mondial al Păcii

Ini prin orice ah mij
loc de către an număr cît mai 
nare de bărbați p femei din toate 
țările.

In rezoluția Biroului Consiliului
Mondial al Păcii cu privire la si
tuația internațională se subliniază 
că politica de blocuri și baze mi- 
Htare, experiențele cu arma «to
nică și încercările de a împiedica 
pria toate mijloacele înfăptuirea 
suveranității naționale, în primul 
rind in Aaia, Africa fi in America 
de mkL agravează primejdia care

Rezoluția subliniază apoi si
tuația periculoasă care s-a creat 
ia Europa in urma scindării Ger- 
maniei, a remilitarizării Germaniei 
occidentale fi a dotării Bundes- 
wehr-ului cu arma atomică în ca
drul NJLT.O.

In conformitate cu dorințele fi 
speranțele milioanelor de oameni 
care luptă împotriva primejdiei de 
război și pentru pace, Biroul 
Consiliului Mondial la Păcii a ho- 
fcărit să convoace intre 10 și 16 iu
nie 1957 la Colombo o sesiune a 
Consiliului Mondial al Păcii.

U-profesori de la institutele de 
vățămint superior.

In prezența unui numeros 
blic poeta Vera Inber a deschis 
simpozionul. V. Inber a arătat 
ud această seară consacrată poe
ziei rominești constituie una din 
acele manifestări care leagă toi 
mai strlns literatura progresistă 
din diferite țări. Vera Inber a 
făcut apoi unele caracterizări ale 
poeziei rominești, insisttnd asu
pra legăturii strlnse a poeziei cu 
poporul, cu năzuințele lui. Po
porului sovietic li sint dragi 
străvechile și minunatele doine 
și balade rominești, clntecele 
haiducești, a căror tradiție este 
urmărită și azi de poeții romini 
contemporani care tși leagă crea
ția lor de luptătorii din trecut 
pentru libertatea și fericirea po
porului.

Deși din punct de vedere 
lingvistic, a spus Vera Inber, 
rădăcinile limbilor romine și ruse 
sint diferite, inimile poeților ro
mini și ruși sint foarte apropia
te. Una din mărturiile acestei a- 
propieri sufletești o constituie și 
intilnirea din seara aceasta.

Poeții V. A. Korceaghin, N V- 
Stefanovici, S. V. Șervinski, E. E. 
Levonkin, P. /. leleznov au citit, 
in traducere tn limba rusă, poe
zii de Mihail Eminescu. Dimitrie 
Anghel, Octavian Goga. Tudor 
Arghezi. Mihail Beniuc. Veronica 
Porumbacu și alții. Versurile fac 
parte din Antologia poeziei romi
nești care urmează să apară In 
curlnd la Mosoova.

A urmat 
care și-au 
sovietici și

apoi un concert la 
dat concursul artiști 
romini.

Rînduri despre un prieten francez
Cinder, în urmd cu d/fcx 

ani, am cunoscut un tinăr fran
cez. Era In zilele Festivalului 
Mondial al Tineretului de la 
București. 11 cheamă Louis 
Orhant, ți este un tindr de sta
turi potrivită, cu părul abun
dent, auriu, cu ochelari ți pri
viri blinda, prietenești. Antece
dents ? Are numai citeva da
te de liceu. Situația materială 
nu Fa permis „luxul" de a în
văța Intr-un liceu parizian. A 
trebuit să învețe de tinăr o me
serie, care si-i poată aduce un 
venit imediat; in funcție de po
sibilități a învățat modelajul 
formelor pentru turnarea piese
lor, apoi electricitatea la mari
le uzine „C Urban". Virata l 
Acum are 21 de ani...

Intre egoism $i luptă...
Prietenia nu cunoaște obsta

cole! Este lucrul cel mai ade
vărat din cîte am aflat pină a- 
cum în această privință. O 
să-mi cereți dovada, lat-o. Din 
1953, de la cel de al IV-lea 
Festival al tineretului, am pur
tat cu Louis o corespondență 
regulată. Și acest fapt ne-a fă
cut să vedem că gîndim la fel, 
avînd aceleași țeluri în viață. 
Ca urmare ne scriam unul al
tuia despre activitatea noastră, 
despre intențiile noastre de vii
tor. Așa s-a făcut că într-una 
din scrisorile primite, Louis 
mi-a destăinuit cu sinceritate, 
ca unui adevărat prieten, o în* 
tîmplare din viața lui.

Faptele s-au petrecut astfel l

De k otnta ic 14 ed Loete 
ere eecntend UJJUF. (Urece- 
rm T a

lui ComunUi Francez, dm d^ 
partameniul Seine et Ow. Far* 
ticipa la adunări, la utaaifttta 
țdla tineretului care certa un 
trai mai bun, iar noaptea lipea 
afift pe zidurile cat^or, prm 
care se cerea încetarea războ
iului din Algeria, ieșirea Fran
ței din blocul Atlanticului de 
Nord. Această activitate ^con
trară intereselor națiunii" (1 ?), 
mai precis a monopolițtilor, a 
făcut ca situația tatălui său sd 
devină critică. I s-a atras a- 
tenția că dacă fiul mai continuă, 
va fi dat afară din serviciu. Din 
acea clipă tatăl lui Louis nu 
i-a mai permis să ia parte la 
viața de organizație a UJJLF, 

„Tatăl meu mi-a interzis să 
mai particip la adunările ți 
manifestațiile noastre — îmi 
scrie Louis. Nu crede insă, 
drag prieten, că tatăl meu este 
un agent al capitaliștilor. Nul 
El nu este împotriva spiritului 
de luptă al clasei muncitoare, 
insă nu înțelege schimbările 
survenite din 1920 sau 1938 si 
pină azi. Ața că el m-a pus In 
fața următoarei alternative : sau 
rămîn tn familie, măninc, dorm, 
viu acasă la ore fixe ți las lup
ta tineretului — adică să tră
iesc ca un egoist situîndu-mă în 
afara luptelor muncitorimii — 
sau părăsesc familia, rămînind 
să mă zbat singur. Am adoptat 
a doua cale fi fără casă, fără 
lucru, am decis să continui lup*

f

iunie 1955, după ce »« 
Închisoare din 1953, An- 
a fost condamnat de tri- 
federal din Karlsruhe la

BERLIN 4 (Agerpres). — 
Presa democrată germană rela
tează despre demonstrațiile anti- 
militariste care au avut loc la 1 
aprilie tn Berlinul occidental. 
Sute de muncitori vestberlinezi șt 
reprezentanți ai tineretului au 
demonstrat pe străzile Berlinu
lui occidental, purtlnd lozinci de 
protest împotriva recrutărilor tn 
armata vestgermană care au în
ceput la / aprilie. Demonstranții 
au difuzat manifeste In care 
scria: „Tineri berlinezi. nu mer
geți la Strauss!", (ministrul A- 
părării din R F G. — n.r.). Jiu 
vă lăsați duși tn cazărmii"

Poliția vestberlinezi a operai 
arestări In masă in rtndul de
monstranților, pruncind fără ale
gere in autocamioanele poliției a- 
Ut participanți la demonstrație, 
cit și zeci de trecători. In raio
nul Wedding polițiștii au lovit 
pe demonstranți cu bastoane de 
cauciuc.

La Zelendorf (cartier al Ber
linului occidental) un grup de 
tineri au fixat pe podul de cale 
ferată o pancartă cu inscripția: 
.Afară cu Speidel și compania I". 
Intr-un alt cartier vestberlinez, 
Neukoln, tineretul a înălțat un 
imens panou cu lozinci antimill- 
tariste.

puțin 800 de franci) ți pentru 
e plăti spitalul îmi trebuie îna
inte de rfîrțitul lunii 9.000 de 
franci. Și situația mea este a- 
ceeași cu a multor zeci de mii 
de tineri francezi care-fi dau 
seama că numai zdrobind pu
tredul regim capitalist iți vor 
putea răzbuna mizeriile îndu
rate..."4

Mai este nevoie de vreun co-

Un fragment dintr-o scrisoare primită de la 
Lous Orhant: Am reușit să găsesc o cameră 
unde timp de trei luni am trăit Împreună cu al(i 
șase tineri care, fiind victime ale șomajului și 
miieriei. preferau să trăiască mai degrabă ca niște 
dini dedt să se înroleze pentru a lupta împotriva 
fraților noștri din Algeria.

multe ort arestat pentru ^acti
vitate necorutituționalIT'.

Și totuși intr-o zi a avut „no
rocul" să fie primit la un cen
tru de meserii. „Aici — iml 
scrie prietenul meu cu amără
ciune — ciștigam un salariu 
nenorocit, care îmi asigura 
hrana pentru a nu muri de foa
me. Dar cind să termin primul 
stadiu de încercare, din cauza 
proastelor condiții de munci, 
am fost victima unui accident 
stupid. Situația mea este dispe
rată — îmi scria Louis Orhant. 
Clștig 300 de franci pe zi (pen
tru a te hrăni îți trebuie cel

mentartu ?
De citea timp n-am mal pri

mit nici o scrisoare de la prie
tenul meu din Franța. Firi să 
fac vre-o presupunere In legă
tură cu tăcerea sa, țin in înche
iere si amintesc că cu cițiva 
ani In urmă, prietenul meu 
Louis Orhant îmi spusese ci 
daci, incorporat fiind, va fi 
trimis să lupte împotriva po
porului algerian va dezerta din 
armați pentru că nu înțelege 
să lupte împotriva unui po
por care-și apără libertatea și 
independența.

VICTOR TEODORU
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Represiuni sîngeroase 
împotriva demonstranților din Chile
SANTIAGO DE CHILE 4 (A- 

gerpres). — Potrivit știrilor 
transmise de agențiile de presă, 
la Santiago în cursul demonstra
țiilor din 2 și 3 aprilie au lost 
ucise de către armată 11 per
soane și aproximativ 350 au tost 
rănite. Potrivit datelor neoficiale, 
după cum anunță agențiile ame
ricane de presă, numărul morți- 
lor s-ar ridica la aproape 70 de

persoane. Comandantul militar al 
capitalei a informat că in aceste 
2 zile au fost arestate cea. 500 
de persoane. După cum subliniază 
presa, la baza evenimentelor din 
Chile stă adiinca nemulțumire a 
maselor populare împotriva poli
ticii proamericane a guvernului 
Ibanez care nu a fost tn stare să 
stăvilească creșterea scumpetei și 
să pună capăt inflației care a 
luat proporții amenințătoare.

VA
DJAKARTA. — La 4 aprilie 

președintele Republicii Indonezia, 
Sukarno, a avut întrevederi cu 
oameni politici și reprezentant! 
de frunte ai forțelor armate cu 
scopul examinării situației politi
ce din tară. După această între
vedere, Sukarno, și-a afirmat ho- 
tărirea de a forma personal un 
țuvern extraordinar neparlamen- 
ar care să poată crea un consi

liu national in conformitate cu 
concepția președintelui.

DELHI. După cum anunță Bi
roul Indian de Informații, dr. 
Rajendra Prasad a fost reales în 
funcția de președinte al Indiei, 
iar dl. Sarvapali Radhakrișnan— 
în funcția de vicepreședinte

MOSCOVA. In timpul vizitei 
făcute in Uniunea Sovietică in 
1956, Sukarno, președintele Repu
blicii Indonezia, l.a invitat pe 
K. E. Voroșilov, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem ai 
U.R.S.S., să viziteze Indonezia. 
Această invitație a fost acceptată 
cu recunoștință. Recent K E. Vo
roșilov a comunicat președintelui 
Sukarno prin ambasada sovietică 
din Djakarta că este dispus să 
viziteze Republica Indonezia tn 
mai a c., după ce va vizita Repu
blica Populară Chineză.

MOSCOVA. Timp de două zile 
la Voronej a avut loc o consfă
tuire a lucrătorilor din agricul
tură din zona centrală cu cerno
ziom a R.S.F.S.R. la care au par
ticipat citeva regiuni. La sflrșitul 
conferinței la Voronej a avut loc 
un mare miting la care a luat cu- 
vlnful N. S. Hrușciov.
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