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Proletari din toate țările, uniți-vă!

DIN VIAȚA
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executate se ridică la 
lei. Succesele obținute 
martie, arată că realiză- 
această lună depășesc 
din luna februarie.

și alții. Scn- 
i-au ajutat 
ajuns la ni-

2-a
in pag.
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Fiecare sondă forată 
inainte de termen

itr-o adunare generală de 
iucție care a avut loc in luna 
uarie a acestui an, petro- 
i de la trestul din Oltenia 
lansat o chemare către toți 
icitorii, tehnicienii și ingine- 
din industria petroliferă, sub 
nea: „Fiecare metru forat, 
ire tonă de țiței la un preț 
cost cit mai redus".
i vederea îndeplinirii acestui 
ctiv, lucrătorii din foraj s-au 
ajat ca pînă la sfîrșitul anu- 
sa îndeplinească planul la 
jul de explorare cu 105 la 
, să foreze 3o la suta din 
iul anual cu fluide ușoare, să 
jducă forajul rapid la 15 
ie și să reducă prețul de 

cu 2 la sută fața de cel 
izat anul trecut.

luna februarie, luarea aces- 
măsuri a dus la îndeplinirea 
ului în proporție de 123 la 
. Economiile realizate față 
jrețul de cost stabilit al lu- 
ilor 
)00
una 
din

:ele
fruntea brigăzilor care au 

i cea mai mare contribuție la 
zarea acestor succese s-a 
it brigada de tineret condu- 
ie maistrul Stelian Dinescu, 
ată de brigăzile conduse de 
trii Ion Dumitran, Nicolae 
și Constantin Barbu.

î mai multă vreme, tinerii din 
ida de tineret condusă de 
an Dinescu și-au făcut un 

obicei; țin cu regularitate 
fătuirile de producție, in 
analizează îndeplinirea sar- 

Dr pe o anumită perioadă. O 
I de consfătuire a avut loc 
le mult.
tr-o scurtă trecere în revistă 
alizărilor s-a arătat că de 
instituirea sa, brigada a ob- 

importante succese. Sonda 
1 a fost săpată cu 
ite de termen, iar 
!6 cu 60 zile înainte

42 zile
sonda 

de ter-

iveală 
au fă-

nsfătuirea a scos la 
parte din căile care 

posibilă obținerea acestor re- 
te.
na organizare a muncii are 
ol important in indepl.nirea 
nilor. Ea este mult înlesnită 
:i cind munca este executată 
ameni care au un nivel mai 

de calificare. La inceput, 
ceastă direcție brigada a 
de inlăturat unele greutăți.

In brigadă ao lucrat tineri cu 
o slaba calificare, ca Nicolae 
Ciolea, Vasile Luca, Andrei Pîrvu, 
Nicolae Pufinelu 
dorii experimentați 
insă, și azi ei au 
velul fruntașilor din brigadă. 
Acest lucru a permis brigăzii să 
treacă cu mai mult curaj la apli
carea metodelor înaintate și să 
promoveze cu mai multă îndrăz
neală tehnica nouă. Astfel toate 
schimburile au folosit în canti
tăți mari fluidul ușor, lucru 
care a permis mărirea debitului 
la pompe.

Viteza la masa rotativă a fost 
și ea mărită, de la 80—90 ture 
pe minut Ia 120 ture pe minut, 
sporindu-se în același timp și a- 
păsarea pe sapă.

La toate acestea se adaugă și 
urmărirea efectuării unei munci 
ritmice, sub lozincile „schimbul 
de noapte Ia nivelul schimbului 
de zi" și „întreg schimbul la ni
velul orelor celor mai produc
tive".

In cadrul consfătuirii a luat 
cuvintul sondorul șef Ion Stoica. 
Cunoscind capacitatea de muncă 
a brigăzii, el* a spus :

— Succesele obținute pînă a- 
cum ne-au situat in fruntea tu
turor brigăzilor din cadrul în
treprinderii 
nu ne dă 
oprim aici, 
mit ca in 
Vl-lea Festival 
neretului și Studenților 
Moscova să ne desfășurăm acum 
activitatea sub o nouă lozincă: 
„Fiecare sondă, forată inainte de 
termen".

Propunerea lui a fost spriji
nită de toți participanții la con
sfătuire, iar fruntașii brigăzii, 
Constantin Bilă,, Florian Dumi
trescu și Constantin Ghiță, au a- 
rătat că in vederea aplicării a- 
cestei initiative este necesar să se 
ia unele măsuri privind echiparea 
sondei cu toate elementele de 
mică mecanizare, forarea cu 
pompele in paralel, eliminarea 
marșurilor și corectărilor inutile.

De la data cind brigada de 
tineret a hotărit să aplice ini
țiativa „Fiecare sondă forată 
inainte de termen" n-au trecut 
prea multe zile. Dar cu fiecare 
zi a crescut numărul brigăzilor 
din acest trest petrolifer care-și 
desfășoară 
ca lansată 
lui Stelian

nohstre. Acest lucru 
însă dreptul să ne 
Posibilitățile ne per- 
cinstea celui de al 

Mondial ai Ti
de la

activitatea sub lozin- 
de tinerii din brigada 
Dinescu.
GH. SOCOTEANU

A Au trecut aproape două luni ce A 
\ cînd tinerii constructori de utilaj \ 
f petrolifer de la uzinele 1 Mai- V 

Ploești au propus ca în cinstea F 
Â Festivalului să realizeze din eco- 9 
\ nomli un troliu de foraj, doua A
V pompe duplex și o turiă de foraj J 
9 pentru mare adincime. be curînd, \ 
ă ia comitetul U.T.M. pe uzină s-âu v 
1 analizat primele rezultate ale ă 
J muncii tinerilor din secții. Din va- J
V loarea fișelor de economii contabi- X 
i Uzate, a reieșit clar: pina la lb a- r 
A prilie cele două pompe duplex au / 
. fost gata. Ambele se aflau pe ram- a
V pă. gata de pk-care la sondele de \ 
F foraj. La secția M 1. asamblarea ▼ 
â troliului de* foraj este aprotpe
a gata. In fotografie utemistul Nico- > 
X lae Moise împreună cu viitorul \
V strungar, utemistul Gh. Stan. Iu- V 
| crează de zor să termine roata de
A transmisie de la troliu. La reali- Â 
\ zarea acestui angajament o insem- X 

nată contribuție și-au adus-o bri- x 
găzile de tineret conduse de Ste- 9 
lian Terecoasă. Nicolae Vulpe, Vir- J 
gil Nicol eseu și multe altele. a

I
Foto: D. F. DUMITRU

Cind mă fac mare

1 In întîmpinarea zilei de 1 Mai j

VIZITA DELEGAȚIEI 
Comitetului Central 

al Partidului Comunist Francez 
la Combinatul Siderurgic Hunedoara

Delegația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Francez, 
tovarășii Waldeck Rochet, mem
bru in Biroul Politic ai C.C. al 
P.C.F., șeful delegației. Marcel 
Servin, Georges Frischmann, 
membri In Biroul Polite al C.C. 
al P.C.F., Madeleine Vincent și 
Roland Leroy, membri ai C.C al 
P.C.F., au sosit la Hunedoara. 
Membrii delegației au fost înso
țiți de tovarășii Constantin Pir- 
vulescu și Gheorghe Apostol, 
membri în Biroul Politic al C.C. 
al P.M.R., Ghizela Vass, mem
bră a C.C. al P.M.R., și de acti
viști ai C.C. al P.M.R.

Numeroși locuitori ai orașului 
ca și muncitorii marelui Combi
nat siderurgic din localitate au 
făcut reprezentanților eroicului 
Partid Comunist Francez o pri
mire caldă, tovărășească.

La intrare în combinat dele
gația Comitetului Central al Par
tidului Comunist Francez a fost 
întimpinată de tov. Nicolae Ca
tană. membru supleant al C.C. al 
PJM.R., director general al Com
binatului siderurgic din Hunedoa
ra, Dumitru Dejeu, președintele 
Sfatului popular al regiunii Hu
nedoara. Petre Dumitrescu, 
cretar al comitetului regional 
Hunedoara al P.M.R., Ștefan 
Șoimuși, prim secretar al comi
tetului orășenesc Hunedoara al 
P.M.R., Ștefan Ilincea, președin
tele Sfatului popular al orașului 
Hunedoara, Petre Bogdan, secre
tar al comitetului de partid al 
Combinatului siderurgic din Hu
nedoara, Vichentie Bălan, preșe
dintele comitetului de întreprin
dere al Combinatului siderurgic

alo 
luat 
Ro

se-

din Hunedoara, de activiștii or- 
ganixpțiilor de partid, sindicat și 
U.T.M. din Hunedoara.

Oaspeții au îost salutați în nu
mele muncitorilor, inginerilor, 
tehnicienilor și funcționarilor Ue 
tov. Vichentie Bălan.

A luat apoi cuvintul tov. Petre 
Bogdan, care a salutat călduros 
pe oaspeți.

In aplauzele prelungite 
parlicipantilor la miting a 
cuvintul tovarășul Waldeck
chet, membru in Biroul Politic al 
Partidului Comunist Francez, șe
ful delegației.

însoțiți de conducătorii corn
ii natului, membrii delegației Îm
preună cu persoanele care ii în
soțesc în vizita lor prin tară au 
vizitat furnalele 5 și 6. camera 
de comandă a Încărcării furnalu
lui nr. 5. uzina cocsochimicâ — 
unități puternice construite și 
date în funcțiune in anii regimu
lui de democrație populară — 
laminoarele și oțelăria Siemer.» 
Martin. Tov. N. Catană, directp* 
general și inginer Dumitru Stă- 
nescu. director tehnic au dat ex 
plicatii asupra principalelor faze 
de producție.

După aceea, in sala de ședințe 
a conducerii combinatului mem
brii delegației au ascultat expli
cațiile directorului general asu
pra dezvoltării acestui important 
centru siderurgic al Urii și asu
pra diferitelor probleme ale pro 
ducției. Apoi, secretarul comite 
tului de partid al Combinatului, 
tov. Petre Bogdan a vorbit oas 
petilor despre metodele de muncă 
ale organizațiilor de partid din 
Combinat

Cuvîntarea tov. Petru Bogdan

Succesele tinerilor reșițeni

capul ierarhiei, pe cel care deține 
funcțiunea de maximă importanță 
și, implicit, cel care se bucură de 
cele mai mari satisfacții. Dar de 
ce acesta ar trebui să fie, neapă
rat, de-a lungul generațiilor, mereu 
cofetarul sau marinarul ? Oare a 
uitat tatăl că pe micuțul Puiu 
l-a dus pe umeri la manifestația 
de 1 Mai, și că acolo, în prezența

alte detalii există, atunci în ce 
constă anomalia preferinței ?

Nu, hotărît, omulețul are visuri 
foarte sănătoase.

Dacă acest moment merită în- 
tr-adevăr atenție, este pentru că el 
marchează începutul unei lupte 
acerbe pentru determinarea atît 
de îndepărtatei profesiuni. Ce va 
visa tînărul ajuns la pragul inde

pendenței — nu 
se poate ști. 
Prea adeseori nu 
se ține seama de 
asta. Este drept, 
efortul de cana
lizare a dorințe
lor difuze nu est»

întotdeauna inutil. Uneori, din bă
iețelul cîm. asupra căruia, mama 
hotărîse : „îl fac doctor” iese in
tr-adevăr un diagnostician bun sau 
un corect medic de clinică. Dar 
cîte sînt și cazurile contrarii !

Optica mic-burgheză vizează 
nu realizarea individului în func-

REȘIȚA. — Alături de muncitorii vîrstriici, tinerii de la Combi
natul metalurgic Reșița se întrec în muncă pentru a întimpina cu 
realizări deosebite ziua de 1 Mai. Tinerii oțelari din brigăzile con
duse de prim-topitorii Vasile Mocea. Constantin Morariu și Alexan
dru Bucateci au topit de la începutul anului și pînă acum mai mult 
de 1300 tone oțel față de prevederile planului. Pînă in ziua de 15 
aprilie brigăzile de tineri oțelari de la Combinatul metalurgic Re
șița au dat peste plan 3.500 tone de oțel depășind astfel angaja 
mentul luat în întîmpinarea marii sărbători cu peste 800 tone. In 
obținerea acestor succese oțelarii au fost ajutați de tinerii din ha'a 
de turnare unde lucrează și brigăzile conduse de Alexandru Judra. 
Nicolae Niculescu și Alexandru Mihăilescu. In sprijinul tinerilor 
oțelari au venit și muncitorii din celelalte sectoare a’e Combinatu
lui, care participă cu însuflețire la acțiunea de colectare a metalelor 
vechi. De la începutul anului și pînă acum tineretul de Ia Combi
natul metalurgic Reșița a predat oțelarilor mai mult de 2.800 tone 
fier vechi.

La secția laminoare se disting în muncă echipele conduse de 
Gheorghe Ghiță, Aurel Gherman, Gheorghe Cucoș, Zoltan Ganda de 
la linia fină, care împreună1 cu celelalte echipe de tineri laminatori 
au dat peste plan 1.300 tone laminate.

In cadrul Combinatului metalurgic Reșița au luat ființă în ulti
mele două luni încă 25 de brigăzi de tineret care alături de cele 
existente muncesc cu însuflețire pentru a mări indicele de utilizare 
a agregatelor, pentru reducerea consumului specific de materii pri
me și auxiliare *

La baza prieteniei popoarelor 
noastre stau vechi tradiții istorice. 
Ne folosim de prilejul vizitei dv. 
fentru a ne exprima simpatia 
rățească pentru Partidul Comu 

nist Francez care se află In pri
mele rînduri ale luptei pentru a- 
pățarea păcii, pentru destinderea 
încordării internaționale dusă de 
poporul francez.

Sub steagul internaționalismu
lui proletar mișcarea comunistă 
din Franța a crescut și s-a dez
voltat devenind o forjă care se 
bucură de influentă mereu eres- 
cindă in masele largi ale poporu
lui francez.

Comuniștii romini și tofi oame
nii muncii din Republica Popu
lară Romină urmăresc cu cea 
mai mare simpatie lupta grea a 
comuniștilor francezi împotriva 
ofensivei reactiunii franceze.

Ofensiva turbată dezlănțuită 
de forțele reacționare din Franța 
in perioada contrarevoluției din 
Ungaria, prin atacarea sediului 
Comitetului Central al P.C. 
Francez și a redacției ziarului 
„L'Humanite", precum și distru
gerea unor sedii de partid au um
plut de indignare inimile oame
nilor muncii din tara noastră.

Sintcm mindri că conducerea 
partidului, masa largă a comu
niștilor francezi au dat o ripostă 
hotăftoare elementelor șovăiel
nice revizioniste, că proletariatul 
francez a răspuns cum se cuvine

huliganilor fasciști: din această 
bătălie comuniștii francezi au ie
șit mai puternici.

Noi știm că reactiunea din 
Franța încearcă să subordo
neze interesele vitale ale po
porului francez țelurilor război
nice ale pactului Atlanticului de 
Nord, contribuind la reînvierea 
militarismului revanșard vest- 
german.

Dar acestei politici antipopulare 
1 se opun forfele sănătoase ale 
poporului francez în frunte cu 
P.C. Francez.

In anii de democrație populară 
poporul nostru a obținut succese 
mărețe in industrializarea socia
listă a tării.

Realizările acestea oglindesc 
clar încrederea ce o au oamenii 
muncii in partid, in politica și 
hotărîrile partidului pe care le 
consideră că propriile lor hotă- 
riri și luptă cu abnegație pentru 
traducerea lor in viată.

Partidul nostru a devenit mai 
unit și mai puternic prin legă
tura sa strinsă cu poporul mun
citor. El este credincios principiu
lui marxist-leninist al internațio
nalismului proletar

Vizita delegației dv. în patria 
noastră, la combinatul nostru, va 
contribui la întărirea prieteniei în
tre poporul romîn și poporul fran- 
cez. va fi un aport adus telului 
nostru comun, întărirea și menți
nerea păcii și 
poare.

prieteniei intre po.

Cuvîntarea tov.
Am sosit la invitația Partidu

lui 'Muncitoresc Romin pentru a 
întări colaborarea și prietenia In
tre cele două popoare și cele 
două partide a!e noastre.

Sintetn foarte fericiți că am 
fost primiți de membrii Comite
tului Central al Partidului Mun
citoresc Romin in frunte cu pri
mul secretar al Comitetului Cen
tral tovarășul Oh Gheorghlu- 
Dej. Noi comuniștii francezi nu-

Wa'deck Rochet
mare stimă și cea

RAIDUL 
NOSTRU PRIN CITEVĂ SATE ȘI COMUNE

■

rebat asupra viitoarei sale 
isii,’ puștiul răspunde de obicei 

și răspicat, manifcstîndn-și 
rința fie pentru o meserie 
după părerea lui, produce in- 
arabile voluptăți gastronomice 
tar), fie pentru una cu carac- 
pectaculos (marinar, dacă nu 
pirat).
r aceste gusturi „atemporale” 
ă spun așa, 
are stîmesc 
etul adulți- 
nu sînt sin- 
e exprimate.
d, avîntul 
sii și pro- 
I social im-
i paralel copiilor dorinți mai 
ate — electricienii, șoferii, 
triștii, minerii la haveză și 
narate alte categorii de oameni 
uncii exercitînd o puternică 
de atracție. Și dacă pentru 
itatea părinților aceste dulci 
pâri sînt firești și le evocă 
iile culese din exercitarea 
iei lor meserii, există însă și 
imită categorie de oameni 
care se sperie. Cum, Puiu al 
i vrea să fie muncitor ? De 
, oameni ai registrelor, ei văd 
aserțiune incompatibilă cu 

Ionii scurți și cu baloanele 
ite. Căci, se întreabă ei cu 
ă îngrijorare, ce fel de atrac- 
nate prezenta la vîrsta ros- 
ă noțiunea de muncitor, în- 
ea nu are atingere nici cu 

ia de dulce, nici cu beția ma- 
aventuri pe pămînt, în var
an în apa ?
3 aici o dovadă a dragostei 
ie ? Poate. Dar atît, dra- 
Atențfa, înțelegerea, clarvi- 

i lipsesc cu totul sau sînt de-
e. îngrijorarea este nejusti-

lui, toate, absolut toate onorurile 
au fost acordate clasei muncitoa
re ? Oare a uitat mama ca acasă, 
zilnic, în prezența, băiatului, ra- 
dio-ul face elogiul muncitorului ino
vator, raționalizator, în veștile de 
pe întreg cuprinsul țării ? Oare au 
uitat părinții de care ne ocupăm 
că, chiar dacă deocamdată copilul 
nu știe să citească, pe fețetele cu
burilor sale apar muncitori, con
structori de palate nemaivăzute ? 
Și dacă toate acestea și o mie de

ȘTEFAN IUREȘ

(Continuare în pag. 3-a)

■-adevăr, orice omuleț tinde 
ia ca ideal de viață pe cel 
în viziunea proprie, stă în

La mina Lupeni se experimen- 
iză de cîtva timp la înaintări în 
tră în galeria direcțională, me- 
la perforării găurilor cu „sîm- 
re cilindric”. Aplicarea acestei 
tode a dus la reducerea prețu- 

de cost.
n fotografie: crupă pușcare, 
■mbrll brigăzii condusă de Iosif 
:ht r.ăsoară lungimea găurilor 
șcate după noua metodă.

în campania de primăvară
Harnicii tractoriști I i****** griul de primăvară, mazărea și

Cînd citim aceste rînduri, pe 
(ogoarele din rază stațiunii de 
mașini și tractoare Ciulnița, trac
toriștii vor fi semănînd deja 
culturi din epoca a doua a cam
paniei.

• Harnicii tractoriști de la 
S.M.T.-Ciulnița, raionul Slobozia.

J au început campania de primă- 
j vară încă din luna februarie.
I Avînd contracte pentru 8.002 
hantri, conducerea stațiunii a luat 
din vreme măsuri pentru organi
zarea muncii.

Urmărind permanent situația 
întrecerii, comitetul organizației 
U.T.M. constata periodic care 
brigadă este în frunte și care a 
rămas în urmă. Celor codașe li 
se atrăgea atenția la vreme prin 
șefii de brigadă. Datorită acestui 
lucru s-a născut în inima fiecărui 
tractorist dorința de a nu i-o 
lua altul înainte. Și, după cîtva 
timp, brigăzile a 10-a, condusă 
de Avram Drăgan, și a 11-a, con
dusă de utemistul Crlstea Nicolae, 
s-au situat în frunte. Tractoristul 
nr. 1 al stațiunii este tînărul 
candidat de partid Nicolae Vizi- 
reanu. El și-a terminat planul 
personal pe care l-a avut în 
ceastă campanie, încă de la 
martie.

Interesul utemlștllor pentru

Pitoresc, poezie și farmec j. 
J Intilnește drumețul ia tot i 
ț pasul in această innoiioart J 
J lună de primăvară. Dar ce-ar S 
£ însemna primăvara, ce-ar in « 
? semna Bărăganul fără cei ce » 
J dau pâ mint ului • sămînța vie a 5 
g rodului ? g
2 A’e-am pus aceste între băr.

colindînd prin cîteva din sa- fi 
tele și comunele raioanelor a- 
gricale Slobozia și Călărași. fi

Și, pentru că intenția noa- '(j 
| stră a fost aceea de a afla fi 
2 care este aportul adus de ti- 
- nerii țărani muncitori de prin $ 
,• aceste locuri in campania de J 
2 primăvară, vom oglindi, în 
2 cele ce urmează mai ales fi 
2 fapte din munca lor.

l orzul — însămînțate de harnicii 
tractoriști.

S-a petrecut aici insă și un 
lucru neplăcut. Datorită faptului 
că conducerea S.M.T.-ului nu a 
contractat suprafețe mai mari, pe 
măsura posibilităților stațiunii, în 
perioada de tranzit dintre prima 
și a doua epocă au fost multe 
zile de acalmie. Tractoriștii s au 
pomenit, în prima decadă a lui 
aprilie, că n-au ce face.

E necesar ca conducerea sta 
țiunii să țină cont de acest lutru 
și să tragă învățăminte pentru 
campaniile viitoare. Spunem a- 
ceasta pentru că în S.M.T.-Cîul- 
nița există tineri entuziaști, care 
sînt în măsură să răstoarne cal
culele, mai ales cînd ele nu sînt 
făcute cu destulă chibzuială.

trim cea mai ____ _
mai mare admirație pentru Par 
tidul Muncitoresc Romin și pen 
tru incercații săi conducători. Noi 
nu uităm ir.delungata și tradițio
nala prietenie care leagă cele 
două partide, și cele două po
poare ale noastre.

Intre cele două războaie mon
diale. vreme de 20 de ani, parti
dele noastre au dus lupta pentru 
libertate. împotriva fascismului.

Și astăzi noi luptăm pentru a- 
ceeași cauză, dar in condiții di
ferite. Voi. oamenii muncii din 
Rominia ați izbutit să înlăturați 
regimul capitalist.

La noi in Franța capitaliștii 
sint tncă la putere și oamenii 
muncii, care mai sînt crunt ex
ploatat!. trebuie să lupte împo
triva asupririi capitaliste, pentru 
a-și apăra condițiile lor de exis
tentă amenințate zilnic. Ei tre
buie să lupte și Împotriva politicii 
de război dusă de guvernele bur
gheze și reacționare. Astfel, de 
peste doi ani Franța s-a angajat 
in Algeria Intr-un război nedrept 
si ruinător dus exclusiv în scopul 
de a apăra privilegiile unui pumn 
de mari colonialiști capitaliști și 
de a menține poporul algeria n 
sub jugul colonialist. Peste 
WO.OOO de soldați francezi au 
fost trimiși in Algeria pentru a 
duce acolo un război nedrept, 
contrar intereselor adevărate ale 
Franței. In același timp, guver-

nantii noștri burghezi trădează 
și pe alte planuri interesele .na- 
jionale ale Franței supun:ndu-le 
dominației imperialismului ame
rican și patronînd repunerea pe 
picioare a militarismului vest- 
german. Recent ele au pus tru
pele terestre ale pactului Atlantic 
din Europa occidentală sub co
mandamentul fostului general na
zist Speidel. Proiectele de creare a 
Uniunii Europei occidentale nu 
sînt altceva decît o manevră de 
război îndreptată împotriva țări
lor socialiste. împotriva păcii.

Lupta împotriva războiului din 
Algeria, pentru armistițiu și pen
tru începerea unor negocieri ia 
forme multiple și se intensifică 
pe zi ce trece.

In întreaga tară crește in am
ploare lupta împotriva numirii 
generalului nazist Speidel In 
fruntea trupelor Pactului Atlantic.

In fruntea luptei pentru apă
rarea drepturilor oamenilor mun
cii, pentru pace, la care participă 
milioane de francezi, se află Par
tidul Comunist Francez sub con
ducerea Comitetului său Central 
în frunte cu secretarul său ge
neral Maurice Thorez.

Și totuși pînă acum, deși par
tidul nostru s-a clasat in ultimele 
alegeri in fruntea tuturor celor
lalte partide, el este inlăturat de 
la orice participare la conducerea 
treburilor statului. Plnă acum 
partidele burgheze, coaliztndu-se 
intre ele și Fiind sprijinite de 
șefii socialiști, au reușit să mo
nopolizeze puterea. Dar situația 
lor este din ce in ce mai grea. 
Orice ar face ei. se apropie mo
mentul cind capitaliștii vor tre
bui să cedeze locul clasei munci
toare și poporului. Astfel Partidul 
Comunist Francez conduce lupta 
în fruntea clasei muncitoare, cu 
Încredere In victorie.

In această mare luptă noi ne 
simțim puternic ajutați de po- 
popoarele socialiste, așa cum este 
și al vostru. Noi simțim puternic 
acest ajutor, nu numai pentru că 
propriul vostru exemplu reprezintă 
prin el însuși o mare forță pen
tru clasa muncitoare din tarile 
capitaliste, dar ți pentru că în 
toate Împrejurările noi ne aflăm 
de aceeași parte a baricadei. 
Acest lucru a reieșit cu putere din 
tratativele care se desfășoară ac
tualmente Intre delegațiile Parti
dului Comunist Francez și Parti
dul Muncitoresc Romin.

In perioada evenimentelor din 
Ungaria, cele două partide ale 
noastre au aprobat fără ezitare 
ajutorul pe care Uniunea Sovie. 
tică l-a dat clasei muncitoare un
gare pentru a infringe contrarevo
luția și pentru a împiedica restau
rarea capitalismului și fascismului 
in Ungaria, pentru a apăra cuce
ririle socialismului, Împotriva pe
ricolului imperialist.

Cele doua partide ale noastre 
au înfierat împreună agresiunea 
împotriva Egiptului și de aseme
nea ambele sînt hotărite să zădăr. 
nicească planurile militarismului 
vestgerman. De asemenea ele stnt 
de acord să-și intensifice efortu
rile pentru realizarea unui pro
gres în problema reducerii arma
mentelor marilor puteri, a interzi
cerii armelor atomice și a orga
nizării securității colective in Eu
ropa. De asemenea ele sint de 
acord că este necesar să se 
pună capăt printr o reglementare 
pașnică războiului din Algeria.

In sfirșit. mai important decît 
toate, cele două partide ale noa
stre au constatat că stnt pe deplin 
de acord să considere că uni. 
tatea lagărului socialist, al mișcă
rii comuniste internaționale este 
de importantă primordială tn lup
ta pentru pace și socialism.

Noi știm că numai răminînd 
strips unite fn jurul Uniunii So
vietice. țările socialiste și îm
preună cu ele proletarii din lu
mea Întreagă vor .putea să ba
reze calea războiului și vor putea 
să permită socialismului să înre
gistreze noi și mari succese pen
tru fericirea tuturor popoarelor.

Cele două partide ale noastre 
care au luptat totdeauna pentru 
puritatea teoriei marxist-leniniste 
resp ng revizionismul pe care im
perialiștii încearcă să-l foloseas
că pentru a slăbi lagărul socia
list. Noi nu vom permite să fie 
atinsă unitatea mișcării comunis
te internat:onale. Noi vom rămi- 
ne neclintit, fideli, apelului lan
sat de „Manifestul Partidului 
Comunist": „Proletari din toate 
tarile. uni(i-vă“ căci noi știm 
bine că viitorul aparține comu
nismului.

In Africa și Asia sute de mi
lioane de al(i oameni scutură a- 
cum lanțurile colonialismului, 
stimulați de exemplul vostru, noi 
sintem convinși că și In țări ca 
Franța vom izbuti să înlăturăm 
capitalismul și să asigurăm vie 
toria socialismului:

în-

deplinirea planului a făcut ca 
pînă la 30 martie S.M T.-Ciulnita 
să realizeze toate lucrările din 
epoca întiia. Peste 4.750 de hantri

„Sînt uniți utem'ftii 1“
Comuna Crucea din raionul 

Călărași e răsfirată pe mari în 
tinderi, undeva în Bărăgan 
Briiele verzi ale tarlalelor colec
tiviștilor și intovărășitilor parcă 
au tncins hora în jurul ei. Ter 
minînd însămîntările din epoca 
intiia, țăranii muncitori lucrează 
acum fără răgaz. Insămîntarea 
porumbului este primul lucru pe 
care-1 au de făcut. Pe noi însă 
ne-a entuziasmat mult dragostea

au fost lucrați In această perioa
dă. în gospodăriile colective 
Brtncoveni—Slobozia și Draga- 
lina—Călărași, au răsărit deja

Dubla întîlnire 
internațională de foii al 

dintre echipele
U.R.S.S. și R.P.R,

Calendarul International al fot
baliștilor romîni s-a imbogătit cu 
două intilniri deosebit de impur, 
tante. La 1 iunie, la Moscova, 
echipa reprezentativă de fotbal a 
R.P.R. va intîlni echipa selec
ționată a U.R.S.S. In aceeași zi 
Ia București se va disputa me
ciul dintre reprezentativele secun. 
de ale celor două tari.

Dubla întîlnire internațională 
de fotbal dintre echipele U.R.S.S. 
și R.P.R. este așteptată cu mare 
interes de iubitorii jocului cu ba
lonul rotund din cele două fări 
prietene.

(Agerpres)
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TEME INTERESANTE
pentru adunările generale

// /I l)>

Articolul apărut în „Scinteia ti
neretului" în legătură cu pregăti
rea și conținutul adunărilor gene
rale la Institutul Politehnic din 
Orașul Stalin, arăta o situație 
care de fapt se deosebește foarte 
puțin de cea existentă în orga
nizația noastră U.T.M. Vom aju. 
ta, credem, la elucidarea marii 
probleme „cum să pregătim adu
nările generale interesante și 
pline de conținut", scriind despre 
experiența noastră in organizarea 
unei adunări generale pe care noi 
o socotim interesantă. Printre 
utemiștii facultății noastre circula 
părerea că sarcinile sint numai 
pentru cadrele U. T. M. și nu 
pentru utemiști. Cunoscînd acea
stă stare de spirit biroul U.T.M. 
s-a gindit că trebuie să facă fo
tul pentru a convinge pe fiecare 
utemist că, aprecierea „bun la 
învățătură" și „cinstit" nu con
firmă intnitotul calitatea de ute
mist. Fiecare student are azi a- 
ceste îndatoriri: titlul de utemist 
implică însă îndatoriri în plus.

Știam că reușita acestei munci 
nu depinde de numărul prelucră
rilor pe care biroul le va ține in 
fața utemiștilor pentru a-i lămuri 
ce sarcini au de îndeplinit, ci de 
acțiunile concrete care se orga
nizează. Trebuia în primul rînd 
ca in adunările generale să se 
discute teme mai interesante, iar 
munca profesională să n-n mai 
discutăm folosind doar prilejul 
raportului de analiză pe un se
mestru.

Prima adunare generală cu n 
temă interesantă, după părerea 
noastră, a fost aceea ținută îna
inte de examene în care s-a dis
cutat despre „atitudinea utemîs- 
lui". Cea de a doua adunare ge. 
neraiă însă, ținută recent e mai 
proaspătă în memoria fiecăruia 
din noi și despre ea vom vorbi.

Tema ei „Legătura între proble
matica unui fizician și concepția 
lui despre viață" este izvorită din 
discuțiile ce se purtau frecvent 
printre studenții facultății noastre 
care voiau să cunoască mai bine 
legătura dintre filosofia marxistă 
și materiile lor de bază, fizica și 
matematica. Tema s-a conturat 
mai precis însă cînd -un utemist 
din anul I a adresat această în
trebare biroului U.T.M. Problema 
s-ar fi putut lămuri, firește, la 
curs, ne-am gindit insă că in- 
tr-o adunare generală U.T.M. 
distanța dintre catedră și banca 
In care stă studentul nu mai exis, 
tă, iar studentul va asculta atent 
ce i se spune, nu din obligația de 
a-și însuși o lecție asupra căreia 
va fi interogat la un seminar.

Avînd certitudinea că aduna
rea va naște discuții, am organi
zat-o. Rugăminea de a pregăti re
feratul pentru adunarea generală 
U.T.M. a fost adresată lectorului 
Andrei Weiszman, unul din sem
natarii acestor rinduri. Utemiștii

au luat cunoștință de tema adu
nării din timp și cei care au par
ticipat la adunare au venit cu cu
riozitatea cu care vii să afli un 
lucru nou.

După cum însuși titlul a ară
tat, tema era de specialitate. De 
aceea vom arăta numai pe scurt 
ce a conținut referatul. El a por
nit de la o discuție purtată nu de 
mult la un simpozion de fizică în 
care un tînăr și-a exprimat pă
rerea că fizicianul nu are nevoie 
de noi teorii fizice ; el face expe
riențe, interpretează rezultatele 
experiențelor pe baza unor teorii 
existente (teoria relativității, de

pildă). Și dacă rezultatele expe
riențelor fizice nu corespund teo
riilor actuale, aceasta e treaba 
ideologiei. Să fie modificată ideo
logia — spunea el.

Pentru a demonstra utemiștilor 
netemeinicia afirmației tînărului 
fizician, s-a pornit de la două ex- 
perințe practice și anume: expe
riența Michelzon (care stă la baza 
teoriei relativității și poate fi in
terpretată în două feluri) și ex
periența Young (care stă la baza 
mecanicei quantice moderne care 
de asemenea se poate interpreta 
in două feluri). Fizicianul nu poa
te decide între aceste două inter
pretări pe baza experiențelor exis
tente de fizică Singura posibili
tate este concepția lui despre v a- 
ță pe baza căreia poate decide 
asupra acestor interpretări. In 
sfîrșit, cu aceste demonstrații 
am vrut să ajungem la a con
vinge pe utemiști că fizicianul 
nostru are nevoie de o concepție 
marxist-leninfstă despre lume 
pentru a putea găsi calea justă 
de dezvoltare a fizicii Această 
concepție despre lume este verifi
cată de sute și mii de experiențe 
fizice și de însăși legile naturii. 
De asemenea filozofia marxistă 
are nevoie de rezultatele fiz.cii. 
Fizicianul are nevoie de o con- 
cepfie despre lume și în proble
mele mari și problemele mici, ale 
fizicii și in munca profesională, 
dar și in viața de toate zilele 
Aceasta a fost concluzia refera
tului. Bineînțeles pe tot 
cursul refe'alulu; această 
cluzie a fost argumentată.

După referat s-au purtai discu 
ții. s-au pus întrebări. Referen
tul, complectat și de alți partici
pant: din sală a lămurit toate 
problemele. im vrea să exage
răm reușita stei adunări ge
nerale, nici afirmăm că de a- 
cum tema discutată a fost com
plect epuizată. Nici n-am avut 
această intenție: studentul va 
avea zilnic ocazia să se con
vingă că fără a lega învățătura

marxist-lenir.îstă de specialitatea 
pe care și-o însușește nu va pu
tea contribui cu nimic la progre
sul muncii sale.

Ceea ce este interesant că, după 
adunarea generală, discuțiile care 
se purtau intre utemiști au îm
brăcat un caracter mai larg, apa
rent nelegat de tema adunării. Au 
Început să se discute despre pro
bleme politice actuale, probleme 
ale muncii organizației lî.T.M.

Rezultatele adunării generale 
sint încă puțin palpabile. Nu ne 
putem lăuda nici măcar cu o pre
zență foarte bună la adunarea ge
nerală despre care am vorbit. 
Avem insă satisfacția că începu
tul acesta este bun; asemenea 
adunări generale interesează șl-șl 
exercită mai puternic rolul de 
școală a educației comuniste. 
Tocmai de aceea acest început 
vrem să-t continuăm. In viitoarea 
adunare generală deschisă, scrii
torul Asztalos Istvan a acceptat 
invitația de a veni să lămu
rească studenților o serie de pro
bleme ideologice legate de artico
lul său „Scrisoare către fiul meu" 
apărută in revista „Utunk".

începe deci să se contureze un 
conținut bogat și totodată edu
cativ al adunărilor generale. Teme 
interesante și actuale am găsit. 
Nu am găsit insă o metodă mai 
bună de pregătire a acestor adu
nări generale care să asigure par
ticiparea tuturor utemiștilor. 
Ne-ar interesa să aflăm și părerea 
altora In această privință.

ANDREI WE1SZMAN 
Lector universitar

ALICE NAGY 
secretara biroului organi

zației de bază U.T.M. a Fa
cultății de Matematică și Fizică 

Universitatea Bolyai din Cluj

Din programul
Casei de Cultură 

a Studenților 
din București

— 500 de ani de la înscău
narea lui Ștefan cel Mare. Va 
vorbi Prof, universitar Ion 
lonașcu despre : „Cultura tn 
timpul lui Ștefan cel Mare". 
Va urma un program artistic.

Vineri — 19 IV. 1957 ora
2030

— Recital de canto și muzi
că instrumentală, prezentat de 
studenții Conservatorului „Ci- 
prian Porumbescu“ din Bucu
rești,

Tv

Mr 
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Institutul de științe economice și planificare „V. I. Lenin" din București oferi studenților săi condiții bune de studiu. 

Iati-i pe studenți studiind intr-una din sălile de lectură ale institutului.
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Slmbătă — 20 IV. 1957 ora
1930
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— Simpozion Hotăririle / 
Partidului și Guvernului prind v 
viață (domeniul culturii și să* f 
nătâții). Vor vorbi: tov Pavel J 
Țugui membru supleant a! C,C 
al P.M.R. și tov. Voinea Mari- > 
nescu, ministrul Sănătății și j 
Prevederilor Sociale. Va ur- J 
ma un program artistic.

Duminică — 21 IV. 1957
I9JO

— Formații studențești 
scena Casei de cultură a 
denților. „I S.E.P." 
.GOGII Șt R1C*
ȚI*. spectacol satiric muscal
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PRIETENIE MATURA
1a de maturitate, de loc de prisos. 

Interlocutorii mei, — un grup de 
studenți din anul V — erau ti-

Orașul de pe Mureș are 
ora actuală, suficient de solide 
ancore in literatură ca să se .
poată dispensa de tradiționalele neri și veseli, excelau în glume 
imagini introductive la reportaj și se înțepau — ștrengărește — 
Așa incit n-am sa romanțez iti cu âluzii la fiecare cinci minute, 
nerariul străbătut pe strâziie cu Ai fi fost tentat să-i crezi copi- 
asfaltul ud oglindă, descriind ca
sele vechi cu pereți și ziduri de 
cetate sau filosofind liric asupra 
mugurilor care-și certifică drep
tul la existență ; am sâ anunț 
doar, laconic și grav, că ținta 
mea era să fac o vizită pre te 
nească studenților arădeni — la 
facultate.

Discuția pe care am 
— de loc protocolară ~ 
țumit, demonstrindu-mi 
ternul romantism boem 
studențești s-a adâogat

>ns‘

In aceste două luni, ansambl 
studențesc a devenit o parte ini 
grantă a vieții lui, o iubire ci 
nu cere niciodată prea mult." 
inegalabil să-l auzi povestim 
„Ehei, cînd am să fiu repartiz: 
îmi fac un ansamblu cu țărai 
mei de se duce vestea I". G 
gore Bojin, entuziastul organiz 
tor, sufletul grupei lui — 
a fost bolnav anul trecut, 
in sesiune și colegii l-au 
să-și dea toate examenele 
le ia cu „foarte bine".

In grupa 120 unde nu e nici 
fată și aproape toți băieții st; 
la cămin prietenia e și mai m 
nilestă. Evenimentele vieții 
nuia aparțin tuturor: cînd s 
logodit Horia Drăghici toa 
grupa, achiziționind un imp 
zant buchet de flori, a luat par 
ia logodnă.

Prietenia studenților din an 
V nu este numai o suită de i 
tîmplări vesele. Disputele I 
științifice — singurele afară 
cele sportive I — sînt poate c 
mai interesant aspect al prieteJ 
lor. $i atunci cînd Dulcea| 
înarmat cu teorii și citate, pr 
zintă un referat, privirea lui u 
mărește cu îngrijorare mimica I 
Popovici care ia notițe și ni 
cruță niciodată...

Nu mi-am pus în gînd să p 
vestesc cititorilor despre 
aspectele vieții acestor 
buni, pentru că-. despre 
s-ar putea scrie, zeci de 
Vreau doar să -mai spun 
citeva luni care mai sînt 
sfîrșitul anului vor trece 
vor trece și, zilele frumoase a 
excursiei pe -care și-au propi 
s-o facă, cu toții, in Deltă Poa 
că unii vor avea locuri de mu 
că in vecinătate, poate că alții 
vor mai întîlni Dar prieteni 
frumoasa și profunda lor priet 
nie din anii de studenție de-ab 
atunci cînd se vor despărți le i 
arăta pe de-a-htregul ctt le-a fo 
de . folositoare, cit le-a întrq 
personalitatea, cit le-a dat |

Desigur, există afinități care-i 
apropie mai mult pe unii de cei
lalți ; dar acestea sint mai mult 
decit prietenie, sînt legături care 
nu mor toată viața. Studenții pe 
care-i aveam în față — Grigore 
Bojin, bursier republican, secreta
rul asociației din facultate, Ni- 
colae Dulceanu, loan Popovici și 
loan Mărgineanu sînt uniți prin
tr-o asemenea legătură. Fac parte 
din grupe deosebite, sînt veniți 
din toate colțurile țării — din 
Timișoara sau din Huși, din Cluj 
sau din Oradea, unii din sate și 
alții din orașe; ceea ce.și doresc 
insă, fierbinte, este ca repartiza
rea să-i fixeze aproape unul de 
altul, să se tntîlnească peste ani 
tot așa cum s-au întîlnit și pînă 
acum, schimbînd păreri și sfă- 
tuindu-se unul pe 'altul. Fiecare 
aduce tn această prietenie ceva 
propriu, de care ceilalți au mul
tă nevoie : Grigore Bojin — opti
mismul lui, etern organizatoric, 
Nicolae Dulceanu — calmul stu
dios. loan Popovici — timidita 
tea meditativă șl Mărgineanu re
marca acidă, ironică, necruță
toare.

Oamenii tineri, atunci cînd au 
prieteni, dăruie acestora tot ce e 
mai frumos în ființa lor, ceeace 
mi-a plăcut în prietenia celor 
patru studenți e că. dăruindu-și 
unul altuia ceea ce e mai fru
mos Intr-inșii nu devin totuși 
«clusivișt», nu renunță la restul 
omenirii, ci sint capabili să mai 
dea și altora din prea plinul lor 
sufletesc Ion Mărgineanu. de 
pildă, învață bine, e prieten bun 
al celorlalți trei, dar are resurse 
de energie pentru mai mult Tn 
două luni a pus pe picioare un 
ansamblu de estradă studențesc 
cu care a fost în turneu in Timi
șoara și Lugoj și a prezentat 
spectacole și în Arad Spiritul lui 
de observație, verva satirică și-au 
găsit teren propice în textele și 
cupletele ansamblului. în talentul 
pe care-1 dovedește ca interpret.

1-20

ajut
Șilandri dacă n-ai fi distins fon

dul de seriozitate, capacitatea lot 
de a se orienta în viată.

Preambulul convorbirii noastre 
a avut o nuanță comică : aflîn; 
du mă gazetar, studenții m-au 
somat să nu greșesc și eu, ca uri 
confrate de la „Viața studențeas 
că" și altul de Ia emisiunea ra- 
dio-uhii pentru studenți, denumi
rea facultăților; fiecare în parte, 
recomandîndu-mi-se, mi-a expli
cat cu multe amănunte, că facul
tatea din Arad e de Medicină Ve
terinară și nu de agronomie, zoo
tehnie, farmacie sau cine știe ce 
altă ramură medicală sau agri
colă. Am trecut, printr-o promi
siune solemnă acest examen; 
am înțeles insă doar pe urmă că 
studenții țineau la aceasta nu 
dintr-o subliniată ambiție sau 
vanitate ci pentru că facultatea 

străduit 
dra- 
dau 
este 

.__ _ luni
fiecare din ei va fi medic 

Facultatea le-a dat o 
e-a dat cultură și posi- 
de a deveni utili socie- 
i prețios decit toate a- 

cestea e insă faptul că aia’ fie 
care a devenit om. și-a cristalizai 
□ personalitate, o personalitate 
care știe ce are de făcut in viață.

Studenții cu care am stat de 
vorbă mi au vorbit despre multe 
laturi ale activității lor: despre 
studiu și distracție, despre prac
tică și activitate științifică 
Multe din cele ce-mi spuneau e- 
rau interesante prin ele insele; 
pe mine m-a impresionat insă, 
in mod deosebit, firul roșu care 
lega toate aceste idei, deosebita 
lor semnificație prietenia care 
unește pe toți acești oameni ti
neri.

în anul V al Facultății de me
dicină veterinară nu sînt multi 
studenți — doar vreo 60. După

:n afara pre- examenele, 
formațiuni- exigențe care

purtat-o 
m-a mui
că la e- 
al vieții 
un ..ce"

la Mos

ILEANA POPOVICI

cei

că ce 
pină 
reped

toa 
priete 
fieca

făcut la 
„Ciprian 
aflat că

a fosi 
temei

dedțîlor la

U.TJX 
gătirea

T

mae<
ncurs na*, om

ato). Grego-

de data deschiderii 
aceste joi închinate 
la Moscova organ i 
din două în două

torul tn 
studenți
Leonte 
Ileana 
ghian Varujan 
(vioară), Konya 
mitra Constantin (

Echipa de gimnastică artistică a Facultății de ingineri econo, 
miști, grupa 217 a anului III.

toare li s-au oferit în plus bilete 
la un spectacol de operă.

Timpul trece, oamenii se schim 
bă. se maturizează, iar pe foștii 
elevi cărora organizațiile UTM 
le inminau in vara anului 1953 
legitimații pe care scria „Carnet 
de partcipani ia cel de-a 
Festival*. Fam reftftRnff 
*3e si’^e dîferitrfor 
rare 'pi-au dus pașo ! 
de a afla cile ceva din pregăti* 
rile studenților în vederea mult 
așteptatului Festival de 
cova.

Primul popas l-am 
Conservatorul de Muzică 
Porumbescu* unde am 
o preocupare importantă ce a 
solicitat o muncă susținută din 
partea cadrelor de conducere

4 și Guți Eli (suflă pe bânc’le căreia s-au 
cinci ani le este nespus de 
gâ. M-am bucurat să-mi 
seama că sentimentul acesta 

peste citeva

ci'.’lcr.

Studenți—la lumina
R A M P E 1 Casa de cultură a studen 

â:n Bucureși 
■or in tense a ie

expresia unuia dintre ei» anii și 
tot complexul oe 
există față de vil*

Poștelor a râ
de aplauzele

Bătrinut Palat al 
sunat zilele trecute 
furtunoase ale spectatorilor entu
ziaști care au asistat la concursul 
artistic al studenților de la Insti
tutul politehnic din București.

De citeva săptămîni. în făcui- 
tați domnea o atmosferă de agi
tație specifică zilelor care preced 
un eveniment însemnat.

Pregătirea unui spectacol pen
tru concursul ce șe apropia nu a 
fost deloc un lucru ușor dacă pu
nem 'a socoteală faptul că pro
gramul profesional este destui de 
încărcat, deci timpul liber limi
tat Politehnicienii au dovedit însă 
că dispun de bogate resurse ar
tistice și se pricep în materie de 
artă la fel de bine ca la formulele 
reci ale matematicii.

MECANICII, 
SAU ECONOMIȘTII ?

Era o întrebare care circula 
buzele tuturor spectatorilor 
timpul desfășurării concursului.

Formațiile artistice ale facul
tăților de mecanică și ingineri 
economiști erau protagonistele a- 
cestui concurs. Intre ele există o 
veche „rivalitate" artistică. Făcui- 
tatea de mecanică dorea să-și ia 
revanșa din anul precedent cînd

pe 
în

Și ACUM, PREMIAȚ1I

concursul a fosl cîștigat de Fa
cultatea de ingineri economiști.

Care va învinge ? Părerile erau 
împărțite

Mecanica s-a prezentat cu un 
program foarte variat, cu soliști 
vocali talentați, ou o orchestră 
foarte bună și o echipă de dan
suri care a excelat tn execuția 
unui dans marinăresc.

Economiștii 6-au prezentat cu o 
echipă femenină de gimnastică, 
cu solista Ecaterina Gherlan. care 
a fost îndelung aplaudată și un 
cor mixt cu reale calități.

Rezultatul concursului a dove
dit totuși că mecanicii au fost mai 
buni.

Și celelalte facultăți au avut la 
concurs reprezentanți care le-au 
ridicat prestigiul.

Studentul iulian Cazangiu (Fa
cultatea de Chimie industrială) 
ne-a făcut dovada unei adevărate 
măiestrii în interpretarea ..Bala
dei" de Ciprian Porumbescu Stu
dentul Victor iacob (Facultatea 
de Chimie) a cîștigat premiul I la 
recitări Cicerone Limberia (Fa
cultatea electronică) a cîștigat 
premiul I la solo instrumentiști. 
Echipa de dansuri populare a Fa
cultății de metalurgie a cîștigat 
împreună cu echipa Facultății de 
mecanică, locul I.

Și colegii noștri străini au ți
nut să și aducă contribuția la 
programul diferitelor facultăți. 
Studentul negru Aldou Diarra 
(Facultatea de Chimie), a cîntat 
cu multă căldură un cîntec din în
depărtata Africă („înger negru") 
și unul romînesc („M-a făcut 
mama oltean").

PERSPECTIVE DE VIITOR

Concursul a constituit un bun 
prilej pentru selecționarea celor 
mai buni studenți, care să forme
ze ansamblul artistic al institu
tului. Credem că acest ansamblu 
va menține prestigiul institutului

și la concursul jnterinstitute care 
va avea loc anul acesta. De ase
menea, 
tradiția 
chipele 
își vor 
țice.

acest concurs va intra în 
institutului și, anual, e- 
artistice ale facultăților 

măsura forțele lor artis-

I. RIZESCU și 
M. PLĂMĂDEALA 

studenți

Studentul Iulian Cazangiu din 
analii I al Facultății de chimie in- 
dus^**lă hrterpretind „Balada" de 
Ciprian Porumbescu.

La sfîrșit, președintele juriului, 
tovarășul Iulian Miișat a anunțat 
rezultatele concursului: locul I 
Facultatea de mecanică IqCul II 
Facultatea de ingineri economiști, 
locul III Facultatea de metalurgie.

Pe formații locul I a revenit, 'a 
cor. Facultății de mecanică, la 
dansuri populare. Facultății de 
mecanică și metalurgie Premiul 
special a fost acordat dirijorului 
Vasile Popescu Premiile au con
stat în cărți și alte obiecte! iar 
pentru formațiile cîștigătoare o 
excursie de cjnci zile în țară Con- 
curenților de la facultatea ciștigă-

Tn activitatea noastră 
de utemiști am tntilnit 
de multe ori, sau am 
auzit vorbindu-se despre 
așa-zișii utemiști paș
nici, inofensivi, care nu 
fac „nici bine, nici rău** 
pentru organizație, de
spre cei cărora li se 
spune că sînt... „oare
cum activi**.

Deși adesea el stnt 
prezenți în dările de 
seamă cu titlul: „bun 
la învățătură**, sau „a 
participat la...**, în ma
joritatea cazurilor insă, 
acești studenți se scuză 
de orice obligații extra- 
școlare printr-o politețe 
care îndatorează pro
fund : că are mult de 
studiat pentru o lucrare, 
sau că va fi angajat la 
Vq aceea î.ntr-o discuție 
sxtrem de importantă 
iu tovarășul profesor X, 
sau că e invitat de tov. 
prof. T undeva etc.

Se Intlmplă clteodată Constantin, Popescu Oc-

ca cel ce primește a- 
ceste scuze să rămină 
uluit de admirație și 
respect, să-și ceară ier
tare la repezeală pentru 
că a îndrăznit să... Bine- 
ințeles că, tn majorita
tea cazurilor, utemistul 
iși pierde timput cine 
știe pe unde. Dar și-a 
format deja un prestigiu 
și te jenezi să-l deran
jezi a doua oară, sau 
doamne ferește, să-i a- 
tragi atenția că... par
don, a mintit.

Am inttlnit ctțiva oa
meni din această specie 
și tn Facultatea de in
stalații a Institutului 
de construcții din Bucu
rești, mai ales la anul 
111. Stnt ctțiva utemiști 
buni la tnvățătură, res
pectați centru acest 
merit din cauza căruia 
Insă unii nu îndrăznesc 
Să discute celelalte la
turi ale activității și 
caracterului lor. Iliescu

P*-8 ^^** 'ederea.selectio- țorjj medici i-iu supus unei se-
: nira celor mei bune echipe care lecții artificiale și naturale. Au 
« reprezinte la Festival, con- rămas cei mai buni, cei care 

ț-aseț organizează obiș- ?j.au a]cs meseria cu fermitate, 
joi ale Festivalului Joi care au vrut să înve(e to( ce nu 
je ax, a fost prezentata știau. Și legătura lor s-a amen

de dansuri populare, la t3( tocmai prin dragostea lor
■ participat formații de pentru profesie, prin rlvna lor

studențești și sindicale, comună In învățătura, prin a- 
ntesc pentru trecerea in I cccjțj tinerețe. Am încercat să

sa ne r 
ducere» 
suitele
11 apri 
o seară 
care an 
dansuri

un al doilea concurs pentru stu- 
ienți, dotat cu premii, după mo
delul concursului pentru elevi 
„Drumeț i veseli". Pe măsură ce 
ne apropiem 
Festivalului, 
(nttlnirii de 
zate acum 
săptămîni vor avea ioc săptămî- 
nal.

Iată numai citeva aspecte ale 
pregătirilor ce se fac tn facultăți 
în cinstea marii sărbători a tine
retului de la Moscova.

pfna atunci cu surprinzătoare ti
miditate.

— Vezi, în primii ani de studiu 
ne-ar fi fost ușor să răspundem 
acestei întrebări: atunci, cînd ie
șeam de la ore căutam cu ochii 
un anumit coleg cu care să mer
gem la masă sau la cămin și 
căruia să-i povestim ce aveam pe 
suflet Era o prietenie copilă
roasă, care, se leagă întotdeauna 
între vecinii de cameră sau cei 
care împart același dulap. Acum 
lucrul acesta nu mai există ; poți 
lua de braț pe cel care se găsește 
cel mai aproape de tine, poți pleca 
cu et îi poți spune orice, pentru- 
că fiecare e un bun prieten, pe 

A. CRI STEA care-1 cunoști și care te cunoaște.

E o imagineNu este o fotografie ramasă din vara trecută, 
actuală, făcută acum citeva zi le, dar nu în grădină unde cresc 
deobicei castraveți ci, în sera Institutului agronomic din Ciut, 
în această seră, sub îndrumare a asistenților și profesorilor, stu
denții, își experimentează lucr ările lor științifice.

t avian, Pol ac Cornel și 
încă alții sînt în apa
rență utemiști: au car
net, plătesc cotizații, 
fac abonamente și în- 
țață bine. Dar aceștia In 
trei ani de studenție 
n-au luat niciodată par
te la discuțiile vreunei

despre acești oameni ? 
Cu ce ne pot ajuta ei. 
prin ce stnt interesanji ? 
Să-i lăsăm In pace, din 
moment ce nu iac și nu 
spun nimic.

Avem pentru ce și de 
ce să discutăm despre 
ei. lată un fapt. Intr-una

disciplină. Avea deja o 
sancțiune din partea or
ganizației pentru atitu- 
dinea lui necolegială, 
lipsită de răspundere și 
bun simț. Era firesc ca 
o asemenea comportare 
sa provoace indignarea 
și disprețul utemiștilor

cu care a tratat pre
schimbarea carnetului 
U.T.M., s-a dat drept un 
altul, de nenumărate ort, 
în fața unui profesor 
care nu-l cunoștea. A 
fost Pus tn discuția a- 
dunării generale și 
clus.

ex-

caracterul unor astfel 
oameni, să-i ajute să 
debaraseze de ace 
trăsături de caracte 
Indiferent de unde 
moștenesc, noi treb 
să fim Convinși că

Utemiști „pașnici"
adunări generale, 
avut niciodată 
personale pentru care să 
se înflăcăreze șl să dis
cute tn adunare, n-au 
susținut opiniile nimănui 
și nu și-au spus părerea 
tn problemele discutate 
N-au combătut idei gre
șite sau atitudini necin
stite, n-au încurajat ac
țiunile frumoase ale or
ganizației, n-au zis ni
mic, n-au făcut nimic. 
Atunci poate veți spune, 
pentru ce ni se vorbește

n-au din adunările generale 
păreri a fost propus pentru ex

cludere utemistul Dumi
trescu Dan. De ce? A- 
vlnd un număr enorm 
de absențe ne motivate 
el a crezut de cuviință 
să le șteargă singur din 
catalog. Responsabilul 
l-a prins asupra faptu
lui. Dumitrescu Dan s-a 
gindit că e foarte bine 
și „tovărășesc** să-i ia 
la bătaie pe colegul său. 
Dumitrescu Dan nu era 
la prtma abatere de la

prezenți la adunare. Nu
mai Iliescu, Popescu sau 
Polac n-au fost indig
nați și revoltați. Numai 
pe ei aceste fapte nu 
i-au determinat să-și 
spună părerea, să ia o 
atitudine, să se compor
te ca adevărați utemiști. 
Au stat in colțul 
niștiți, pasivi, 
renți.

Un alt fapt: 
Victor, un alt 
sancționat odată 
neglijența și indiferența

lor li- 
indife-

Nicula 
coleg, 

pentru

Nici această atitudine 
de om ore făcut nu i-a 
scos pe Popescu Octa
vian și ceilalți din apa
tia și indiferența lor. Ba 
din contră Iliescu Con
stantin a pășit de cu
viință să-i ia și apăra
rea spuntnd că „e un 
băiat bun**.

Cum trebuie să înțe
legem și să judecăm a- 
titudinea acestor ute
miști manifestată tn 
astfel de cazuri ? Despre

ce ne vorbește așa Zisa 
lor lipsă de păreri ?

Cred că este tocmai 
exprimarea clară a ade
văratei lor concepții t 
a sta calmi și impertur
babili tn fața oricărei 
s tuații, a 'rece ctt mai sini însușiri ale un 
neobservați, toate ace
stea oentru a se vutea 
ocupa exclusiv de binele 
persoanei lor.

Egoismul iese la ivea
lă. Lipsa lor de atitudi
ne deschisă, cinstită in 
toate tmpreiurările do
vedește un caracter cu 
totul străin moralei co- • 
muniste.

Toată această atitu
dine a utemiștilor l'le- 
scu. Polac, Popescu nu 
a indignat colectivul In 
mijlocul căruia trăiesc 
ei?

E oare imposibil pen
tru membrii birourilor 
U.T.M., pentru utemiștii 
buni și activiștii din fa
cultăți să influențeze

caracter de Om nou 
tînăr. că nu trebuie 
le tolerăm. Tovarășii 
facultate, cadrele org 

■ nizației și toți cei ca 
au de-a face cu acei 
utemiști doi să-i t 
drepte, au datoria tov 
rășească, prieteneas 
de a face acest lucr 
Să nu-i nesocotim a; 
cum am făcut nil 
acum.

E absolut necesar i 
tovarășii din comitet 
U.T.M. să se ocupe 
de acești utemiști, Into 
deauna prezenți, dar i 
fapt întotdeauna absen 
In viața de organizați

ANA ISPAS 
studentă



Prin cîteva sate și comune ARTA LUI OBRAZȚOV
(Urntrt din pig. ba)

i 
»u care tinerii de aici — In 
frunte cu uUmlștil — participă 
la muncile de primăvară. Cel mai 
important lucru este acela că co
mitetul U.T.M. pe comună știa 
aă împletească munca de orga
nizație cu munca din campania 
de insămințări ți, mai ales, reu
șește de minune să desfășoare o 
vie activitate tn opera de coope
rativizare a comunei. Acum cite- 
va zile au intrat in întovărășire 
ultimii trei utemiști.

Cînd am plecat din comuna 
Crucea era dimineață. în dreptul 
sediului întovărășirii ne-a tntim- 
pinat un grup mare de tineri. 
Printre ei era și tînărul preșe
dinte Nicolae Oroianu. Ne-a re
cunoscut și ne-a ieșit tn tntîm- 
pinare. După ce ne-a strîns mina 
cu putere, a spus cu o oarecare 
mindrie :

— Mergem la cîmp. Am mobi
lizat băieții ca să dăm o mtnă 
de ajutor tractoriștilor. începem 
curind insămlnțatul porumbului...

Tineretul colectivei
Numai 21 de utemiști are or

ganizația de bază U.T.M. din 
gospodăria agricolă colectivă 
„Alex. Matrosov" din satul Li
bertatea, raionul Călărași. Des
pre hărnicia lor tn această cam
panie s-a dus vestea insă. Ute- 
mista Olga Dinescu, agronomul 
comunei Dichiseni. povestea in a- 
dunarea de alegeri U.T.M. cum 
utemiștii de aici au realizat fie
care între 40—50 zile-muncă. V

* in campania
cest lucru se datorețte în bună 
măsură biroului organizației 
U.T.M. care în perioada campa
niei a organizat o întrecere sub 
lozinca : „Fruntașul colectivei — 
tînărul cu cele mal mulțe zile- 
muncă".

Dat fiind că, fată de întinde
rea pămintului, colectiva are prea 
puține familii, tinerii au privit 
cu toată maturitatea problema 
planului de Insămințări. Acest 
iapt a făcut ca, pînă ia 30 mar
tie, colectiviștii din Libertătea să 
termine însămîhțăriie culturilor 
din epoca intîia.

Același luciu 1-au înfăptuit și 
colectiviștii — cu aportul Însem
nat al tinerilor -1 din gospodăria 
„Petre Qheorghe", din Satnoenl 
Cei șapte utemiști de aici au ur
mat exemplul celor din Liberta
tea, constituind un îndemn la 
muncă pentru fiecare colectivist. 
In aceste zile, tinerii din cele 
două colective sus amintite mun
cesc din plin la insămintatul po
rumbului. Ei au hotârit ca pe în
tinsele ogoare — după ce au pre
gătit pămintul — să semene la 
vreme celelalte culturi

Au făcut-o cei de la 
serviciul cadastral...
In ultima vreme, fn comuna 

Dichiseni a intrat In cele patru 
gospodării colective și trai înto
vărășiri un număr însemnat de 
(ărani muncitori. Cum era și fi
resc. sfatul popular împreună cu 
serviciul cadastral comunal șl cel 
al raionului Călărași, au luat 
măsuri pentru comasarea păraln- 
tului. Peste 350 de hectare au 
fost comasate in ultima vreme. 
Țăranilor cărora II s-a comasat 
pămintul, urma să li se dea te
renuri într-altă parte.

Dar mtă că primăvara a dat

primăvară
buzna Șt., nici serviciul comunal 
cadastral, nici cel raional (șef— 
tovarășul Petre Zimcenco) n-au- 
luat măsuri la vreme ca oameni
lor să li se repartizeze pățnînt 
în altă parte. Pămint in .comună 
este. Dar cine să facă măsură
toarei ?

Ion D. Nicu, Constantin P. G. 
Enciu, Ion A. Marin și alții 
umblă tn aceste zile pe la siat

£ un iluxionist, spunea cineva sale. Și aiai un speatator inteligent părului. Corpul cintăreței • de pă-
despre Obrazțov, in timpul recita- nu pleacă de la recital neconvins puși, dar mîinile sint de mărime

■olul final al tșatrului de țlh- naturală. Se sugerează, ideea că e
de fepM ca' S-a impărtăfit proastă (are doar un' cap attt de

r-o aită ntvjorS. mic față de mitni), se sugerează că
,--------- — — :: f : J'‘

lioane asemănătoare. Doar mai q^taneva despre Qbratfov in spectatorului sg impun toi nu
albe din cauza luminii nemiloase timpul recitalului. Și această ob- nu mișcările feței, ci evoluțiile

’Sflectoarelor: Șl, deodată,' nu servație mi s-a părut justă. Nu raghios de pretențioase ale mîinii),
i siM mîinile. Au dispărut? Nu. numai 'm cota o? prtceșterfaptul că Gustul lui Obrazțop este atit de'

lului acestuia. Și avea dreptate. de rolul
Un wnp/a p&avan. Deasupra 

lui apar deodată două mîini. Două 
simple nuini, ca. și multe alte mi-

a ri
mai ------------------- — ----
Tot dtasupra pardcanului te 'află. 
Dar nu mai sint două simple ' 
Stai (J-
pe o
mai U. a.
este mina dreaptă a unui respon
sabil ticălos de magazin și se laudă 
in felul ei, ca o intonație proprie, 

. iroganU, sfidătoare, că e mai im- 
j oortantă fiindcă semnează hîrtii, 
I are mai multă forță etc:, etc., cea-

ă simple jniini. 
care uiterprtKază 
gi'wlă, un duet nu 
Mat. Vna dtn ele

Enciu, I 
umblă -trr____  __ ._ __
și pe fa Serviciul cadastral. Une
ori, ies în cîmp, dar’unde și cum 
să fnsămînțeze dacă nu știu care 
le este pămintul, iar cei în drept 
nici nu se sinchisesc ?

. | vortantâ fiindcă semnează hîrtii, E cazul ca forurile in drept să Jre foT^ cefl.
ia masuri urgente pentru a 11 se Mtă minJ â ’a aceluiași 
repartiza ^amemlor panunt. A- responsabil și insm in felul li, 
ceastă întîrziere pune intr-o Iu- ,^ieahilă<
mină proastă organele tn»al» l . 
care se fac vinovate de 
încălcare a legalității 
populare. La aceasta se adaugă 
și pierderile serioase din recol— 
viitoare pe care, bineînțeles, le va 
pricinui intîrzierea.

locale 
această 
noastre 

îgă 
>lta

Citeva concluzii

puși,
dintr-v^^u ■ -s * *

Este un adevărat filozof, a spus vocea ei nu face doi bani (privirii 
mereu 
j ca-

Pe marginea unui concurs de natație
* prtmștafftpiul ci Gustul lui Obrazfop este atit de' 
ținti a#-Jt inipdrtâ- fin, attt de Susceptibil incit esteObrațțmpsa'

șească concepțiile sale de filozofie mereu în ofensivă împotriva pros- 
a artei, opiniile .sale estetice. (in tului gust in artă (vezi baritonul 
acest sens au ( ' .. . . . r> -- —
sânte cele spuse _ 
cu ideea necesității 
neral

fost foarte intere- 4*n Carmen, cântăreața care „in
ie de el in legături lerpretează" cu exces de zel Mo

artei în ge- banera etc.k împotriva prostului 
trai șf a teatrului de păpuși In just, c melodramei din vUfă (ceti 
lecial, in legătură cu forța pe „Am Adt tmpreund",

„Cind mă fac mare“...
(Urmare din pag. ba)

ție de calitățile și aptitudinile sale 
reale, ci blazonul familiei, dorit 
cel puțin stabil, dacă nu în ascen
dență. „Cum, băiatul lui domnu’ 
Stanică, pensionar al Ministerului 
instrucțiunii publice, băiatul, zic, 
să lucreze la raboteză ? Ii place 
lui ? Ce-i aia că-i place ? 1 II face 
pe taică-su de rîs. Să facă bine 
sa-și bage mințile în cap—” Curios, 
astfel de apostrofe pline de țîfnă 
nu scandalizează pe cei care le as
cultă. Ieșirea din limitele ri
gide ale unei cariere „de birou” 
ajunsă ereditară este evaluată in 
respectivul mediu ca o degradare 
socială. O miopie funestă descon
sideră înalta prețuire pe care lu
mea noastră o dă omului produ
cător, de bunuri materiale. Rezul
tatul ? O serie de candidați per- 
manenți bătînd, an după an și za
darnic la porțile facultăților. Com- 
Elexe de inferioritate. Dezechili-

ru. Ratare.
Realismul zilelor noastre impu

ne denunțarea și acestei vechi ra
cile. Cînd in fața oamenilor tineri 
se deschide un drum cu o sută de 
răscruci, e absurd ca snobismul 
să-i împingă pe toți, la îmbulzea
lă, pe o singură cale, desconside- 
rînd celelalte 99 căi de acces spre 
deplina realizare. E absurd. E pri
mejdios pentru normala funcțio
nare a organismului societății.

Și în fond, este inutil.
Orînduirea care nimicește ex

ploatarea omului de către om răs
toarnă și imaginea clasică a pi
ramidei. In orice punct de pe 
circuitul vieții și muncii produc
tive te-ai afla astăzi, poți fi om 
mărunt £au mare, nulitate sau 
capacitate notorie, anonim sau

celebru. In funcție de eforturile 
tale. Exista o singură Medalie a 
Muncii pentru strungar și pentru 
academician. Unitatea noțiunii de 
recunoștință și răsplată, proprie 
socialismului, departe de a ega
liza sau plafona strădaniile, Ie 
stimulează. Trebuie insă lepădate 
lentilele vechi. Dragostea de 
muncă nu este o abstracție de
ck atunci cind îi lipsește finali
tatea. Și baronul Tuzenbach pe
rora despre muncă, dar satisfac
țiile ei erau încă departe de rea
litatea lumii în care trăiau cele 
trei surori plăsmuite de pana lui 
Cehov.

Mai aproape, infinit mai a- 
proape de noi este viața așa cum 
o înțelege Zauri, copilul din 
munții Georgiei, deserts cu sen
sibilitate și artă de Maria Banuș :

— .Ce vrei sâ Hi cind vei

întreabă.
Nu mi-a răspuns. Tăcut, ia 

ftae 
S-a cufundat șt, îără grabă,

In străveziile adîncnrt 
A coborit s-aloagă visul. 
Mărgeanul lui do preț, 

mesajul. 
Adine zâdlt, adine iMcriiul

Apoi a ri« oa toți copiii
Sub ticbiuțele gruzin. 
Dar ou știam : încât. din 

taina.
Urca răspunsul către mine.
încet a spus : — .Ciad mâ 

lac mare, 
Mâ lac erou: erou al 

muncii

mai modttt-perfidă, că aduce 
za un folos, stfinge alte miini etc. 

i Cearta este repede aplanată cînd
apare chipul ciufulit, respingător 
al responsabilului care le împacă 
spunindu-le că una spală pe cea
laltă, iar amindouă, pline, iau de 
unde pot, cît pot. Perfect iluzio- 
fdtt: două mum cate joacă o 

afît de plină de viață fi ade- 
ți dau, fără nici un altFaptele cuprinse In rinduri- cdr, care-ți dau, fără nici un alt 

le noastre sint culese din via- 5 accesoriu, dacia a două caractere 
ța celor ce muncesc pe melea In ciocnire, care demască in clteva 
gurile Bărăganului nostru in *'!nute f^1 conflict, ideea cir- 
rlndul cărora sint cuprinși ^4'9, murdare. . , .
mulți tineri din comunele și “
satele amintite și care aduc un

Vâzmd ocezistă fabulă, văzînd 
«nuBiz.Bc au»,. Obrazțov capeți un

aport însemnat în campania de re?pe€f ți mai mare față de mina 
primăvară. Dacă ținem cont "neneased și a tot ce știai din 
că pini la 8 aprilie. In intre- <bn *‘un,M I* arti- adauȘ'
gal raion Călărași s-au I"" “.,“nui 
sămințaf 14.218 hectare și butada) mt.nde pot de-
s-au arat 33.691 hectare, ne «"J mmșteptat de grăitoare. 
dăm seama că țăranii mun- . D"ud. jucate, pe două 
citori și mecanizatorii din d* ‘
S.M.T.-Ori au destășurat o dec‘n m.K
temeinică activitate plnă °. dromd: ° bucata de pin-
acum i m avina un capțor de păpușa la

E demnă de remarcat cap, nu nuzi b o bucată de pînză, 
munca comitetului raional e, mnȘul. Teo1”' ,a
U.T.M. Călărași in această 
direcție.

In ce privește raionul Slo
bozia, trebuie să relevăm că 
dacă insămințâriie din epoca 
intiia au fost făcute in condi
ții satisfăcătoare, nu același 
lucra se intimplă cu arăturii- 
in vederea insămințărilor din 
epoca a doua.

In prezent in acest raion 
mai sint de arat mii de hec
tare. Cu toate acestea, trac
toriștii din cele patru S.M.I- 
uri existente in raion au stat 
o perioadă de timp fiindcă... 
n-au avut pămînt pentru ară
turi. Șeful secției agricole a 
sfatului popular raional, ingi
nerul Constantin Toma. justi
fica acest lucru prin aceea 
că țăranii muncitori nu ară 
decit atunci cind insămințea- 
ză.

E cazul ca sfatul popular 
raional, organele de stat din 
comunele raionului Slobozia, 
să ia toate măsurile in vede
rea terminării arăturilor, in 
vederea isprăvirii campaniei 
la vreme. Organizațiile U.T.M. 
au datoria să sprijine munca 
țăranilor, să fie in fruntea tu
turor acțiunilor pornite de că
tre aceștia» in ce privește co
mitetul raional U.T.M. Slobo
zia. el trebuie să desfășoare 
o mai vie activitate in rindul 
tinerilor, să mobilizeze ute
miștii in muncă ți să-i spri
jine in vederea împlinirii pla
iurilor fiecărei comune, 
lective ori Întovărășiri, 
fel de măsuri se 
genți pentru că 
așteaptă.

doarmă și pe care Serghei Obraz- 
toc U leagănă și-i cintă duios doar, 
doar l-o adormi.

Și, calm, domini nd aplauzele fur- 
a i tunoase, Obrazțov dă a înțelege că 
I nu e vorba de cine știa ce minuni 
. • la mifloc, tzplică ci totul constă 

in indeminare și pricepere, în in- 
sușirea unei arte și unei tehnici. El 

| este dispus, se simte obligat să im- 
pirtășeasci tuturor această artă și 
această tehnică (lucru care a reie
șit cit se poate de clar din cuvîn- 
tul său introductiv și țiin construc
ția logică a recitalului său), soco
tește. drept foarte important ca fie
care spectator să 'înțeleagă piesele 
componente ale mecanismului artei

co-
Azt- 

impun de nr- 
timpul

BARBUNICOLAE 
corespondentul „Sein, 

teii tineretului" pen
tru regiunea București

...Era o iarnă blindă cum se 
întîmplă arareori prin Moscova. 
Intr-o zi, am plecat cu clfiva to
varăși spre Leninskie Gorki, să
tucul unde și-a petrecut ultimii 
ani ai vieții întemeietorul statu
lui sovietic, Lenin.

Gorki nu e departe de Moscova. 
Vreo 30 de kUometri, pe care i-am 
străbătut cu „e'ectricika"—trenul 
electric. Lingă noi stă un moșne- 
guf,' îmbrăcat intr-o scurteică de 
piele îmblănită, cu urechile că
ciulii coborite. Duce cu el o su
medenie de pachete și dor nepoți. 
unul de vreo șase ani, care se 
străduia din răsputeri să topească 
gheata de pe geam, pentru a-și 
face un vizor, celălalt — cu vreo 
10—11 ani mai vlrstnic—se așe
ză pe o bancă, scoase din bu- 
zunar o revistă „Ogoniok" și se 
afundă in lectură. Moșul Iși așeză 
pachetele, apoi intră in vorbă cu 
noi. Văzindu-ne străini, Iși dădu

îndată seama de jinta călătoriei 
noastre.

— Mergefi la Lenin ?
— Da. la casa lui Lenin.
— Eh, mi-l aduc aminte pe 

Ilici—
— L-aji cunoscut?
— L-am văzut la un miting. Eu 

eram soldat. Am stat joarte *■ 
proape de el. h’e-a cortft deepeț— 
despre- stal să-ml aminteec. Ah, 
da. Era vorba despre dictatura 
proletariatului, despre războiul ci
vil. despre electrificare. 11 ascul
tam toți cu gura căscată. Ce, — 
zise moșul după o pauză — cre
deți că pe atunci era ca acum — 
unde te întorci — becuri, radio, 
televizor, tren, metro, totul elec
tric. Nu. Pe atunci nici in orașe 
nu prea știam ce-i aia lumină e- 
lectrică, nici tn orașe, dar mi-te 
la sate... Lenin insă ne spunea— 
Mitea — se adresă el nepotului 
mai vtrstnic — lasă revista și

V. I. Lenin de vorbă cu țăranii

special, în legătură cu forța pd MAm stdL împreună", „O clipă", 
care i-o dă artistului sentimentul ^Sintem doar prieteni" etc.) 
necesității artei sale). Din cele Un admirabil „cauSeur", Spunea 
citeva numere ale recitalului său altcineva, refetlndu-SS la Umorul 
se poate desprinde o concepție * 
unitară despre problemele de mo- i 
rală, o atitudine de principiu în ; 
fața omului, care generează luareă 
lui de poziție în fiecare fapt con
cret, în fiecare intrigă a micilor ;

respingător sale scenete. Ca un purtător al
i unei morale noi, Obratfov ironi- 

zează pe falșii cuceritori, pe Cei 
ce fac abuz de schtimentalism ca 
și risipă de temperament, pe de
lapidatorii acutului public ca și p£ 
bețivi, pe spectatorii stupizi câ și 
pe lăudâroșii-lingușitvri.

Este un mare artist, spunea ci
neva, puțin timorat de banalitatea 
ideii emise. O formulare intr-ade
văr comuna, dar nu mal puțin ade
vărată și de aceea este explicabilă 
izbucnirea spontană și necontrolată 
a acelui spectator. Artist nu numai 
prin talentul său (mă refer în spe
cial la talentul de -mternret, de 
imitație) aceasta este indiscutabil, 
se impune din prima clipă fi a 
fost remarcat și analizat de nenu
mărate ori. Artist prin tempera
ment, prin spirit de observație, 
prin gust. Un temperament spumos, 
ce nu se poate izola, comunicativ. 
A avut părerile lui despre artă, 1 
despre teatrul de păpuși, despre 
reacțiile spectatorului, ni le-a co
municat, ne-a spus ce a crezut de 
cuviință despre viața lui, despre 
felul cum și-a găsit drumul spre 
profesiune. Posedă un spirit de 
observație uluitor care-și pune 
amprenta asupra fiecărui moment ■ 
al creației sale. Baritonul din ! 
„Carmen" W cunoaște partitura pe 
din afară, dar poartă sulul cu note 
strîns tn mină, fără să-l desfacă o 
clipă, tocmai pentru a demonstra 
înalta sa pregătire. (Nu uitați câ 
Obrazțov îfi concepe, îfi confec
ționează fi vrdnu iește păpușile). 
Cîntăreața care execută cîntece așa 
zis țigănești, uzează de un accent 
straniu, dar nu-și dă seama că se 
demască prin culoarea blondă a

Spontan al lui Obrazțov, la felul 
cum știe si facă plăcut contactul 
său eu publicul necunoscut.

Rejerindu-se la satira necruță
toare cu care biciule Obrazțov pe 
purtătorii năravurilor învechite, pe 
elementele străine modului de via
ță sovietic, a mai spus un specta
tor că Obrazțov e un activist, un 
artist angajat.

Care din ei avea dreptate ? Cred 
că toți și fiecare In parte. Fiindcă 
arta e și iluzie, și o profundă filo
zofie, și temperament, gust și ob
servație, dar mai presus de toate 
adevăr militant. Toate acestea 
le-am inti/nft la Obrazțov, in arta 
ce-o slujește cu o pasiune și o dra
goste mereu tinără, in ciuda păru
lui său alb.

B DUMITRESCU

Obrazțov felicitat de „vocea" romînească care deservește 
Teatrul sâu, Horia Șerbănescu.

INFORMA fii
Sute de ploeșteni au asistat 

miercuri In sala Rodina la reci
talul extraordinar prezentat de 
Serghei Obrazțot, artist al po
porului d n U.R.S.S-, conducăto
rul Teatrului central de Păpuși 
din Moscova, ce intreprinde un 
turneu In țara noastră.

La sfîrțitul spectacolului, tov 
Georgeta Preotoțoiu. vicepreșe
dinte al Sfatului popular regio
nal Ploești, a mulțumit oaspeți 
lor ia nadt oamenilor muncii

i din orașul Ploești pentru progra-
■ mul prezentaL

*
Miercuri seara a avut loc la

■ Casa Ziariștilor o gală de filme 
| oferită de ambasada R.D. Vie!. 
1 nam. Au fost prezentate filme do- 
' cumentare „Fratele meu bambu
sul". realizare In colaborare cu ci
neaștii din R.P. Polonă, un film 
despre cintecele și dansurile popu
lare vietnameze și filmul „Tai și 
Meo", care evocă viața minorită
ților naționale, film realizat Im. 
preună cu cineaștii din R.D. Ger
mană.

Au luat parte reprezentanți ai 
ambasadei R.D. Vietnam ți alți 
membri ai corpului diplomatic, 
ziariști romîni și străini.

★
Miercuri au jnceput la sediul 

CerttȚbcoop,' lucrările- r~,1-*“ 
Consiliului- Uaiunit Cenl 
Cooperativelor de Consum, 
care participă pe lingă membrii 
oonsrimliri și numeroși invitați-

. In prima parte a ședinței, tov. 
C. Mafeescg...președinte al Cen- 
trocooj, a prezentat raportul ăsu- 
pra activității cooperației de con
sum pe anul 1956 și sarcinile ce-i 
revin in lumina hotâririlor plena
rei C.C. al P.M.R. din decembrie 
1956.

In continuare au fost prezenta
te darea de seamă financiară și 
raportul comisiei de revizie Cen- 
trocoop pe anul 1956.

In cursul după amiezii au avut 
loc discuții pe marginea materia
lelor prezentate

Lucrările ședinței continuă.

(Agerpres)

Zilele trecute, la 
bazinul Floreasca, 
s-a desfășurat un 
interesant concurs 
de înot pentru ju
niori și junioăre.

L-ant rugat pe an
trenorul L F RIN CU 
de la C.C1A. sa ne 
răspundă la clteva 
întrebări privind or
ganizarea concursu
lui ca șl problemele 
pe care le ridică. Dis
cuția noastră a fost 
rodnică, problemele 
ridicate fiind intere, 
sânte și demne de 
luat in considerație.

Dar, să dăm cu- 
vintul faptelor.

Respectivul con
curs rezervat junio
rilor și-a atins 
scopul. Pe linia in 
care ne-a obișnuit 
in ultima vreme, Co
misia orășenească de 
natație a asigurai 
buna organizare a 
desfășurării probelor. 
Un număr de 206 co
pii și juniori, au 
luptat cu însuflețire 
pentru a obține locuri 
și performanțe cit 
mai valoroase. De 
altfel au și fost stabi
lite numeroase recor
duri personale și In 
special 3 performan
țe, (recorduri) de sa
lă obținute de: 
Ciorbă Constantin 
(C.C.A.) la 200 m. 
liber - 2'17"3/IO;
Cuminsky Dumitru 
(Progresul) 200 m. 
spate 2'35"4/10; șta
feta (Știința) 4x100 
m. liber—4’59"8/10-- 
Wittgenstein, Rothe, 
Casovitz șl Dcdan. 
Alți juniori care 
s-au remarcat prin 
rezultate bune: 
Wittgenstein Mar

ga, la 200 m. li-

De vorbă 
cu un antrenor 
ber, Ghidali Tiberiu 
(Voința) la. 100 m. 
spate — Kuliniak 
Iosif (Dinamo) la 
100 m. liber — 
șl Alexandru $tejan 
(Progresul) 200 m. 
braț.

Printre rezultatele 
obținute de copii sint 
demne de remarcat 
următoarele: 1'19"
3/10 la 100 m. liber 
și r30"4/10 la 100 
m. spate Ingrid 
Wăchter (Știința); 
3’07" la 200 m. spate 
și 3’00" la 200 m. 
liber realizate de 
Țincoca Henriette 
(C.C.A.) și 3'25’’4/10 
ta 200 m. bras — 
Sanda Iordan (Di
namo).

In probele rezer. 
vate copiilor plnă la 
12 ani, s-au remar
cat : Sever Cristina 
(C.CA.) cu 31’4fl0 
la 33 m. bras și 
Schlesinger Marga 
(Știința) 32’9/10 la 
aceeași probă. La 
această probă s-a 
constatat o netă su
perioritate a fetelor 
față de băieți attt la 
timpii realizați, cit 
și in privința pregă
tirii tehnice. Ele au 
dat dovadă de mai 
multă ambiție și de 
mai multă perseve
rență.

Probele — tn ge
neral — au avut 
mulți concurenți, insă 
și la acest concurs, 
la probele de delfin 
și chiar la cele de 
spate, numărul con
curenților a fost ne
satisfăcător. Acest 
lucru trebuie să con
stituie o preocupare

specială pentru antre
norii noștri. Tn gene, 
rai st constată o 
creștere evidentă a 
tinerilor noștri îno
tători, a performan- .’ 
țelor, dar totodată se 
observă o serioasă 
lipsă in pregătirea 
tor tehnică. Executa
rea starlurilor și a 
tntoarcerilor se face 
in mod defectuos de 
Către majoritatea 
concurenților. Iar 
„stilul" In care înoa
tă majoritatea tine- 
tilor este de aseme
nea defectuos.

Aceste deficiențe 
provin din lipsa de 
atenție a antrenorilor 
pentru pregătirea teh
nică, dar ele sint 
totodată rezultatele 
unei supraaglomerări 
a bazinului Flo
reasca. Spațiul re
stricts și orele insu
ficiente puse la dis
poziție pentru antre
nament produc mari 
perturbări tn desfă
șurarea lecțiilor de 
antrenament, care se 
desfășoară astfel tn 
grabă, cu consecin
țele inevitabile în 
astfel de împrejurări. '

N.R. Sintem de 
acord cu remarca 
justă a antrenorului 
Ion Frlncu și propu. 
nem organelor de re
sort să studieze pro
blema unei mai bune 
planificări a activi
tății de la bazinul 
Floreasca, care la 
ora actuală este 
supraaglomerat și to
tuși netoiosit pe 
deplin.

Pregătiri în vederea întâlnirilor 
internaționale ale baschetbaliștilor 

noștri

tur-

In zilele de 19. 20 șl 21 
lie, se vor disputa tn Sala 
reasca, jocurile In cadrul 
neelor finale pentru Campiona. 
tul categoriei A. masculin ih 
vederea clasificării echipelor pe 
locurile 1—12.

Comisia Centrală de baschet a 
hotărlt ca turneele să albe loc 
tn București, pentru a ușura 
munca de selecționare pentru e-

țedint«'țA^pa nali*tali de seniori și pen- 
tole . iru echipa de tineret care vor 
Jm ja iaca împotriva naționalelor Ita-

vor

liei.
Pentra jocul R.P.R.—Italia,

care se va disputa la 18 mai ia 
București, au fost deșemijați 
arbitri: Karel Klims (Cel 
slovacia) și Pierre 
(Franța).

Federația Italiană de baschet a 
propus ca jocul de baschet din
tre echipele de tineret ale Italiei 
și Romlniei, care se vor intilni 
la 12 mai, să aibe loc la Livorno, 
Gorizia sau Bolzano.

ca
__ (Ceho- 
Blanchard

în vederea jocului cu Romînia. 
echipa națională a Italiei va in- 
tilni in Italia, echipa națională a 
Belgiei la 4 mai intr-o localitate 
nedesemnată încă.

Jocurile de baschet dintre 
R.P.R.—Italia de la 18 mai și 
R.P.R.—U.R.S.S. de la 9 iunie, 
vor avea loc pe Stadionul Repu
blicii, pe un podium de lemn care 
se va monta in fața tribunei 
centrale. Disputare^ Jocului pe 
podium va permite jucătorilor 
să utilizeze unele procedee teh
nice caracteristice baschetului 
modern.

Concursul republican 
de atletism pentru |uniori

La 27—28 aprilie va începe con
cursul republican de atletism pen
tru juniori, la care participă e- 
chipe de asociație. Comisia Cen
trală de atletism va acorda „Cupa 
Primăverii" echipei clasate pe lo
cul 1.

In întîmpinarea calei da a 87-a anivarsărl a nașterii lui V. |. Lenin

Lâ Gorki,în casa unde a trăit LtNIN
__2_. ’i cb Mosooca, 

cu Kremlinul, cind, suferind fiind, 
era obligat să stea in casă.

Alături e o cameră mare, lumi
noasă, plină cu vitrine in care se 
păstrează obiectele personale ale 
lui Lenin, Intr-un dulap, vedem 
costumul lui și arma de vină
toare.

P. Malkov, fostul administrator 
al Kremlinului si tovarăș de vi- 
nătoare a lui Lenin, povestește 
undeva cit de mult ti plă
cea lui Vladimir Ilid sd 
meargă la vinătoare cu oa
menii simpli, care împărtășeau 
aceeași pasiune ca și el. Adesea

ădu-pA armiue cum spunea LeuiA aia vorbea Lenin 
despre electrictzae 7 ■ eu Kremlinul, cind

— Comunismul înseamnă pute
rea sovietici-.

——plus electrificarea Intreaii 
țări — îl complectăm noi, pe Mi
tea. Dar spune-ne dacă știi, mo
șule, cum se ajunge la casa lui 
Vladimir Ilici.

— Cum să nu știu. De dte ori 
am fost— Pot să fiu și ghid.

Și moșul ne explică amănunțit. 
Peste puțin timp, ne-am oprit 
intr-o mică gară cu peronul de 
lemn. Gara sătucului Gorki. 
Ne-am luat rămas bun de la ve- 
selul unchiaș cu care stătusem de , , _ _ ,
vorbi tot drumul, și am coborit. tovarășul escapadelor vlțijUorești 
Mai aveam eițiva kilometri pini 
la țintă, i-am străbătut pe jos.

-Urcam costișa dealului ce 
duce la Casa muzeu V. 1. Lenin. 
Poteca ocolește printr-o pădurice 
de brazi și mesteacăn:. La un 
moment dat la o cotitură, apare 
o casă arătoasă, cu coloane stră
lucitor de albe, înconjurată de un. r;țor Poporului. împreună cu 
covor imaculat de zăpadă. H „unchiul Mișa" și cu alți tovarăși, 
exact așa cum o văzusem cu ani £enlrt străbatea pădurile și cîm- 
inaiate, in țară, in filmul sovie- pale. Comanda grupei o avea 
tic „Jurămintul". „unchiul Mișa" care era „o auto-

era Mihail Pleșakov, un muncitor 
de la garajul Consiliului Comisa-

tece rusești, au jucat, s-au veselit. 
Despre dragostea lui Lenin pentru 
copii povestește și soția lui I. M. 
Sverdlov, următorul episod: 
„Merglnd la Gorki, Iakov Mihai- 
lovici lua adesea pe băiatul și fata 
noastră, dar mai ales pe fetiță, 
pe Verușca. Vladimir Ilici se ata
șase mult de ea Și Se jucau tin- ............    ,
preună cu plăcere. 0 dată, Iakov nuse articolul „Despre cooperație" 
Mihailovici, Intorcindu-se de la sau cartea „Revoluția din Octom- 
Ilici mi-a povestit, rizind, o scenă: ' ' ....................
Ilici a așezat-o pe Verușca pe 
umerii lui, a luat tntre dinți o 
sfoară, iar capetele lț-a dat f 
ței. El o plimba prin cameră, in 
timp ce Vera li „conducea cu a- 
jutOrul sfdriț". __ ____ ___

...Urcăm la etaj. Ne oprim la cutat, o noptieră, 
intrarea unui balcon. De unde ll ' ..........

vremea dnd Vladimir Ilici trăia 
Aici a scris Lenin, numeroase 
lucrări care au călăuzit primii 
pași ai puterii sovietice, lucrări 
care au biciuit fără milă pe duș
manii ttnărului stat sovietic. De 
pe această masă au plecat la ti
pografie filele pe care Lenin, cu 
scrisul lui mărunt, nervos, așter-

Patrlâ : „DON JUAN” (complectare 
Tinerețe fericită); Republica. 1. C. Frf 
mu. Gh Doja Moșilor . ..FRUMOA
SELE NOPȚII ; Magheru, Maxim 
Gorki : ..CU FAȚA SPRE PUB- IC”. 
YVES MONTAND: V. Alecsandri, Elena 
Pavel, Gh Coșbuc : ..BONJOtJR t-LE 
FANT’ ; Miorița ; „COASTA LUI 
ADAM"; Central. 23 August, Volga, 
Alianța : ..R1PA DRACULUI" ; Lumi
na. Vasile Roaită, Donca Simo „TAI
NA NOPȚII ETERNE"; Bucu-ești. Al. 
Popov. I Mal : .ULTIMA 1NTÎLNI 
RE" - Complectare ..întâlnirile in
ternaționale de fotbal pe 1956” : Tim- 
Durt Noi : SAPTAMINA FILMULUI 
ROMINESC DE PĂPUȘI” : Grivița :

„MOARA CU NOROC’ : Munca, M. 
Eminescu ■ ..PREA TÎRZ1U’ ; Doina, 
Aurel Vlalcu : „C1NDVA LA PARIS ‘i 
Flacâra, Olga Bancic • „RISETE IN 
PARADIS” : Tineretului ..PARADA 
LUI CHARLOT": Cultural: FERO
VIARUL' ; Victoria Libertății : „VA
GABONDUL” (Ambele serii); Unirea: 
„AL 41-LEA’ : Constantin David: 
„GARNIZOANA NEMURITOARE” ; Al. 
Sabia .TRANDAFIRII LUI ALLAH”; 
Alta: „URAGANUL”; T. Vladimhes- 
cu : „TATA. MAMA. NEVASTA MEA 
SI EU"; Popular l ..URMELE RA- 
MTN": Ilie Ptntllle: .TU ȘI CAMA
RAZII TAI”; N Bălcescu : ..CIO CIO 
SAN” (colorat).
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PROGRAMUL 1

- Buletin de știri, buletin

știri, buletin meteorologic și
22.30 MuzicM de dans. 23.30 Piese pen
tru violoncel. 23.52—23.55 - Buletin (ie 
,/iri.

7.00 _________ ____________ ...
teorologic șl sumarul presei centrale.
7.10 — Orchestre de muzică populară 
romînească 7.35 — Concert de dimi
neață. 8.15 Materiale din presă. 8.30
- Muzică. 9.00 — Muzică din opere. 
9.30 — „Ce ți-a plăcut mai mult ?”.
10.10 — Ciclul „Mari interpret! ai mu
zicii lui Bach” 11.00 — Buletin de 
știri. 11.03 — Program din lucrările 
compozitorului Mihail Jora : 11.45 — 
„Radio-Prichindel”. 12.00 — Program 
de muzică populară. 12.30 — Meniul 
de mîine. 12.35 — „Figura lui Ste
fan cel Mare — domnitorul Moldovei
— tn creația compozitorilor noștri”. 
13.00 - Buletin de știri. 13.05 - Con
cert simfonic. 14.00 - Din operetele 
lui Zeller și Paul Lincke. 14.30 — Co
tele apelor Dunării. 14.45 — Concert de 
estradă. 15.00 - Buletin de știri. 15.05 
Concert de estradă (continuare). 15.30
— Cîntece și jocuri populare romînești. 
16.Q5 .— Din viața de concert a CaDi- 
talei. 16.45 — Muzică ușoară romîneas
că 17.00 — Buletin de știri și buletin 
DMteorologic. 17.15 - Recomandări din 
program. 17.30 - „Colegi de școală” 
18.00 — Din cele mai cunoscute me
lodii ale popoarelor 18.15 — Vorbește 
Moscova ! 18.45 — Cîntece revoluțio
nare. 19.00 — Buletin de știri. 19.05
- Jurnalul satelor. 19.45 — Lucrări '
Beethoven în primă audiție. 20.45 
Cronică de artă. 21.00 — Concert 
muzică populară romînească. 21.45 
Muzică vocală Buletin

PROGRAMUL II

14.00 - Buletin de știri. 14.03 „Prie
tenii ctntecului” 14-40 — Muzică popu
lară romînească. 15.15 - Pagini or
chestrale din operele lui Wagner, inter
pretate de orchestra simfonică N.B.C., 
dirijor Arturo Toscanini. 16.00 - Bu
letin de știri și buletin meteorologic. 
16.15 — Recomandări din program. 
16.20 - Noi înregistrări de mujică 
populară romînească interpretată de a- 
rrtatori. 16.50 — Ciclul „Concerti groși” 
de Corelli. 17.15 — Curs de limba 
rusă. 17.35 — Muaică ușoară. 18.00
— Buletin de știri. 18.03 - Ce tre
buie să știm despre Instalarea unei 
antene de televiziune 18.55 — Sfatul 
medicului; Tratamentul medicamentos al 
insuficientei cardiace. 19.00 - „Inter
pret! la microfon” 19.30 Jocuri olte
nești. 19.45 — Răspundem ascultăto
rilor. 19.55 — • .Noapte bună, copii”. 
20.00 - Buletin de știri. 20-03 - Ctn- 
tete. 20.30 — Muzică populară înregis
trată pe discuri „Eleetrecord” 21.00 - 
Buletin de știri. 21.05 - Ctntă Tho 
Surdina și Carolina. Cordozzo. 21.30 r- 
Figura lui Lenin oglindită în literatu
ra sovietică. 22.00 - Montajul muzieal- 
literar al poemului simfonic „Don 
Quichotte” de Richard S.trauss. 23.1)0
— Buletin de știri, buletin meteoro
logic și sport. 23.15-24.00 Concert da 
noapte.

brie și renegatul Kautski".
Cu inima plină de emoție am 

‘ i camera învecinată. Aici, 
. mai mică încăpere a casei, 

era dormitorul lui Vladimir Ilki. 
Un pat de fier vopsit in alb, 
acoperit cu un așternut ima- 

' ~ ’ 2, pe care se
găsesc sticluțele cu doctorii 
și ochelarii cu ramă de 
sirmă, o masă unde se află des
chise ultimele cărți pe care Na
dejda Konstantinovna , le-a citit 
lui Lenin: „Universitățile mele" 
de M. Gorki și „Dragostea de 
viață" de J. London. Totul a ră
mas neatins.

Privim îndelung camera, mobi-

iți o pășit În 
feti- in cea n

însemnări dintr-o călătorie
Tn U.R.S.S.

i cunoaștem ? L-am mai văzut, dar 
. unde ?

Cineva ne amintește: intr-o pic-
i tură. Exact, e" .
■ înfățișat V. I:1 Lentn Si ______ ,____ ,

Gorki stlnd de vorbă, pe o tera- Lcnin țn viață,
■ să, in fața unei t _ ~
I un samovar. Alexei Maximovici 
i Gorki., venea adesea aici să-l vi-

J ziteze ne bunul său prieten și in- 
cu drumător.

Plectnd de pe balcon, intrăm tn 
sufragerie. Ce odaie simplă I O 
masă, acoperită cu o mușama, 
citevd scaune, un bufet, un samo
var, citeva pahare. Aici luau 
masa Lenin și Krupskaia. Totul 
e cum nu șe poate mai modest, 

. , , așa cum afh văzut in zeci de to-
dată, In ajunat unui An1 nou, tm--cuințe ale Muncitorilor sovietici, 
preună cu Nadejda Konstanti- Intrăm apoi In camera de lucru, 
novna Krupskaia, Lenin a orga- Aproape că n-are pereți

lntr-un tablou e la. Și totul e attt de simplu și. 
f:9 Lenln 9i Maxim totodată, măreț cum a jost șl 

-orbă. pe o tera- Lenin jn viafti,
mese pe care' e ...Am vizitat multe orașe sovie- r | J-Ce^ peste fot am văzuj cu cțtă

dragoste e păstrată memoria lui 
■ Lenin. Am văzut case memo

riale închinate lui Lenin, străzi 
1 tCare-i poartă numele, statui cu 
l, chipul său. Am cunoscut nume- 
, roși oameni sovietici. Și m-am 
!’ convins că cel mai grandios mo- 
: nument ridicat lui Lenin se află 
! totuși în sufletul oamenilor so- 
, vieticj.. fNimic pe lume nu poate 

atinge dragostea pe care poporul 
. Sovietic o poartă întemeietorului 

Partidului Comunist și al primu- 
._ _ __ r- ~-____l — peste iul stai socialist — Vladimir

_______ _ nizat un pom de iarnă, la care 'iot, geamuri. Lenin iubea soarele, Ilici Lenin, 
ruță mică — un fer de boxă — a invitat copiii din vecini. Pînă 'lumina: în centru—un ftdc btrdu

fixat tn perete telefonul. De seara tlrziu au clntat vechi cin- pe care totul e așa cum a fost pe

tic „I urăm intui".
Intrăm. Deși sint mulți vizita- ritate in materie de vinătoare". 

tori, domnește o liniște deplină. 
Lumea calcă in incăljări de pistă, 
primite la ușă. Se vorbește în 
șoaptă. De ce ? Nicăieri nu scrie 
că n-ai voie si vorbești cu glas 
tare. Totuși, din respect pentru 
locul unde ne aflăm, ne ferim să 
facem sgomot.

Totul in casă e așa cum a 
pe vremea cind Vladimir 
locuia aici. Iată camera de la 
parter, cu dulapuri mari, pline de 
cărți, reviste șt ziare ale vremii. 
Numere vechi din ,.Pravda" și din 
alte ziare, care azi nu mai apar. 
Intr-un loc, o colecție groasă a 
unei reviste satirice. Intr-o că'mă-

In sala aceasta, Lenin se in- 
tilnea adesea cu țăranii din satul 
Gorki. Ei veneau aici, la Ilici, la 
o ceașcă de ceai, stlnd îndelung 
de vorbă, și Lenin asculta 
răbdare ce spuneau țăranii despre 
viața lor, despre ce cred ei in 
legătură cu orînduirea sovietică.

fost despre greutățile ce te intlmptna 
Ilici pe atunci țărănimea.

Tot in încăperea asta, Lenin 
ti primea pe micii lui prieteni, 
copiii țăranilor din Gorki. Ba o

DAN LAZARESCU

de

d.

de

Pentru regiunea București: Vremea 
tn ușoară Încălzire, cu cer schimbător, 
mai mult noros. Ploaie slabă, tempo
rară, sub formă de aversă. Vtnt po
trivii de la nord-est. Temperatura In 
Creștere, noaptea coboară Intre 0 la 
2 grade, iar ziua urcă Intre 10—12 
grade.

Pentru următoarele trei zile In țară : la începutul intervalului Dimine- ta 
Vremea se va încălzi ușor ,1 treptat tnehe| slab ?l local tn nordul țării

diJ, «Șț »Pie «stul tării. Cerut va fi 
schimbător si vor cădea averse locale 
de ploaie. Vtnt slab și numai local 
potrivit. Temperatora tn cre?tere- Mi
nimele vor oscila tntre minus 3 ți plus 
5 grade. Ier maximele Intre 10—18 gra
de. fiind mai scăzute In răsăritul țării 
la începutul intervalului.
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Se întărește continuu solidaritatea
colaborarea dintre țările social is

Mitingul prieteniei sovieto-albaneze
• MOSCOVA 17 (Agerpres). — 
Corespondentul Agerpres trans
mite : După cum s-a mai anunțat, 
marți seara a avut loc tn Ma
rele Palat al Kremlinului un mi
ting consacrat prieteniei dintre 
popoarele Uniunii Sovietice și Re
publicii Populare Albania.

Luînd cuvîntul Mehmet Shehu, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Al
bania, a declarat că politica leni
nistă a păcii și prieteniei între po. 
poare, politica de coexistentă a 
statelor cu sisteme diferite, dusă 
în mod ferm de Uniunea Sovie
tică și de toate țările socialiste, 
precum și de numeroasele țări in
dependente din punct de vedere 
iralionai, corespunde năzuințelor 
vitale ale popoarelor din lumea 
întreagă.

Mehmet Shehu a subliniat că 
Republica Populară Albania spri
jină întrutotul politica externă a 
Uniunii Sovietice, că la baza po
liticii externe a Albaniei se află 
prietenia veșnică și de nezdrun
cinat cu Uniunea Sovietică, 
cu Marea Chină Populară și 
cu toate țările lagărului so
cialist.

Caracteriztn-d succesele con
strucției socialiste în Albania. 
Mehmet Shehu a sublinat că ele 
«înt o dovadă strălucită a for
ței solidarității -internaționale a 
țărilor lagărului socialist. Parti
dul și guvernul nostru, a spus 
el, manifestă o deosebită grijă 
pentru lărgirea și întărirea reia, 
țiilor frățești sincere cu toate ta
rile lagărului socialismului și tn 
primul rînd cu Uniunea Sovie
tică.

O importantă deosebită pentru 
țara noastră, a declarat Mehmet 
Shehu, o are Îmbunătățirea rela
țiilor cu vecinii noștri Cu toate 
divergențele existente tntre noi și 
Republica Populară Federativă 
Iugoslavia, în ce ne privește, vom 
depune toate eforturile pentru a 
lărgi și întări sub toate aspectele 
relațiile de prietenie eu Iugosla
via, căci acest lucru este în in
teresul celor două popoare ale 
noastre, tn interesul păcii Spe
răm că conducătorii iugoslavi vor 
depune aceleași eforturi. .

Mehmet Shehu a declarat de a. 
semenea că guvernul albanez va 
depune eforturi pentru îmbunătă
țirea continuă a relațiilor cu ita
lia, precum și pentru stabilirea 
de relații cu Grecia.

A luat apoi cuvtntul N. A. Bul
ganin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U R.S.S., care a de-

Au luat cuvîntul tovarășii:

Mehmet Shehu
N. A. Bulganin

Enver Hodja 
M. A. Suslov

clarat că tn prezent, după înce
tarea intervenției împotriva Egip
tului și lichidarea rebeliunii con. 
trarevoluționare din Ungaria apar 
din nou posibilități pentru slă
birea încordării internaționale, 
pentru îmbunătățirea relațiilor și 
dezvoltarea legăturilor dintre 
state.

N. A. Bulganin a spus în con. 
tinuare că in cadrul tratativelor 
dintre Albania și U R S S au lost 
discutate probleme internaționa-e 
actuale, problema întăririi conti
nue a solidarității și a colaboră
rii dintre țările socialiste, proble
ma dezvoltării relațiilor sovieto- 
albaneze. In legătură cu toate a- 
cest.e probleme s-a constatat o de. 
plină unitate de vederi a celor 
două delegații.

Am constatat cu satisfacție, a 
spus Bulganin, că Republica Popu
lară Albania duce o politică de 
pace și de dezvoltare a relațiilor 
de prietenie cu toate statele veci
ne. Noi sprijinim năzuința guver
nului albanez de a normaliza re
lațiile cu Grecia Noi împărtășim 
de asemenea năzuința Albaniei de 
a-și îmbunătăți relațiile cu Italia.

In continuare, Bulganin a spus: 
Capătă o mare însemnătate cele 
spuse aici astăzi de tov. Mehmet 
Shehu cu privire la necesitatea dez
voltării și întăririi colaborării 
prietenești dini re Iugoslavia și 
Albania. Noi împărtășim pe deplin 
această dorință a guvernului Al
baniei. Aceasta corespunde liniei 
guvernului sovietic, aceasta cores
punde intereselor popoarelor al
banez și iugoslav, intereselor tu- 
turor țărilor socialiste și serveye 
cauzei întăririi păcii Intre po
poare.

In cadrul tratativelor guver
nele Uniunii Sovietice și Repu
blicii Populare Albania au confir
mat dorința de a îmbunătăți și de 
a dezvolta prin toate mijloacele 
f>e baza unei sincere prietenii re- 
ațiile lor cu Iugoslavia, expri- 

rqîndu-și convingerea că spre a- 
ceasta va tinde și guvernul iu
goslav.

Popoarele Uniunii Sovietice «î 
Albaniei, a spus în încheiere 
N. A. Bulganin, considera ci o

garanție sigură a păcii și securită
ții popoarelor este întărirea con
tinuă a unității statelor socialiste 
și a forțelor iubitoare de pace, 
lupta activă a tuturor partizani
lor păcii pentru atenuarea încor
dării internaționale, pentru re
glementarea pașnică a tuturor 
problemelor litigioase.

„Prietenia dintre țările de de
mocrație populară și Uniunea 
Sovietică, a spus Enver Hodja, 
care a luat apoi cuvinlul. are o 
însemnătate vitală in opera de 
apărare a independentei lor și a 
construirii cu succes a socialis
mului. Uniți cu Uniunea Sovie
tică intr-un singur tot sintem in. 
vincibili Dezbinați și izolați noi 
am fi fost o pradă bună pentru 
imperialiști care tind să ne sub
juge unul cite unui*. Hodja a 
subliniat că întărirea continuă a 
unității 
tuie o 
tivă.

Apoi
că Republica Populară Albania a 
promovat și continuă să promo
veze o politică de pace care ur
mărește micșorai ea încordării In
ternationale, colaborarea rodnică 
cu toate țările pe baza respectului 
reciproc, a independentei și suve. 
ranitătii. a neamestecului in trebru 
rile interne. Constatăm din păca
te, a spus Enver Hodja, că in 
ultimul timp in relațiile dintre 
partidele noastre și Uniunea Co
muniștilor din Iugoslavia se în
registrează o anumită înrăutățire, 
ceea ce nu corespunde cituși de 
pu|in intereselor mișcării comu
niste internaționale. Vom depune 
toate eforturile necesare pentru 
ca relațiile de stat și de uartid 
dintre Republica Populară Alba
nia și Iugoslavia să se Imbună. 
lățească și să se lărgească pe ba
za principiilor marxism* leninis
mului și ale internaționalismului 
proletar, pe baza echitabilă a ega
lității in drepturi și a neames
tecului in treburile interne.

A luat apoi cuvîntul M. A. 
Saslov, secretar al CG al 
PCUS. El a relevat că succe
sele abținute de Albania In con
struirea soda'.ismc ai an devenii

lagărului socialist consti. 
necesitate istorică obiec.

Enver Hodja a declarat

posibile datorită existenței puter
nicului lagăr socialist care a acor
dat și acordă poporului albanez 
un mare ajutor și sprijin politic și 
economic dezinteresat. Forța lagă. 
rului socialist .strînsa prietenie, 
colaborare și unitatea de nezdrtin. 
cinat a țărilor socialiste constituie 
chezășia sigură a libertății și in
dependentei popoarelor, chezășia 
construirii cu succes a socialis
mului in aceste țări.

imperialiștii tnteleg perfect a- 
cest lucru, a spus în continuare 
M A. Suslov, și de aceea își în
dreaptă in prezent principalele lo
vituri împotriva unității țărilor 
socialiste, încearcă in fel și chip 
să le dezbine și să ie izoleze pen. 
tru a le zdrobi și a le supune 
una cîte una. Urmărind aceste 
scopuri perfide, dușmanii socia. 
lismului încearcă să dezbine par
tidele comuniste și muncitorești și 
să atițe sub forma „comunismu
lui national”, concepțiile Și pre
judecățile naționaliste.

Ideea „comunismului national” 
nu are nimic comun cu marxismul 
a subliniat Suslov. Realizarea ace
steia in practică ar duce la dez
binarea lagărului socialist unit, 
ar pricinui un uriaș prejudiciu 
mișcării muncitorești internațio
nale.

In cursul tratativelor, a spus 
Suslov, delegațiile partidelor noa
stre și-au exprimat regretul și in 
grijorarea profundă fată de fap 
ful că In ultimul timp s-a produs 
o anumită înrăutățire a relațiilor 
dintre partidele noastre, pe de o 
Farte și Uniunea Comuniștilor din 
ugoslavia, pe de altă parte, ceea 

ce nu corespunde intereselor par
tidelor comuniste și muncitorești, 
intereselor mișcării muncitorești 
internaționale. Nu trebuie uitat că 
fricțiunile și divergentele dintre 
partidele comuniste nu sint decit 
tn avantajul dușmanilor socialis
mului.

interesele măreței cauze a so
cialismului cer învingerea a tot 
ce împiedică înțelegerea recipro
că și colaborarea dintre partidele 
noastre și Uniunea Comuniștilor 
din Iugoslavia. In ce ne privește, 
a spus Suslov, noi vom face tot 
ce este posibil pentru ca Intre 
partidele noastre și Uniunea Co
muniștilor din Iugoslavia să re 
stabilească legături tovărășești 
și colaborare pe baza ideologică a 
marxism-leninismului. Ne expri- 
măa convingerea că și conduce 
rea Uniunii Comuniștilor din Iu. 
goslaeia xa lua măsurile nece
sare peatra ca aceas'.i colaborare 
să « înfăptuiască.

K. E. Voroșilov în 
deputaților Chinei
PEKIN 16 (Agerpres). — neze, Ciu En-lai, premie 

TASS transmite: La 16 aprilie a siliului de Stat al R.P. 
avut loc ia Pekin o ședință lăr
gită a Comitetului permanent al 
Adunării reprezentanților popu
lari din întreaga Chină.

La ora 15, ora locală, în aplau
zele furtunoase ale asistentei in 
prezid'u au luat loc Mao Țze- 
dun, președintele R.P. Chineze, 
l.iu Șan-ți, președintele Comite
tului permanent al Adunării re
prezentanților populari din în
treaga Chină. Ciu De. vicepreșe
dintele Republicii Populare Chi-

iremierul Con- 
,_____  __ ___ . Chineze,
și alți conducători ai Republicii 
Populare Chineze. In prezidiu 
au luat de asemenea loc K. E. 
Voroșilov, președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U R.S S„ 
și persoanele care îl însoțesc — 
Ș. R Rașidov, V. P Eliutin, N. T. 
Fedorenko, P F. ludin.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de Liu Șao-ti, președintele 
Comitetului permanent al Adu
nării reprezentanților populari 
din întreaga Chină

Cuvîntarea tovarășului Liu Șao-ți
Mult stimate tovarășe preșe

dinte al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S-S-, tovarăși, 
prieteni I

Uniunea Sovietică este un pu
ternic bastion al lagărului socia
list și al păcii generale Sub con
ducerea Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice și al guvernu
lui sovietic, poporul sovietic bi
ruind nenumărate greutăți, a 
creat primul stat socialist din 
lume.

In îndelungata luptă revolu
ționară și în construcția socia
listă care se desfășoară tn pre
zent. poporul chinez a primit și 
pr mește din partea Uniunii So
vietice un mare spri|in frățesc 
Victoriile și succesele poporului 
chinez sint indisolubil legate de 
sprijinul acordat de poporul so
vietic. Poporul chinez va nutri 
întotdeauna față de poporul so
vietic un sentiment de nemărgi
nit respect, dragoste și prietenie 
frățească Marea prietenie dintre 
popoarele Chinei și Uniunii So
vietice are o bază profundă și 
trainici, ea este veșnică și indes- 
trucrbilă Poporul chinez sa 
convins din proprie experiență că

Cuvîntarea

marea prietenie dintre China și 
Uniunea Sovietică corespunde 
înaltelor interese ale popoarelor 
țărilor noastre. Poporul chinez 
ș-a convins din proprie experien
ță că măreața unitate dintre Chi
na și Uniunea Sovietică, mărea
ța unitate a lagărului socialismu
lui in frunte cu Uniunea Sovie
tică. reprezintă garanția cea mai 
sigură a păcii generale și pro
gresului omenirii. Poporul chinez 
este hotărit să depună toate e- 
forturile pentru întăriiea și con
solidarea continuă a acestei prie
tenii și unități.

Recent o delegație a Adunării 
reprezentanților populari din în
treaga Chină și o delegație gu
vernamentală chineză, condusă 
de premierul Ciu En-laj. au vizi
tat Uniunea Sovietică Poporul 
sovietic și guvernul sovietic Ie-a 
făcut o primire cordială. Sintem 
foarte bucuroși că avem acum 
posibilitatea să primim in tara 
noastră pe un reprezentant al 
marelui popor sovietic in persoa
na președintelui Voroșilov

II rugăm acum pe președintele 
Voroșilov să ia cuvîntul la șe
dința noastră lărgită.

tovarășului
K. E. Voroșilov

inso- 
salut

Recepția de la Ambasada R. P. Albania
MOSCOVA 17 (Agerpres). - 

TASS transmite: După cum s-a 
anunțat, la recepția oferită la 15 
aprilie ia Ambasada R. P. Alba
nia au luat cuvîntul Enver Hodja, 
prim secretar al C.C. al Partidu
lui Muncii din Albania și N. S. 
Hrușciov. prim secretar al C.G 
al PC.U.S.

In cuvîntarea sa Enver Hodja 
a spus printre altele:

Vizita delegației noastre guver
namentale șt de partid în Uniu
nea Sovietică va rămîne un eve
niment de neuitat nu numai în 
viata noastră, a acelora care am 
avut această fericire. ci și tn 
viata întregului popor albanez In 
tratativele noastre cu conducătorii 
guvernului sovietic șl ai Parti
dului Comunist al Uniunii So
vietice domnește spiritul deplinei 
înțelegeri reciproce șl unanimita
tea atit In problemele Internatio
nale, cît și în problemele care 
interesează celo două țări Se în
țelege că nici nu ar putea fi 
altfel fntrucîț ne conducem după 
aceeași ideologie, caracterul pu
terii este același in cele două 
țări, același este telul pe care-1 
urmărim și aceleași sint intere
sele noastre.

Mica Albanie — a spus tn con
tinuare Enver Hodja — este un 
exemplu măreț a) forte! creatoare 
a marxism-leninismului, al aju
torului și experienței Uniunii 
Sovietice, al marii justeti a po
liticii leniniste a Uniunii Sovie
tice. Nu va fi o exagerare să 
spunem că relațiile dintre Repu
blica Populară Albania și Uniu
nea Sovietică au o Însemnătate 
care iese din cadrul țărilor noa
stre pentru că ea este un exemplu 
grăitor al relațiilor socialiste, ba
zate pe egalitate în drepturi. în
tre statele mari și miri Albania 
este unul dintre cele mai mici 
state ate Europei, iar Uniunea 
Sovietică este o putere mondială 
cu o mare autoritate internațio
nală care are un rol hotărîtor in 
dezvoltarea soartei întregii ome
niri. Dar în relațiile sale cu Re
publica Populară Albania, Uniu
nea Sovietică are o atitudine de 
mare respect față de poporul al
banez, fată de demnitatea sa na
țională, față de sentimentele sale. 
Niciodată șl în nici o problemă, 
fie și cea mai neînsemnată. 
Uniunea Sovietică nu s-a ameste
cat in treburile noastre interne, 
și în Istoria relațiilor noastre nu 
cunoaștem nici un caz de diver
gentă sau de neînțelegere.

Partidul nostru — a spus In 
continuare Enver Hodja — a de
clarat deja că este întrutotul de 
acord cu hotărtrile Congresului 
al XX-lea al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, care ti în
suflețesc întreaga sa activitate. 
In toate problemele partidul no
stru a stat, stă și va sta pe po
zițiile Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice. în acest spirit

- Au luat cuvîntul tovarășii:-----

Enver Hodja - N.S. Hrușciov
partidul nostru va educa șl vii
toarele generalii de comuniști și 
întregul popor albanez.

*
Mulțumind conducătorilor alba

nezi pentru cuvintele rostite la 
adresa Uniunii Sovietice și Par
tidului Comunist al Uniunii So
vietice, N. S. Hrușciov, prim se
cretar al CC. al P.C.U.S., a spus 
printre altele :

Ne alăturăm cu totul cuvintelor 
dv. că intre țările noastre, po
poarele noastre și partidele noa
stre nu numai că nu există ab
solut nici o divergentă dar nu 
există de asemenea nici cea mai 
mică încordare tn problemele re
lațiilor de stat, economice, de 
partid, ideologice, în problemele 
de politică internațională. Sintem 
bucuroși să constatăm că punctele 
noastre de vedere tn toate aceste 
probleme coincid pe deplin.

Unii oameni politici nu sint de 
acord cu însăși noțiunea de lagăr 
socialist și vor să înlocuiască 
termenul de „lagăr socialist” prin 
cuvîntul „colaborare” sau prin 
alt cuvtnt asemănător. Cred că 
nu există și nu poate exista o 
precizare mai exactă declt ter
menul „lagărul socialist” care 
exprimă în modul cel mai deplin 
esența relațiilor dintre țările so
cialiste în condițiile existentei a 
două sisteme — socialist și capi
talist

Prietenia și colaborarea dintre 
țările care construiesc socialismul 
întîmpină uneori și anumite greu
tăți tn dezvoltarea lor. Trebuie să 
apreciem tn mod realist aceste 
greutăți și să le invingem cu per
severentă. In legătură cu aceasta 
aș dori să vorbesc despre rela
țiile dintre țările noastre cu po
porul frățesc al Iugoslaviei.

Se știe că relațiile dintre Uniu
nea 
fost 
ani

Sovietică și Iugoslavia au 
serios complicate cu cttiva 
tn urmă. Partidul Comunist

Imperialiștii ne acuză că 
creat pactul de la Varșovia, 
acest pact există Intre îăr le

am
Da. 

_ _ so
cialiste. Dar toți știu că Tratata! 
de la Varșovia a fost încheiat in 
urma ascuțirii relațiilor interna 
tionale. In urma faptului că tă- 

al Uniunii Sovietice și guvernul rile capitaliste au creat alianțe 
•-* - ................agresive, corn sini

■BBSS# . M--------- . _ 2__pactul de la
sovietic au făcut și fac totul pen- ți blocuri agresiv 
tru a îmbunătăți In permanență N.A.TO., S EJLT.O. 
aceste relații atit pe linie de stat. Bagdad etc. 
cit și pe linie de partid. Capitaliștilor le plac rînduietfle

In relațiile dintre Albania și capitaliste. Și noi ținem aeama 
Iugoslavia există In prezent greu- de acest fapt In țările socialiste, 
tăti mai mari decît in relațiile unde la putere se află poporul 
dintre Iugoslavia și Uniunea So- există alte rinduieli — socialiste, 
vietică. Dorim sincer ca aceste Și de aceasta trebuie să se fină 
greutăți să fie biruite, ca tntre seama Nu ne împiedicați să con 
țările dvs. să se stabilească re- struim socialismul, 
latii prietenești de bună vecină- •• . - s-
tate.

Desigur, pentru aceasta stnt P™tenia
necesare un anumit timp, nă- cl"al. p1u,eP,K:e-d,.n „pu"c,„r^ 
zuinlă și perseverentă reciprocă. ''f(lel’e ideologi^ sint puternice 
Pentru realizarea deplinei intele- d,n PT*( "”,enaL?J"
geri reciproce și Întăririi priete- avem f°c_te armate necesare pen 
niei pe baza principiilor marxist- cucenrilenoastre so-
leniniste, va trebui să se mun- ,'s*a 5’ P5£,IJ / “n0'.1 
ceașcă mult și perseverent, mal JJ,5.nl<A * P°poar^°ț- Da. noi am 
ales tn biruirea greutăților in ^‘"al 
problemele ideologice. La aceasta J]ou ci sintem gata să înfăptuim 
însă nu se poate renunța. Prin- de”r™rhea 
cipala aten|ie trebuie să fie In- !"?ri Re baa® reFJP[°5* 
dreptată nu spre sublinierea de- h''1 Pronunțam In mod con- 
osebirii punctelor noastre de ve- !ec''ant °'",ru ■"‘-".<we. armei 
dere asupra unor sau altor pro
bleme. ci spre

ne Împiedicați sa con* 
iaiismul.

Țările lagărului nostru socia
list unite printr-un UI unic, prin 

frățească de nezdrun-

Dragi tovarăși I
Ic numele Prezidiului Sovietu

lui Suprem al U R S S . in nume
le aaeu personal, precum și in nu
mele tovarășilor care mă 
lese, transmit un cordial
pru leneșe membrilor Comitem'ui 
permanent al Aîunării reprezen
tanților popa ian dia întreaga 
C-tnă prezențl a.d (Aplaaze 
tartan» iu j.

Ne face o mare cinste și plăce
re de a ne intim ea aleșii po
poral ui chinez, care reprezintă 
eroca O”nă frățească democrat- 
populară* Generare anas tie. to
varăși. au marea Iericir» de a 
trăi și mund intr-o perioadă is
torică c.nd aa loc schimbări fun
damentale la viața popoarelor, 
tind o treime a omenirii a pășit 
deja cn incretere pe calea anc a* 
lismulai și. biruind toate greu
tățile construiește o viață nouă, 
liberă. Și laâ face o deosebită 
bucurie să relev că în primele 
ririduri ale constructorilor aooa- 
Usmulai 
bere — 
□eză și 
plauze).

însuși 
instaurat in state atit de mari 
cum este China Pooutară și Uni- 
unea “ - - - 
vadă 
cauză 
vieții popoarelor a ocupat un toc 
trainic tn istorie, că este de neîn
vins.

Puterea statelor socialiste con
stă nu numai Ia munca conștien-

faptul ci socialismul » a

Sovieticâ constituie o no
de netăgimrt ei măreața 
a transformării socialiste a

declarat nu odată și repetăm din

tă a milioanelor de oameni, ci și 
In participarea activă a oameni
lor muncii la conducerea statu
lui Participarea poporului la 
conducerea statului este pentru 
prima oară in istorie asigurată 
pe deplin In condițiile democra
ției socialiste

Folosind prilejul tntîlnirii noas
tre de astăzi vreau să vă vor
besc pe scurt, dragi tovarăși, 
despre dezvoltarea democratei 
sovietice.

Atunci clnd vorbim despre de
mocrația sovietică sau democra
ția populară a Chinei firește că 
pentru a înțelege rin mod 
democrația țărilor noastre 
buie să ținem seama de condițiile 
istorice concrete in care au luat 
ființă și s au dezvoltat statele 
noastre socialiste

Un izvor nesecat al forjei de
mocrației sov'etice este faptul că 
baza ei economică o constituie 
sistemul socialist al economiei și 
proprietatea socialistă asupra u- 
ne Ițelor și mijloacelor de produc
ție. care s a consolidat In urma 
lichidării sistemului capitalist al 
economiei și a desființării pro
prietății particulare asupra unel
telor și mifkiacelor de producție 
și a lichidării exploatării omului 
de către om

O formă remarcabilă a demo
crației noastre sint sovietele care 
au apărut ca urmare a creației 
revoluționare a maselor popuiare 
înseși. ,

Deoarece In Uniunea Sovietică 
există un singur partid — parti
dul comunist, dușmanii din lagi-

just 
tre-

—

secvent pentru interzicerea armei 
atomice și cu hidrogen, pentru 

. Încetarea experiențelor cu această 
ceea ce apropie armă, pentru realizarea tuturor nnacfro liintd „ ..- J . 0 1 llld, fa C1J11 la lvdlic.cllC7jI luxul

popoarele țarilor noastre tn lupta măsurflor necesare unei dezar- 
lor pentru socialism, pentru con- m^rj totale. 
6olidarea cauzei păcii. Cred că 
dacă vom porni de la aceste pozi- bind despre coexistență, 
țh, multe lucruri din acelea care mereu că capitalismul p.c.. 
mai întuneca relațiile noastre cu jar comunismul va triumfa ine- 
Iugoslavia vor dispare Sperăm că vitabi1. La toate acestea se poale 
popoarele și conducătorii Iugo- răspunde că domnii capitaliști 
slaviel doresc de asemenea a- afirmă într-una de aproape 40 de 
ceasla- ani că cauza comunismului, tn-

Subliniind tn continuare eșecul cepută de Uniunea Sovietică, va 
uneltirilor contrarevoluției reac- suferi eșec și că în tara noastră 
trunil Internationale în Ungaria, va triumfa proprietatea privată 
ca și eșecul agresiunii Imperia- Ei spun că proprietatea privată 
liste tn Egipt, N. S. Hrușciov a este tare și atotputernică. Noi a- 
spus: Noi trebuie să depunem firmăm că ideile comunismului 
toate eforturile pentru a slăbi tn- sînt incomparabil mai tari și mai 
cordarea internațională, trebuie puternice și că aceste idei vor 
să luptăm pentru Îmbunătățirea triumfa inevitabil. De aceea, noi 
relațiilor între toate țările, pentru repetăm mereu să ne tntrecem să 
întărirea cauzei păcii tn lumea coexistăm pașnic.
tntreagă. (texte prescurtate)

lor pentru socialism, pentru con
solidarea cauzei păcii. Cred că Unii declară că Hrușciov, vor- 

", adaugă 
va pieri.

Semnarea declarației comune 
sovieto-albaneze

La semnarea declarațiilor au fost de fată Gogo 
Nushi, prim vicepreședinte al Consiliului de Mi. 
nlștri al Republicii Populare Albania șl ceilalți 
membri ai delegației albaneze.

Din partea sovietică la solemnitatea semnării au 
fost de față : L. M. Kaganovici, G. M. Malenkov, 
A. 1, Mikoian, V. M. Molotov, M. G. Pervuhin, 
M. Z. Saburov, M. A. Suslov, G. K. Jukov, E. A. 
Furțeva, D. T. Șepilov, N. M. Șvernic, A. B. Aristov, 
P. N. Pospelov, A. A. Gromiko, ministrul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S. șl alte persoane oficiale, pre
cum și ziariști sovietici șl străini.

MOSCOVA 17 (Agerpres). — 1ASS transmite : 
In seara zilei de 17 aprilie In Marele Palat al 
Kremlinului a avut loc semnarea declarației comune 
sovieto-albaneze.

Declarația a fost semnată de N. A. Bulganin, 
președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și 
Mehmet Shehu. președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Albania.

N. S. Hrușciov, prim secretar al Comitetului Cen
tral al P.C.U.S. și Enver Hodja, prim secretar al 
Comitetului Central al Partidului Muncii din Alba
nia au semnat declarația iu privire la tratativele 
dintre delegațiile Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice șl Partidului Muncii din Albania.

UN AVERTISMENT 
împotriva consecințelor înarmării 

armatei vestgermane cu arma atomică
BONN 17 (Agerpres). — După 

cum »-a mat anun{at, 18 cu. 
noscuți oameni de știință — tio- 
miști vestgermani aa adresat o- 
piniei publice dm R.F. Germani 
un apel tn care avertizează împo
triva consecințelor primejdioase 
ale înarmării armatei vestgermane 
cu arma atomică:

In apel se spune tntre altele: 
Planurile de înarmare a Bun- 

deswehrulul cu arma atomici neli
niștesc profund pe oamenii de 
știință atomiști care semnează 
mai jos. Acum ctteva luni dpoa 
dintre ei și-au exprimat temerile 
fală de ministrul federal respec
tiv. In prezent discuția ta această 
problemă a devenit generală. Ds 
aceia cei ca semnează mai jos se 
simt nevoiți să arate in mod 
public ctteva fapte cunoscute tu
turor specialiștilor, 
după cit se pare, i 
destul de cunoscute 
blue.

1. Arma atomică 
puterea distructivă a 
atomice obișnuite.

Prin cuvîntul „tactică* se ex
primă faptul că această armă 
poate fi folosită nu numai împo
triva centrelor populate, ci și îm
potriva trupelor terestre. O bombă 
atomică tactică sau un 
atomic are aceeași putere 
tivă ca și primn bombă 
care a distrus Hiroșima. 
în prezent există un mare număr 
de arme atomice tactice, tn an
samblu puterea lor distructivă va 
H considerabil mai mare.

dar 
nu sint 
i opiniei

care. 
Incd 

: pu-

aretactică 
unei bombe

proiectil 
distruc- 
atomică 
tntructt

I 1 Posibilitățile măririi puterii 
. distructive a armei atomice stra

tegice nu au in general limite 
tn prezent o singură bombă 

atomică tactică poale distruge un 
ora, auz, tez o svgurd bombă cu 
hidrogen ooule să creeze temporar 
cnndifu muaecoau tiețu intr-o 
regiune avind o supralafi egali 
ca aceea a regiunii Ruhr. Cu a-

1 fuiorul bombelor ca ktorogen, da
torită radioacuatiia, încă de pe 
acum se poate distruge, după 
cit se pare, populația Republica 
Federale.
Noi nu cunoaștem nici an fel 

de mipoace tehnice care si poată 
asigura apărarea sigură a unor 
mari grupuri de populație de o- 
c tastă primerdie.

Nu ne considerăm competenfi 
pentru a face propuneri concrete 
In privința politicii marilor pu
teri. Credem că o țara atit de 
mică ca Republica Federali t-ar 
apăra cel mai bine tn momentul 
de față și ar contribui tn primul 
rind la menținerea Păcii in In- 
trega lume dacă ar renunța cate
goric șt de bunăvoie la arma ata 
nucă de orice tip.

Apelul a fost semnat 
profesori vestgermani: 
Bopp, Max Born, Rudolf Fleisch
mann. Walter Gerlach, OHo 
Hahn. Otto Haxel, Werner Heisen 
berg. Hans Kopferman. Max von 
Laue. Heinz Mayer-Leibnitz, Jo. 
set Mattauch, Fr. A. Panoth. Wolf
gang Paul, Wolfgang Ritzier. 
Fritz Strassmann. Wilhelm Wal- 
cher. Karl Friedrich von Wefzsa- 
eker, Karl Wurtz.

de 18 
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REUACflA Șl ADMINISIRAflA Bucure,U PU), „Sctotell”, Tal. 7.®. 10. Secții acrișori Tel. 7WL TIPARUL Combinatul Pollfratle „Casa SclaitU L V. Stauo *«

e

democrația so- 
relevăm că ac-

socialiste 
in tara

de stat multi 
prin unitatea

mijlocul 
Populare
rul imperialiștilor au consumat 
multă cerneală răspindind- calom
nii despre o pretinsă îngrădire a 
democrației în tara noastră. A- 
ceastă calomnie este insă dezmin
țită în întregime nu numai de 
procedura democratică a alegerii 
deputa(ilor in soviete, ci și de 
componenta lor în ce privește a- 
partenenta de partid. Așa de pil
dă, aproape 55 la sută din depu
tății aleși recent în sovietele lo
cale. adică majoritatea deputate
lor, sînt fără de partid. La toate 
alegerile tn soviete partidul co
munist din tara noastră se pre
zintă totdeauna in bloc cu cei 
fără de partid.

Dragi tovarăși I Vorbind de 
democrația sovietică nu putem să 
nu amintim de comunitatea ar
monioasă a națiunilor 
care a fost realizată 
noastră.

înfăptuind tn mod consecvent 
democrația socialistă am făurit 
marea prietenie a popoarelor so 
vietice Ca urmare Uniunea Re
publicilor Sovietice Socialiste a 
devenit un model 
național, puternic 
sa

Vorbind despre 
cia listă trebuie să 
țiunea ei se extinde nu numai a 
supra sferei vieții de stat, ea 
cuprinde întreaga viață a socie
tății socialiste. întreaga activita 
te a partidului, a sindicatelor, a
comsomolului, cooperației, colho
zurilor, organizațiilor culturale 
științifice și altor organizații și 
asociații obștești ale oamenilor 
muncii, este pătrunsă de spiritul 
democrației socialiste și de prin 
cipiile ei.

Firește, dragi tovarăși, că față 
de tot ceea ce am spus nu în
seamnă că in Uniunea Sovietică 
n au existat lipsuri unele incăl 
cări ale democrației sovietice Nu 
ascundem lipsurile, ci luptăm 
pentru înlăturarea lor Se știe că 
Partidul Comunist al Uniunii So
vietice din proprie inițiativă a 
scos la iveală in cadrul Congre 
sului al XX-lea lipsurile tn înfăp 
tuirea democrației socialiste și a 
chemat pe to(i oamenii muncii la 
dezvoltarea ei mai departe.

In prezent în Uniunea Sovie
tică întregul popor discută pro
punerile partidului comunist cu 
privire la reorganizarea conduce
rii industriei și construcțiilor

Dragi tovarăși I Dezvoltind de
mocrația sovietică urmărim cu 
multă atenție și satisfacție creș
terea vertiginoasă a democrației 
în formele ei originale in Repu 
blica Populară Chineză.

Statul și poporul sovietic apre 
ciază mult transformările istori- 
co-mondiale în viața de stat eco 
nomică și culturală, care au fost 
Înfăptuite pe întregul teritoriu al 
marii Republici Populare Chineze 
Este îndeobște cunoscut că orîn 
duirea democrat-populară a sta
tului dv atrage cele mai largi 
mase ale oamenilor muncii la 
participarea activă la construirea 
socialismului, le însuflețește la 
fapte eroice în numele patriei, în
tregului popor. în numele frăției și 
prieteniei popoarelor din întreaga 
lume.

In încheierea ședinței tn nu
mele Comitetului permanent al 
Adunări! reprezentanților din în
treaga Chină și al întregii asis
tente Liu Șao-ti. președintele Co
mitetului permanent al Adunării 
reprezentanților populari din în
treaga Chină a mulțumit tovară
șului Voroșilov pentru cuvîntarea 
rostită.

(texte prescurtate)

VA
PEKIN. In după-amiaza zilei 

de 16 aprilie. Mao Țze-dun, pre. 
ședințele Republicii Populare Chi
neze, a făcut o vizita de răspuns 
lui K. E. - 
Prezidiului 
UJt.SS.

PRAGA._______, ...
trunit ședința plenară a Adunării 
Naționale a R. Cehoslovace, avind 
pe ordinea de zi discutarea bu
getului de stat pe anul 1957 șl 
executarea bugetului pe exercițiul 
financiar 1956.

BRIONI. La 17 aprilie au în
ceput ia Brioni lucrările Vecei 
Executive Federative a R. P. F. 
Iugoslavia sub președinția lui 
1. B. Tito.

Problema cea mai importantă 
de pe agenda primei zile a lu
crărilor sa referit la situația 
cooperativelor agricole și la pers
pectivele lor de dezvoltare. A fost 
adoptat un proiect de rezoluție 
asupra perspectivelor de dezvol
tare a agriculturii și a mișcării 
cooperatiste. Proiectul de rezo
luție va fi supus Scupșcinei Popu
lare Federative, care îl va dis
cuta la sesiunea ce se va des
chide la 25 aprilie.

In cadrul ședinței din 17 apri
lie Vecea Federativă Executivă a 
examinat de asemenea raportul 
Secretariatului pentru problemele 
economice privitor la activitatea 
economică tn primul trimestru al 
acestui an.

BANGKOK. Potrivit relatărilor 
oresei, sub presiunea sindicatelor 
Ministerul Afacerilor Interne al 
Tailandei a permis oficial sărbă
torirea In Tailanda a Zilei de 1 
Mai.

Voroșilov, președintele 
Sovietului Suprem al

La 17 aprilie s-a tn-
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In școala elementară pentru 
artă aplicată din Empfertshau
sen (R.D.G.) eleve și elevi pre
gătesc daruri care urmează să 
fie predate la cel de-al VI-lea 
Festival Mondial al Tineretu
lui.

Clișeele noastre înfățișează 
o elevă sculptînd și un elev 
modelînd mici opere plastice.

Uneltirile 
împotriva guvernului 
indonezian continuă

DJAKARTA 17 (Agerpres)'. — 
Forțele reacț:unii din Indonezia 
își continuă uneltirile împotrixa 
guvernului central Potrivit rela
tărilor ziarului „Bintang Timur", 
în cadrul unei întruniri secrete a 
Consiliului d:n Sumatra centrală 
și a Consiliului din Sumatra de 
sud. ținută sub președinția colo
nelului Simbolon. fostul coman
dant al primului district militar, 
s a hotărit proclamarea „Statului 
Sumatra".

Această acțiune urmărește des
trămarea unității poporului indo
nezian și crearea de dificultăți 
noului guvern condus de Djuan- 
da. în momentul în care acesta a 
preluat puterea

După cum relatează ziarul 
„Suluh Indonezia", Nasution l-a 
convocat pe colonelul Simboion 
Ia Djakarta pentru a discuta și 
rezolva unele probleme priv’nd 
situația din Sumatra Simbolon a 
refuzat insă să vină la Djakarta.

O dovada a Faptului că toate 
aceste acțiuni nu sint străine de 
uneltirile imperialiștilor, o con
stitui relatările agențiilor apu
sene de presă, care au anunțat 
anterior posibilitatea ca Sumatra 
să obțină „independența" sau sa 
adere la Federația Malavei.

In subcomitetul 
conrsiei O.N U pentru 

dezarmare
La ultima ședință a subcomi

tetului comisiei O.N.U. pentru 
dezarmare, reprezentantul sovietic 
V. A. Zorin a spus că delegația 
sovietică, nu pierde speranța că 
puterile occidentale și în primul 
rînd puterile care posedă arma 
atomică vor găsi calea spre rea
lizarea unui acord care &ă opreas
că cursa înarmării atomice și s4 
salveze omenirea de primejdia 
unui război atomic împotriva că
ruia sp ridică glasul tot mai pu
ternic al milioanelor de oamenî 
din întreaga lume. La rîndul său 
Uniunea Sovietică va căuta in
sistent să obțină rezolvarea a- 
cestei sarcini fundamentale.

■ PHENIAN. După o vizită de 
• trei zile în R.P.D. Coreeană, la 

17 aprilie delegația guvernamen- 
: tală a Republicii Populare Polone 

în frunte cu președintele Consi- 
liulut de Miniștri J. Cyrankiewicz 
a părăsit Phenianul ' ‘ ' 
R:P. Mongo'ă.

ANKARA. La 16 
Rîjov, amt„w«v.w.M. 
Turcia, a prezentat r ______  .
Republicii Turce Djalal Bayar, 
scrisorile sale de acreditare.

TOKIO. Răspunzînd unei inter
pelări in comitetul pentru proble
mele juridice a Parlamentu!ui ja
ponez primul ministru, Nobusuke 
Kiși, a declarat că In cursul a- 
propiatei sale vizite în Statele 
Unite va cere guvernului ameri
can ca insula Okinawa să fie ad
ministrată din nou de Japonia.

ATENA. In sala „Orfeus" din 
Atena a avut loc un concert dat 
de orchestra simfonică de stat a 
Greciei cu concursul violonistului 
sovietic Leonid Kogan. Cei peste 
2.000 de spectatori au ovaționat 
cu entuziasm pe muzicianul so
vietic.

SAN JUAN (Porto Rico). Luni 
va tnceoe la Porto Rico un festi
val muzical în onoarea marelui 
violoncelist Pablo Casals. Din cau
za unei crize cardiace, survenite pe 
ctnd repeta cu orchestra 
derea festivaluluir Pablo 
nu va putea fi de față, 
omagiu adus eminentului 
orchestra fi'armonică va cînta în 
tot timnul festivalului fără dirijor,

ATENA. In dimineața de 17 
aprilie a sosit lu Atena, după un 
îndelungat exil politic, arhiepi
scopul Makarios, conducătorul re
ligios al insulei Cipru.

plectnd spre

A. La 16 aprilie N. S. 
basadorul U R.S.S. în 

președintelui

tn ve- 
Casals 
Ca un 
artist


