
Muncitorii
discută despre munca 

și cîștigul lor
\ Nu.î nimeni îmbrăcat în straie 
de sărbătoare, deși este o zi de
osebită. Fetele cu basmalele 
aruncate ștrengărește peste zu- 
lufi, băieții cu miinele încă pur- 
tind amprenta muncii, s-au întîl- 
nit la aceeași oră, la locurile in
dicate. Nu lipseau nici curajoșii 
și nici emoționații. Intr-o ase
menea situație, emoția, insă, este 
curînd înlăturată: muncitorii fa
bricii de tricotaje „Bela Brainer” 
din Capitală discută doar despre 
introducerea sistemului îmbunătă
țit de salarizare.

Lipsurile existente în privința 
cointeresării materiale a munci
torilor, a ridicării calificării pro
fesionale, a bunului mers al mun
cii, sint bine cunoscute. Partici- 
panții la dezbateri le-au reamin. 
tit și au propus măsuri pentru 
lichidarea lor.

Cea mai mare deficiență con
statată a fost tendința de nivelare 
în ceea ce privește salarizarea.

In ramura tricotajelor, de pil
dă, operația de croit cu foarfecă 
de mînă era încadrată ca și ope
rația de șablonare, care necesită 
un grad mai înalt de califica-e 
profesională. La rîndul său, mun
citorul de la operația de șablo. 
nare era salarizat ca și tricoteu- 
rul de la mașina rundsthul, deși 
ultimul execută o muncă mai 
grea, mai pretențioasă.

Și sistemul de premiere era de
fectuos. Urmărirea calității se fă
cea doar săptăminal. Din această 
pricină, premiile acordate nu ex
primau întotdeauna, în mod just, 
munca omului respectiv. In afară 
de aceasta, criteriile premierii 
erau și ele prea complicate și 
greu de respectat.

Lipsurile privind cointeresarea 
materială s-au răsfrînt asupra 
muncii în producție. Tricoteurii 
s_au interesat prea puțin de ri
dicarea calificării profesionale, 
n-au acordat suficientă atenție fo
losirii materiei prime și materia
lelor, n-au folosit în cele mai bune 
condițiuni utilajele fabricik Ca 
urmare, productivitatea muncii nu 
a crescut pe măsură necesității și 
posibilităților existente.

Faptul că partidul și guvernul, 
in grija lor față de oamenii mun
cii, au cerut acestora să analizeze 
situația din fiecare întreprindere 
și să propună măsuri privind in
troducerea sistemului îmbunătățit 
de salarizare — au arătat mem
brii colectivului fabricii — este 
încă un exemplu doveditor al lar
gului nostru democratism.

Ănaiizînd situația din fabrica 
„Bela Brainer", muncitorii și 
tehnicienii au propus ca în locui 
celor 15 categorii tarifare exis
tente în prezent, să râmină nu
mai 7. Fiecare meserie să fie apre
ciată după eforturile ce trebuie 
depuse, după calificarea necesară 

Tinerele Marieta Petre, Ana 
Necșulescu și Domnica Rusu. 
muncitoare In secția rundsthul au 
Făcut propuneri cu privire la ierar- ; 
hizarea .meseriilor în categoriile de ! 
încadrare tariiară. Același lucru 
1 fost făcut și în celelalte secții.

In ceea ce privește sistemul I 
premial, vorbitorii au arătat că 
de premii trebuie să beneficieze 
cei mai buni muncitori, cei care-și 
îndeplinesc cu conștiinciozitate 
sarcinile de plan, cei ce dau pro
duse de calitate superioară și nu 
absentează nemotivat de la ‘

Tînăra Ana Moise a 
pus ca munca sortatorilor 
croit să fie apreciată, tn vederea 
premierii, și de brigadierele de la 
secția confecții, care se află pe 
locul următor tn cadrul procesu
lui de producție.

Pe lingă propunerile legate di
rect de Îmbunătățirea sistemului

de salarizare, muncitorii și teh- 
nicienii de la „Bela Brainer" 
fac și importante propuneri con
crete tehnico-organizatorice tn ve. 
derea sporirii productivității mun
cii și reducerii prețului de cost.

Citeva cifre care n-au nevoie 
de comentariu :

In luna ianuarie, muncitorii din 
secția raschel au făcut 4 propu
neri pentru îmbunătățirea muncii: 
in februarie — 7, in martie — 27. 
iar tn aprilie, cu prilejul dezba
terilor privind introducerea siste
mului îmbunătățit de salarizare — 
36 de propuneri.

In baza propunerilor fâcu'e. 
conducerea fabricii — director tov 
Tiberiu Deutsch — și membrii co
misiei pentru introducerea siste
mului de salarizare îmbunătățit 
au întocmit un plan de măsuri 
tehnico-organizatorice.

Măsurile ce vor fi luate vor 
duce la creșterea salariului mediu 
al muncitorilor cu circa 30 la su’ă 
In viitorul apropiat, salariu: ta
rifar va reprezenta 70—® la sută 
din cîștigul muncitor or

Măsurile luate duc la obține-,r 
unor noi succese in cadrj între
cerii socialiste. Tricoteurii de ta 
fabrica „Bela Brainer* 
astfel în prima decadă 
luni, peste prevederile 
12.219 bucăți produse 
întrecerea in cinstea
1 Mai va aduce — in contmcare— 
succese mai mark

Proletari din toata firile, uniți-vi!

Organ Central ai Uniunii Tineretului Muncitor

Primirea de către
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
a delegației Tineretului Popular 

din R. P. F. Iugoslavia
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Tractorul U.T.O.S. 26 
a trecut cu succes 

primul examen

1

Ca

4 PAGINI — 20 BANI Vineri 19 aprilie 1957

Vizitele delegațieiC. C. al P. C. Francez

Joi, 18 aprilie 1957, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-DeJ, prim 
secretar al CC al P.M.R., a pri
mit delegația Comitetului Central 
al Tineretului Popular din R.P.F. 
Iugoslavia condusă de Miko Tri- 
pata. secretar al C.C. al Tineretu
lui Popular din R.P.F. Iugosla
via. care vizitează 
la invitația C.C al

La intilnire au

tara noastră
U.T.M. 
test de față

tov. N. Ceaușescu, membru în 
Biroul Politic și secretar al C.G 
al P.M.R., și tov. Virgil Trofin, 
prim secretar al C.C. al U.T.M.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej s-a întreținut cordial cu 
membrii delegației.

La sfîrșitul întîlnirii, tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
transmis salutul său tineretului 
din R.P.F. Iugoslavia.

lucru, 
p ro

de la

Cu noi succese
■ în întîmpinarea

Festivalului
Se apropie ziua tn care, pe uria

șul stadion „V. I. Lenin” din Mos- 
:ova, se va deschide cel de al 
VI-lea Festival Mondial al Tinere
tului și Studenților. In tnttmpina- 
•ea acestei mari sărbători, tinerii 
lin țara noastră obțin noi suc- 
:ese.

In Valea Jiului, brigăzile ute- 
niste de la mina Petrila au scos 
șină acum peste 1.500 tone de 
lărbune peste plan, iar brigăzile 
ie la mina Vulcan 853 de tone 
Brigăzile utemiste de la minele 
Lupeni și Uricani au extras tn 
una trecută și fn primele zile ale 
tcestei luni 1.100 tone cărbune 
tocsificabil peste prevederile pla
iului.

La combinatul siderurgic „Gh. 
jheorghiu-Dej” din Hunedoara, 
irigările de tineret care deser. 
resc furnalul nr. 1 au dat în luna 
nartie mai mult de 530 tone de 
ontă peste plan, iar la oțelăria 
Martin cele 3 brigăzi de tineret 
tonduse de prim topitorii Aurel 
Stanciu, loan Petrovici și Gheor- 
șhe Chihaia de la cuptorul nr. 4. 
iu produs In aceeași perioadă 
1.069 tone de oțel peste plan.

In Întreprinderile din regiunea 
Baia Mare peste 15.000 de tineri 
sint cuprinși in întrecerea socia- 
istă pentru sporirea producției și 
productivității muncii, pentru re- 
iucerea prețului de cost al produ
selor. Peste 300 brigăzi de pro- 
iucție ale tinerelului depășesc 
sarcinile de plan cu 40—110 la 
sută. De curtnd, în întreprinderile 
săimărene au mai fost create 42 
brigăzi de producție, 2 secții ale 
tineretului și 3 posturi utemiste 
de control.

au dat 
a acestei 
planului 
tricotate 
zi'ei de i

LIDIA POPESCU

Partidele noastre luptă 
încă de la înființarea lor 
pentru aceeași cauză a

Lâ lași și ia Bacău

Plecarea delegației P.M.R.
la al 12-’.ea Congres al P.C. din Belgia
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In întîmpinarea zilei de 1 Mai

Muncitorii, inginerii și tehnicienii L'zinetor .Timpuri Soi* 
Capitală lucrează cu însuflețire pentru îndeplinirea nwgajamentefer 
luate In cinstea zilei de 1 Mau In fotografie: strungarul Vasale 
Angelescu. In prima decadă a lunii aprilie el și-a indepfiait pTannl 
lunar In proporție de 60 ia sută.

preeza ji it seaeroș: alți art»- i 
vișb it i

Pe crsaral axe fabrica 4e I 
ast^uoct. eras ezpote paseri i 
xar. x can eraa inserje. ia 
Lobde fraacezâ și rocau sala- , 
tul ie bsa >eaC. adresat membri
lor delega^, și aran ia castea , 
Partidsta Cnmaa jt Francez.

l-a fabrica de aatîootxe. nnm- 
dtor» an fiert n «pețitor o caldă 
caa iestane de samoa-je. Men- ’ 
bcu oetegape aa avut o comor- 
b re a coădnrei de cooducere ai 
fabnot Tov ion Rotaru, directo
rul îatnxindent a făcut cu a- 
cest pr5ei o scurtă expunere des
pre această fabrică — una din 
insesaatete realizări ale regimn- 
M BMtni democrat

Oavoeț. au vizitat apoi fabri
ca. P«:e tot inginerii și tehnreie- 
nii le-au dat explicații asupra 
procesatul de producție, ir. sala 
sectorului de filtrare și primă 
prelucrare un grup

Dcaotoare i-a ’3. ®p<aat ne nas 
ni Dori. In c asiei oaspeți

lor. gazeta da uzai a scos un 
Dszăr festiv.

Tn sala de ambalaj, anul din
tre ■ancitori a adus oaspeților 
fraocm un pachet de fiole de pe- 
■dlmâ. .Ua mic dar din parca 
fabricii noastre* — a spus ei. 
Maftonnnd pentru darul prin t 
șeful delegației, tov. Waldeck

(Continuare In pag 3-a)

Joi dimineața a părăsit Capi
tala, plec: nd in Belgia, delegat»» 
Partdu’ui Muncitoresc Romîn. 
care va participa la lucrările celui 
de al 12-lea Congres al Partidu
lui Comunist din Belgia.

Delegația este alcătuită din 
tovarășii Simion Bughici și Ioan 
Cotot. membri ai C.C. al P-M.R.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, membrii delegației au fost 
însoțiți de tovarășii Constantin 
Scarlat, Gheorghe Stoica, Sorin 
Toma. membri ai C.G al P.M.R., 
Gh. Vasilichi, membru supleant 
al C C. al P.M.R. și alții.

3.500 hectare redate
agriculturii

87 de ani de la nașterea 
lui V. 1. Lenin

Ședinja fesfivă a Academiei R. P. R.
milioane și milioane de luptători 
pentru comunism.

Președintele Academiei R.P.R 
a vorbit pe larg despre tezele lui 
V. 1. Lenin intr-o serie de pro
bleme de știintâ -și filozofie, re- 
levînd faptul că ele au dovedit 
clar falsitatea concepțiilor filoso
fice idealiste, reacționare, au dat 
un puternic imbold dezvoltării tu
turor științelor. Întregii culturi 
contemporane constituind un în
drumar in cele mai variate do
menii ale științei și praetiriL

Conferința acad. prof. Traian 
Săvulescu a fost audiata cu mare 
interes de întreaga asistentă.

Cu prilejul celei de a 87-a ani
versări a nașterii Iui V. I. Lenin, 
a avut loc joi dupâ-amiazâ în 
aula mare a Facultății de științe 
juridice a Universității WC. I. 
Parhon“ o ședință festivă a Aca
demiei R.P.R. Au oarticipat aca
demicieni, cercetători științifici, 
profesori, studenti și alti oameni 
ai artei și culturii.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de acad. prof. dr. C. L 
Parboo.

Acad. prof. Traian Sâvulescu a 
dezvoltat conferința «Lenin — 
ștunța și cultura*. Vorbitorul a 
subliniat că ideile lui Lenin au 
servU și servesc la formarea a

In întreprinderi și instituții
Oamenii muncii din Întreaga 

țară sărbătoresc implinirea a 87 
de ani de la nașterea lui Vladi
mir Hid Lenin.

Joi sute de muncitori, ingineri, 
tetmciem și funcționari de la 
Atelierele Centrale 1T B. au luat 
parte la o adunare festivă con
sacrată acestui eveniment.

Adunări asemănătoare au avut 
loc joi și la uzinele textile J 
Noremone*. Uzinele routine de 
pistă, fabricile .Izolatorul*. „Teb- 
noan”, .Stella*. .Vtscoiu*. 
.Bella Brainer*. Elena Pavei*. ia 
Comitetul de stat al planificării șa 
in alte întreprinderi și institut^.

*
La adunarea festivă care a avut 

!oe ta aula Universității „Bolyai* 
din Ctaj au partidpat numeroși

Sfatul popular al raionului Fe- de noi terenuri pentru agricultură 
iești din regiunea Constanta, a de-a lungul brațului sting al Bor- 
luat măsuri pentru valorificarea cej Ap,icarea acestor măsuri a 

fost înlesnită de terminarea co. 
operativizării agriculturii tn in, 
treg raionul. In comuna Maltezi, 
de pildă, prin construirea unui dig 
in lungime de 300 m. colecti
viștii și intovărășiții din comună 
au cîștigat o suprafață de 409 ha. 
pe care o vor cultiva cu porumb, 
legume, orez și plante de nutreț. 
Acest dig ferește totodată de inun
dații o suprafață de 2.000 ha. te
ren dintre comunele Maltezi și 
Bordușani.

Gospodăriile agricole de stat din 
comunele Bordușani, Giurgeni, 
Cocargeaua și Fetești au început 
lucrările în vederea cultivării unor 
noi terenuri în suprafață de 1.500 
ha. De asemenea, in comunele 
Chioara, Săveni și Platonești, au 
început lucrările de amenajare a 
unor vechi orezarii in suprafață 
de cîteva sute de hectare.

în raionul Fetești prin executa, 
rea de lucrări de îndiguire, dese, 
cări și desțeleniri în baltă, su
prafața cultivabilă crește în acest 
an cu 3.500 ha.

'(Agerpres).

Delegația Comitetului Central al Partidului Comunist Francez In 
vizită la Combinatul siderurgie „Gheorghe Gheorghiu-Dej“ 

din Hunedoara

Muncă avintată
oameni de știință. cadre didactice 
universitare, artiști <U la Teatrul 
și Opera maghiară din Ctaj. scrii
tori. cadre didactice de la școlile 
sedii și elementare, studmti. Tov. 
Takacs Ludovic, rectorul liniver- 
sitaiii „Bo'.yai* a vorbit despre 
nemuritoarele idei leniniste care 
călăuzesc astăzi activitatea oame- 
B-lor de știință. literatură și artă 
pusă in slujba construirii socialis
mului in tara noastră

«
In amfiteatrul Institutului Po 

l.tebnic din Orașul Stalin a avut 
loc miercuri după-amiază o adu
nare festivă consacrată celei de-a 
87-a aniversări a nașterii tai 
V. 1. Lenin. Tov. Aurel Duma a 
r orbit despre problemele de bază 
ale leninismului.

în campania de primăvară

Creștem
La sediul comitetului U.T.M. de 

la F.R.B. nu este niciodată pustiu. 
Acum, la masa lungă, oficială, in 
jurul căreia se string de obicei 
membrii comitetului in ședințe, șu
șotesc aplecate deasupra unei tur
tii, două fete. Secrete? Nu. Ur
mează să fie pus la punct planul 
de muncă al organizației lor de 
secție. La biroul ei, secretara co
mitetului discută cu Maria Pichiu, 
care a lipsit de două ori din 
schimb dueîndu-se la^. plimbare. 
Va înțelege Pichiu greșeala ei ? 
Fără îndoială că da. Dar discuția 
se întrerupe. In cameră intri un 
grup de fete care cer sprijinul 
pentru a putea vizita uzinele »23 
August".

— Altceva mai bun n-aveți ce 
face ? — se amestecă un băiat 
aflat și el acolo, cu cine știe ce 
treburi.

— Nul — ii răspund fetele în- 
țepate. Am învățat la cercul politic 
despre industria grea și mergem 
s-o vedem.

— Ba mergeți acolo pentru ci 
stnt mulți băieți — nu se lasă cel 
care începuse discuția, și, prevăză
tor se îndreaptă spre ușă. După 
puțin timp plecară fi fetele spre 
,industria grea".

Era timpul să interviu. Voiam să 
aflu de la tov. Constanța Tudo- 
roiu, secretara comitetului U.T.M., 
ce fac tinerii din fabrică în timpul 
liber, cum se distrează, ce învață, 
într-un cuvînt cum trăiesc după 
orele de muncă.

— Mai întîi să te pun la curent 
cu specificul nostru — începu to-

Tineretul fabricii na se plictisește. Și repetițiile pentru viitoarele spectacole sint un pniej de voie 
bună

cunU? Tudorohs. In fabrică evem roș. Ba la Muzeul de Artă ai atemirtii de la institut; noi am 
peste 600 de utemiști. Dintre o- R.P.R. am mers de citeva ori, pen- enunțat doar tinerii dm fabrică, 
ceștia 500 locuiesc ia cămin. In tru că fetele nu se mai satssră ad- Ș: a fost neincăpâtoare. Fe-
fiecare dimineață avem aproape aurind operele de artă expuse o- telor le place muzica, iar discurile 
150 de fete care nu sini in pro- colo... alese de studenȘi și explicațiile au
ducție, iar după amiază numărul Țîriitul telefonului întrerupse fost Ja înălțime*. La sfirșit, cind 
lor se dublează. Toate cheltuiesc discuția. Din convorbire am înțeles organizatorii au căutat să afle im- 
din timpul lor o oră-două, pentru că se stabilea o serată, ori ceva preriile noastre, fetele le-au cerut 
gospodărie. Mai mult nu le trebuie, asemănător. să mai organizeze un asemenea

’ " ’ — Era cineva de la organizația festival, de astă dată însă despre
U.T.M. de la Institutul .Maxim muzica populară. Ce spuneți ? Ha- 
Gorki" — îmi spuse tovarășa Tu- 
doroiu. Colaborăm cu ei. Lunea 
trecută — trebuie să-ți spun că la 
noi lunea dimineața se organizează 
multe manifestări culturale, pentru 
că sint două schimburi libere, deci 
aproape 300 fete — am avut un 
festival muzical cu tema „Istoricul

pentru că masa o iau la cantină, 
iar confortul de la cămin le per
mite să nu-și piardă prea mult 
timp cu spălatul, curățenia etc. 
Așa că și ele simt nevoia să-și pe
treacă intr-un fel acest timp. Noi 
le procurăm bilete și merg la ma- 
tineele cinematografice, după cum 
ați văzut fac și vizite in alte în
treprinderi, am vizitat aproape ,-------- -----------------------  _
toate muzeele și expozițiile din o- valsului". El a fost pregătit de

lai gazde în loc să-i recompensăm, 
ttoi le cerem să mai vină odată. 
Studenții însă nu s-au supărat

M. VIDRAȘCU

1.157.121 puieți plantați ? 
in tcqiunea Ploețti

PLOEȘTI (de h corespondentul a 
nostru . J

Hotârirea Biroului C. C. al \ 
U.T.M. $i a Ministerului Azricul- > 
tuni ți Silviculturii privind coutri- 
buția tineretului la îndeplinirea 
planului de împăduriri și com ba- a 
terea dăunătorilor în primăvara și a 
t enmâ anului 19o/ a fost primită > 

Ide tinerii din regiunea Ploești cu a 
multă căldură.

I S-a pornit chiar o întrecere între x 
raioane și organizații de bază > 
U.T.M. in vederea îndeplinirii a- '* 
ceste» bocănii. Rezultatele obținută > 
piuă acum sînt îmbucurătoare. Nu- o 
mai in citeva comune din raionul A 
Buzău, intr-un timp scurt, 172 de a 
tineri au plantat 2.300 puieți £o- 
restieri și fructiferi. Cu mult suflet q 
au muncit și tinerii din raionul Pu- a 
cnoasa, care. în cadrul acestei ac- /) 
țumi au plantat 300.000 pomi a 
fructiferi și puieți de pădure. S-au a 
evidențiat in mod deosebit ute- a 
miștii și tinerii din comunele Bez- z 
dead, Rîul Alb și Mâcrina. Pe în- /) 
treaga regiune Pîoești au fost plan- z 
tați pînă în prezent 457.721 pomi z 
fructiferi și 699.400 puieți de pă- 
dure. J)

Paralel cu acțiunea de împădn- 
rire. in multe comune din acest 
raion s-a întreprins și acțiunea de Q 
curățire a izlazurilor de scaieți, 
mărădnișuri și pietre.

In plină
PIT EȘTI (de la corespondentul 

nostru).
Cresc procentele vertiginos — 

îmi spunea deunăzi inginerul șef 
al stațiunii de mașini și tractoare 
Recea. Vremea e prielnică și trac
toarele lucrează din plin. Intre bri
găzi e o întrecere ca niciodată. 
Fiecare tractorist e animat de do
rința ca în cinstea zilei de 1 Mai 
să obțină succese dintre cele mai 
Frumoase.
La S.M.T. Recea, roadele între

cerii sint bogate. Pînă la 10 apri
lie planul pe stațiune a înregistrat 
o depășire de 20 procente.

Și alte șapte S.M.T.-uri din re
giune și-au depășit planurile pe 
campanie. Și cum să nu se depă
șească cînd în unele stațiuni sînt 
brigăzi ca cele ale utemiștilor 
Alexandru Lăzărescu de la S.M.T.. 
Recea și Iulian Bolborici de la 
S.M.T. Costești, care au realizat 
aproape cîte două planuri 1

Mai mult, sînt unii tractoriști care

culturile, recolta ră- 
clrnp, nestrinsi, in 
aceasta colectiviștii

OBICEIURI NOI
Noutăți sînt multe ; fiecare 

zi, fiecare ceas aproape, aduce 
ceva nou in viața colectiviști
lor din Bratovoiești, 
Craiova. Gospodăria 
rește, spiritul muncii 
ii apropie pe oameni, 
superioare de muncă 
tornicit ca obiceiuri.

Acum doi ani, după o lince- 
zeală îndelungată — o reorga
nizare a echipelor din cadrul 
brigăzii permanente de produc
ție. Rezultatul: participare în
suflețită la muncă, recolte îm
belșugate, venituri mari. Anul 
trecut — dezvoltarea sectoru
lui legumicol, care a adus 
un venit de peste 70.000 lei. 
Anul acesta....

-.Porumbul hibrid nu mai 
constituie acum pentru nici un 
țăran muncitor din satele noas
tre o noutate, ceva nemaiauzit. 
Totuși, cultura porumbului hi
brid constituie una din noută
țile primăverii acesteia pentru 
membrii gospodăriei colective 
„Victoria Socialismului". Încă 
un fapt interesant: dacă 
pînă acum cîtăva vreme 
se insămînța tirziu, nu se

ofensivă

îngrijeau 
mînea pe 
primăvara ____ __
din Bratovoiești au început să 
folosească metode agrotehnice 
avansate.

Porumbul hibrid, căruia i s-a 
destinat o suprafață de 14 hec
tare, dintre care 4 irigate — 
a fost însămînțat în cuiburi a- 
șezate în pătrat.

Zilele trecute, pe ogoarele 
colectivei era mare animație. 
Au venit tineri și vîrstnici să 
vadă ce se petrece. $i iată 
ce-au văzut: din loc în loc, 
la capetele tarlalei, doi oameni 
măsurau o bucată de pămint 
lată de un pas și băteau țăruși 
acolo unde lăsa urmă călciiul. 
Se întorceau apoi la țărușii bă
tuți mai înainte și desprindeau 
de acolo o sfoară lungă, cu 
multe noduri înșirate dealungul 
ei O fixau apoi la țărușii noi 
și o țineau acolo pînă cind doi 
tineri — unul de la un capăt 
și altul de la celălalt capăt al 
sforii — se intîlneau la mijlo
cul locului, după ce înfipseseră 
colțul sapelor în dreptul fiecă
rui nod și băgaseră în pămint 
cîte două-trei boabe de po
rumb.

Mihai Galeșanu, președintele 
colectivei, se aplecă din cind 
în cînd pînă-și lipea fața de 
marginea brazdei, privea spre 
celălalt capăt al tarlalei la ță- 

scu dini . . j-j i. .
efectuat^ ruilt șl dadea mulțumit dm cap. 
tă mai a Se ridica apoi

$

regiunea 
se întă- 
colective 
metodele 
s-au sta-

O

lucrează cît trei deodată. T' 
mistui Alexandru Zamfirescu din; 
brigada lui Lăzărescu a <_____
pînă acum cu 313 la sută mai * Se ridica apoi și pleca pe 
multe lucrări agricole decît a avut; tarla, mai departe, spre mijloc, 
în p'an. Și știți do ce ? Are un£ de undg ivga m cui.
K.D. care funcționează ca ceasulX . v

v. hkiu, unit uopunt, ojllc; llll/H/U,
Are unx de unde prioea jn curmezi, CUj. 

rv.L>. vtuc luuvviuiieazci ca ceasul.x > ' .> . .
Și-l îngrijește cu cea mai marfex burtle care se ghiceau după pă- 
atentie. Anul trecut, cu toate ca a: 
realizat cu el 530 hantri, l-a scutit* 
totuși de 4 reparații care erau p!a-< 
nificate și care ar fi costat stațiu-( 
nea suma de 10.240 lei.

Asemenea tractoriști sînt și 
alte stațiuni. Ilie Chiroiu de 
S.M.T. Teiu, Vasile Ivan de 
S.M.T.-Drăgășani și alții.

Rezultatele ar fi putut fi și mai</ 
bune dacă la S.M.T.-Tîmpeni și^ 
Vlaici ar fi fost mai puțină indo-v 
lență. Tractoriștii din aceste sta-7 
țiuni, deși au avut condițiuni ase-$ 
mănătoare, însă mai puțin entu-v 
ziasm, sînt mult, mult rămași în? 
urma tovarășilor lor din celelalte*? 
stațiuni, (t.

în( 
la: 
la<

mîntul reavăn, răscolit de colțul 
sapei.

Voia hună și rîvna cu care 
lucrau oamenii îți întăreau con
vingerea că fac treaba 
ceasta cu interesul pe care 
cercetător îl acordă unei 
descoperiri.
însămînțările făcute la timp și 

in cele mai bune condiții agro
tehnice le vor asigura în mare 
măsură posibilitatea izhînzii.

a-
un
noi

N. S.

0



Lenin sau propunerea „cea mai 
genială care trebuia făcută". Pe 
scurt, delegația a ajuns la Krem
lin cu o întîrziere de patruzeci de 
minute și Lenin, din pricina mul
tiplelor sale preocupări nu i-a mai 
putut primi în acea zi rugîndu-i 
să vină a doua zi dimineață. „Ast
fel — povestește Bezimenski, — 
încă înainte de a-1 vedea pe Le
nin, delegații primiră de la el o 
lecție care li se întimpări în min
te pentru întreaga viată și pe 
care trebuie să o tină minte toii 
tinerii. O întîrziere de un minut 
constituie o crimă. Prețuiți timpul

fi ziua de I Mai
1919 mulțimea a- 
dunată în Piața 
Roșie asculta cu 
atenție încordată 
cuvîntarea condu
cătorului partidu
lui comunist și al

statului sovietic. Erau în piață și 
cbpii veniți să ia parte la marea 
sărbătoare internațională a oame
nilor muncii. L-a un moment dat, 
Lenin, arătînd spre acești copii, 
a șpus: .„„Pînă acum s-a vorbit 
ca despre un basm despre ceea ce 
vor vedea copiii noștri, dar astăzi, ...
tovarăși, vedeți limpede că edifi- vostru I Prețuiți timpul altora I 
ciul societății socialiste, căruia noi Fiți organizați, punctuali și disci- 
i.am pus tepielia, .nu este o uto
pie. Cu și mși multă rîvnă vor 
construi acest edificiu copiii noș
tri". ■ ■

Făuritorul și conducătorul par
tidului comuniștilor, partid al ti
nereții veșnice, Vladimir llici Le
nin, iubea nespus de mult tinere
tul și avea imensă încredere în 
forțele lui creatoare.

Cunoscînd tineretul, năzuințele 
lui, Vladimir llici 'socotea că nu
mai în lupta pentru înfăptuirea 
societății socialiste își. pot găsi 
afirmarea forțele și capacitățile 
tinerilor. Cînd unii tovarăși i 
s-au plîns în anii întune
cați ai ilegalității de lipsa 
de forțe revoluționare, 
Lenin le-a dat un răspuns 
în care se oglindea deplin 
părerea sa despre tine
ret : „In Rusia sînt foar
te mulți oameni; trebuie 
doar să recrutăm tineretul 
pe o scară mai largă și cu 
mai mult curaj..:"

Și cu altă ocazie, unui 
menșevic care își arătase 
nemulțumirea pentru fap
tul că în partidul social
democrat predomină tine
retul muncitoresc, Lenin 
i-a dat acest răspuns răs
picat : „Noi vom fi întot
deauna partidul tineretu
lui".

In anii de dinainte de 
1917, Lenin atribuia tine
retului un rol imens în 
lupta pentru înfăptuirea 
victorioasă a revoluției so
cialiste. El știa că tinere
tul urmează cu înflăcăra
te partidul comuniștilor, 
partid al inovatorilor, că 
tineretul este gata să por
nească în primele rînduri 
la lupta plină de abnega
ție împotriva putregaiului ■ 
vechi reprezentat de lu
mea capitalistă. „Tinere
tul va decide deznodămîri- 
tul întregii lupte — spu
nea el — ... mai cu seamă 
— tineretul muncitoresc"

încă din primele zile 
ce au urmat victoriei 
Marii Revoluții Socialiste

plinați I".
A doua zi, în timpul întreve

derii de la Kremlin, comsomoliștii 
au înjeles că lecția ce o primiseră 
de la Lenin fusese făcută cu dra
gostea unui părinte față de copiii 
săi. Lenin nu numai că nu se a- 
rătă supărat pe ei, dar îi îniîm. 
pină de la ușă cu veselie și-i pofti 
să ia loc, privindu-i cu prietenie. 
Discuția care a avut loc cu acel 
prilej este deosebit de ilustrativă 
pentru dragostea și grija ce o 
purta Lenin tinerei generații. Fie
care întrebare pusă de Lenin a- 
răta interesul ce-1 purta pentru

Iar atunci cînd Lenin, venit pe 
neașteptate, a apărut la tribună, 
ovațiile s-au pornit ca o cascadă 
de nepotolit: „Lenin I Lenin 1 Le
nin !“

Cu greu s-a obținut liniștea în 
sală, abia atunci cind Lenin a 
început să vorbească. Și chiar de 
la începutul cuvîntării, el își ex
primă părerea asupra principalei 
sarcini a tineretului și a Uniunii 
Tineretului Comunist: „Sarcina 
constă în a învăța". Tn sală se 
așternu o liniște care dovedea 
impresia copleșitoare ce o produ
seseră aceste cuvinte asupra de- 
legaților. „Cum oare, aceasta să 
fie sarcina principală a organi
zației noastre ?“ gîndeau cei mai 
multi dintre ei. Intr-un moment 
în care războiul era în toi. cînd 
bîntuia foametea, cînd peste tot 
își arăta colții ruina economică 
— intr-un asemenea moment, a- 
ceasta era sarcina principală ?

Fără să se turbure cîtuși de 
puțin de impresia produsă, Lenin 
continuă să dezvolte această 
idee.

Nimic nu poate fi mai impor
tant pentru un tînăr decît sarcina 

de a-și consacra studiului forțe
le tinereții, talentul și pasiunea. 
Studiind, tineretul se înarmează

din Octombrie. V. I. Le
nin a chemat tinăra ge
nerație să-și aducă con
tribuția sa înflăcărată in pri
mele rînduri la lupta pentru 
construirea noii societăți. Ma
rele făuritor al statului sovietic 
socotea că opera de construcție a 
socialismului reprezintă cel mai 
bun* teren pentru valorificarea 
imenselor resurse de energie ce le 
poseda tineretul .

Lenin nu se îndoia nici o clipă 
că tineretul își va face din plin 
datoria iată de patria socialistă. 
,,$tițn •*- spunea ei — că există 
rezerve de zeci și sute de mii de 
tineri muncitori și țărani care au 
văzut și cunosc vechiul jug al 
societății burgheze și moșierești., 
care au văzut greutățile fără sea
măn ale construcției, care au vă
zut Ce eroi a dat primul contin
gent de activiști în 1917 și în 
1918 și care vin spre noi in nu
măr cu atît mai mare, cu o abne
gație cu atît de mare, cu cît greu
tățile noastre sînt mai mari“l

...Copiii care au ascultat cuvîn- 
tul rostit de Lenin în Piaja Ro
șie în «nul 1919, sînt astăzi oa
meni maturi. Ei au trăit tinere
țea năvalnică a anilor primelor 
cincinale, au fost participants! ac
tivi ai ridicării Comsomolskului 
și Dneprostroiului. Pe drumul in
dicat de Lenin, sub conducerea 
Partidului Comunist, tineretul a 
pășit din victorie în victorie. El 
a ridicat cu brațele sale viguroase 
o tară puternică, cu o economie 
dezvoltată, țara socialismului vic
torios, țară a înfloririi tinereții.

Și astăzi, cînd știm cu cită cu
tezanță și pasiune se dedică ti
neretul din toate țările lagărului 
socialist muncii pe frontul con
strucției pașnice pentru înflorirea 
și întărirea țărilor lor, înțelegem 
mai bine adevărul cuprins în a- 
ceste cuvinte ale lui Lenin: „viito
rul aparține tineretului".

Lecții de neuitat
u odată Lenin a 
spus: „Tineretul 
nu trebuie lingu- 
'șit“.

Dragostea fată 
de tineret și în
crederea în forțele 
acesluia nu-l îm

piedicau pe marele conducător 
bolșevic să acorde o imensă im
portantă muncii de educație a ti
neretului în spiritul moralei co
muniste. al disciplinei proletare. 
Lenin a dat el însuși tineretului 
citeva lecții de neuitat.

La sfîrșitul lunii octombrie 
1918, își tinea lucrările primul 
Congres al uniunii tineretului 
muncitoresc și țărănesc din Ru
sia O delegație a Congresului ur
ma să meargă la Kremlin pentru 
a fi primită de Lenin.

După ce s-au pregătit o noapte 
to’reagă pentru această întîlnire, 
“e-brii delegației au pornit de 
r —. neată spre Kremlin Pe drum, 
tTsi delegația mergea într-un 

‘carte original. „La fiecare 
— povestește Bezîmens- 

< -j-r făcea parte din delegație 
K Soaa un popas destul de 

ao 5 venea cuiva tn minte 
zav ■ .rzr — • importantă” ce 

împărtășită lui

Creștem
(Urmare din pag. l-a)

acuma m-au anunțat că vin iar 
luni la noi.

Acesta este programul nostru de 
luni. Dar săptămîna are mai multe 
zile și apoi lunea nu toate fetele 
sînt libere. Marțea și sîmbăta sînt 
zilele consacrate sportului. Un nu
măr mare de fete au participat la 
spartachtada de iarnă, actim fac 
antrenamente pentru concursurile 
de vară. Fetelor le place șahul, 
înotul, ping-pongul și atletismul. De 
obicei sîmbăta și duminica organi
zăm seri de dans, serate și reuni
uni ; se merge la spectacole ori la 
reuniunile din celelalte organizații 
vecine. De două ori pe lună se fac 
seri literare, la care Vin scriitori și 
stau de vorbă cu noi.

Pot să-ți spun că am declarat 
război plictiselii, Și aceasta pen
tru că în ultimii ani au ctescut atît 
de mult cerințele culturale ale ti
nerilor din fabrică incit dacă noi, 
comitetul, am tărăgăna organizarea 
anumitor manifestări, am fi ime
diat trași la răspundere de tineri. 
Mai trebuie să adaug că tinerii 
noștri nu se mulțumesc cu orice. 
Nu primesc bilete la spectacolele 
mai slabe, ne critică fără cruțare 
dacă le oferim ceva de proastă ca
litate...

O ascultam pe tovarășa Tudoroiu 
și mă gîndeam că organizația lor 
nu poate fi criticată pentru „sără
cie' pe plan cultural. Au cu ce să 
se laude. Aveam însă impresia că 
admir o pajiște de fin cosită proas
păt ; frumoasă, dar uniformă. Și 
aceasta pentru că vorbea cu atâta 
ușurință despre cerințele culturale 
a sute de tineri și despre satisfa
cerea acestor cerințe... In sinea 
mea mă gîndeam la individualita
tea fiecărui utemist și aș fi do
rit să cunosc cum s-a format fie
care, mă gîndeam la preferințele 
lor, la marea varietate de gusturi 
și nevoi culturale. Pentru a nu 
trage o concluzie pripită i-am îm
părtășit gîndurile interlocutoarei 
mele.

— Aveți dreptate si vă puneți 
asemenea probleme — a răspuns 
tovarășa Tudoroiu, zîmbind abia 
perceptibil. Colectivul nostru însă, 
nu poate fi asemuit cu o pajiște 
de fin. Mai curînd cu una de 
flori zugrăvită cu toate nuanțele 
curcubeului, lată: la secția ring II 
lucrează tinăra Teonia R. Mergeți 
zenrn și interesați-vă de ea. O să 
ațlați ci e o bună lucrătoare, că 
tace parte din corul fabricii și s-a 

de cutând fn echipa de dan
turi. Nici la cămin nu veți afla 

, Itfcrwn rele despre ea; e o fată 
•erioasă, fetele au ales-o respon
sabilă pe dormitor. Dar cum a ve- 

* «t Teonia tn fabrică și mai ales 
I .um s-a comportat ea la început ?

—Intr-o seară a fost un mare 
’i-ndal la poarta căminului. O 

| ceată de derbedei au bătut-o pe 
Teonia ți abia am reușit f-o scoa- 

dxn «feiz lor. lngtâțoreți de 
rterta ei sm ți «m incert.

[ ai stâim ce s-e iaâmpiat. Tt- 
' cea, ar ferea de aoi ți de celelalte 
coigge dut ni aria. S-o

I dar contăsaa ai durd mai departe 
o viață care rr—iă ne râmînea 
rirfand. Am tnfCntf-o in citeva 
rinduri pe bulevard și printre 
zei cart o ir.tocărășeau am re- 
cunoscat pe cițrva bătăuși din 
soara respectivă. Am început să 
ne interesăm mai îndeaproape 
de vM» ei, m ce-am aflat ? 
Lipsea nopțile din cămin, se îm
brăca fistichiu, iar la balurile din 
cartier devenise cunoscută, atit 
pentru felul dețuehiat m core dan
sa, cit ți pentru faptul că provoca 
cele mai nwri «amdalvri. Ce I 
puteam să facm? Cam «ă-i de- 
tuonrtrăm al mi twiieștg demn. 
cd-ri fcr« țoc de tinerele, ei ? 
Prima reacție a colectivului a fort 
ignorarea ei. Parai nici nu exirta. 
Apoi «m sncepat ai primim cereri 
din partea tetelor e-o dăm afară 
din cămin. Acerta na «n> un lucru 
greu de făcut, dar ce-om fi rezol
vat ? Cel mult liniștea noartră. 
Teonia ar fi continuat ră trăiască 
și pe mei departe așa. Am che- 
mat-o In citeva rinduri să stăm de

oameni!
vorbă cu ea. Nu era utemistă, to
tuși a venit. Venea, asculta tot ce-i 
spuneam și continua să trăiască 
cum o ducea capul. Am apelat la 
ajutorul surorii ei, care lucrează în 
fabrică și se bucură dă mult res
pect. I-a promis că se va cu
minți, dar nu s-a ținut de cuvînt.

Tot colectivul i-a venit atunci în 
ajutor. Fetele, stăpînindu-și repulsia 
pentru felul ei de viață, s-au apro
piat de ea, au luat-o la diferite 
manifestări de-ale noastre și într-o 
seară i-au scris mamei Teoniei. 
Acest luerti ă zgudiiit-o profund. 
Știa cît o va îndurera pe mama ei 
știrea că ea, cea mai mică dintr-o 
familie numeroasă, formată din oa
meni cumsecade, se poartă așa. 
Cîteva zile a umblat tăcută, apoh 
treptat, n-a tnai lipsit din cămin, 
s-a împrietenit cu cîteva fete, a 
început să frecventeze seratele și 
reuniunile noastre, să se poarte 
civilizat și mai ales a terminat cu 
toți „prietenii" ei. Teonia R. se 
pregătește acum să devină ute
mistă...

...Da, în fabrica noastră sînt 
tot felul de fete. Unele au mai fost 
pregătite de acasă pentru viață, 
unele au moștenit apucături urîte, 
altele au încercat de acum fiorul 
dragostei și sînt mai mature, mai 
stăpîne pe sentimentele lor; altele, 
naive, cred încă în primul com
pliment, de multe ori gratuit, cu 
care de obicei încearcă băieții să 
le cucerească. Prin trezirea gustu
lui de cultură noi încercăm să le 
lărgim orizontul, să le facem cu
noscută viața în toată complexita
tea ei. Pe măsura dezwltării lor 
spirituale, fetele au început să se 
îmbrace mai cu gust, să fie mai 
ordonate, să păstreze curățenia și 
să respecte pe toți acei care le 
ajută să-și facă viața mai fru
moasă.

Ți-arn povestit întâmplările neplă
cute prin care a trecut Teonia nu 
pentru că e singurul om transfer
mat cu ajutorul colectivului nostru. 
Dar am vrut să te conving că or
ganizarea unei seri de dans și a 
unei conferințe sînț doar verigi ale 
unui lanț întreg de mijloace prin 
care încercăm să influențăm pe 
toate aceste fete, care ni se adre
sează cu încredere, care așteaptă 
de la noi un sfat în problemele 
cele mai diferite și dificile și — 
de ce n-am recunoaște? — care în 
unele cazuri ne depășesc. Atunci 
ne adresăm înțelepciunii colectivu
lui, ne adresăm organizației de 
partid și o scoatem la capăt...

Aflasem întâmplător, în focul 
discuției, că la conferința organiza
ției U.T.M. utemiștii au reales în 
unanimitate și cu mult entuziasm 
pe toți membrii fostului comitet. 
Aș fi dorit să întreb cum au reușit 
să-ți cîștige dragostea prețuirea 
acestui colectiv exigent. Dar n-am 
mai întrebat. Am înțeles.

IMAGINI DIN ORAȘELE PATRIEI NOASTRE: Centrul orașului 
Ploești. (fo^o D. F. DUMITRU)

primit din partea Iul Lenin o 
scrisoare de salut in citeva rîn
duri.

Iată
Dragi tovarăși.
Regret că nu vă pot 

personal salutul meu. Vă 
din toată inima succes in 
șurarea lucrărilor voastre, 
că, deși purtați un titlu atit de 
inalt, nu veți uita, lucruri princi
pale : necesitatea de a lua măsuri 
concrete pentru ca pregătirea ti
neretului și instruirea lui să pro
greseze.

Cu cele mal bune salutări co
muniste

V. ULIAN'OV (LENIN)
La prima vedere, scrisoarea de 

salut a lui Lenin pare să nu con
țină nimic neobișnuit; mal surind, 
o scrisoare protocolară. Și totuși 
cît de multe spun aceste cîteva 
rinduri.

In primul rihd, Lenin atrăgea 
atenția reprezentanților tineretu
lui revoluționar din întreaga lume 
să nu uite că „titlul înalt" al 
Internaționalei comuniste de ti
neret incumbă obligații mari care 
nu trebuie uitate sau părăsite pe 
drum. Această atragere a aten

ției dovedește cît de 
mult dorea Vladimir llici 
să vadă cum se dezvoltă 
la tineretul din întreaga 
lume înaltele trăsături ale 
luptătorilor comuniști, mo
destia, hotărîrea de a duce 
pină Ia capăt sarcinile, 
fermitatea în păstrarea li
niei indicată de partid etc. 

Mai departe, V. I. Le
nin trasează tn cîteva cu
vinte sarcina cea mai de 
seamă a organizațiilor re
voluționare de tineret: de 
a face să progreseze in 
mod concret pregătirea ti
neretului și învățătura sa.

Lenin nu uita nici o 
clipă că dat fiind vlrste 
tinerilor, aceștia nu au 
încă o experiență de viată, 

o suficientă călire ideolo
gică. De aceea recomanda 
el tinerilor din toată lu
mea să învețe, să-și însu
șească comorile științei 
și culturii, să aprofunde- 
ze cir seriozitate învăță
tura lui Marx și Engels 

Iată un alt exemplu al 
dragostei cu care îndruma 
Lenin primii pași ai or
ganizațiilor revoluționare 
ale tineretului din diferite 
țări. In 1916 el a scris o 
notă despre publicația 
Internaționala tinerecs- 

an de luptă ș! te 
odă al Un*uaE 
onale a organ za- 
ocialiste 1-6 tlDC-

textul scrisorii:

aduce 
urez 

desfă- 
Sper

Lenin vorbind cu delegațiile la cel de al Ill.lea Congres al 
Comsomolului. (tabloul pictorului P. Belousov).

condițiile de viată și de muncă 
ale tinerilor Pe Vladimir llici îl 
interesau „capacitatea tineretului 
de a învinge greutățile, de a gîndi 
și a visa ; relațiile dintre tineri 
și părinți ; cum învăță tineretul in 
Școli și acasă ; ce oameni din tre. 
cui admiră tineretul și pe cine ar 
vrea să imite ; cum se odihnește și 
cum se distrează tineretul; dacă 
tinerii învață să tragă cu arma, 
cum participă tineretul la ridica
rea productivității muncii, cum 
luptă el împotriva menșevicilor, 
socialiștilor revoluționari și anar
hiștilor". Referindu-se la formele 
de participare a tineretului la via
ta politică a tării, Lenin nu a ui
tat să indice și acțiunile pe care 
trebuia să le întreprindă U.T.C. în 
formarea unui tineret cult și in. 
struit și totodată voios, optimist, 
plin de inițiativă.

Timpul fixat pentru întrevede
re a trecut pe neașteptate și dele
gații se pregăteau de plecare. La 
despărțire Lenin i-a rugat pe de
legați să transmită întregului ti
neret în numele partidului comu
nist : „Noi nu vă uităm, avem în
credere în voi 1“

Partidul comunist nu a uitat ni
ciodată tineretul căruia i-a fost 
părinte și conducător In marea 
luptă pentru o viață fericită.

Un program 
pentru decenii

Patria : ,.DON JUAN” (complectare 
Tinerețe fericită); Republica, I. C. Fri
mu. Gh. Doja, Moșilor : ..FRUMOA
SELE NOPȚI!" : Maxim Gorki: 
„CU FAȚA SPRE RUBLIC”. YVES 
MONTAND ; V. Alecsandri, Elena 
Pavel. Gh. Coșbuc : ..BQNJOUR ELE
FANT” ; Miorița : „COASTA LUI 
ADAM“; Central 23 August, Volga, 
Alianța : .RIPA DRACULUI” ; Va- 
Isile Roaită, Donca Sitnb : „TAI
NA NOPȚII ETERNE ’ : București, Al. 
Popov, 1 Mai, Magheru : „UL
TIMA . ÎNtlLNlftE- - Complec- 
tare „întîlnirile internaționale de 
fotbal pe 1956” ; Timpuri Noi ; 
SAPTAMÎNA FILMULUI ROMÎNESC 
DE PĂPUȘI" : Grivita : „MOA

RA CU NOROC” Munca» M. 
Eminescu : „PREA TIRZIU” . Doina. 
Aurel Vlaicu „CfNDVA LA PARIS”; 
Flacăra, Olga Bancic: „RISETE ÎN 
PARADIS" : Tineretului PARADA 
LUI CHARLOT”: Cultural: „FERO
VIARUL” ; Victoria. Libertății : „VA
GABONDUL" (Ambele serii); Unirea : 
„AL 41-LEA” ; Constantin David : 
„GARNIZOANA NEMURITOARE” . Al. 
Sahia „TRANDAFIRII LUI ALAH” { 
Arta : „URAGANUL”; R Vladimires- 
cu : „TATA. MAMA. NEVASTA MEA 
ȘI EU”; Popular „URMELE RA- 
MtN"; Iile Pintilie „TU ȘI CAMA
RAZI) TĂI”: N. B&lcescu : „CIO-CIO- 
SAN" (colorat); Lumina : „BALADA 
SIBERIEI".

Vineri 19 aprilie 1957 
PROGRAMUL I

7.00 — Buletin de știri, buletin me
teorologic șl sumarul presei centrale. 
7.10 — Muzică ușoară. 7.35 — Muzică 
populară de pe întreg cuprinsul pa
triei. 8.15 — Materiale din presă. 8.30 
— Muzică. 9.00 — Muzică de estradă. 
9.30 — „Un tăciune și-un cărbune". 
10.00 — Soliști instrumentiști de mu
zică populară romînească, 10.30 — La 
microfon Rodica. 10.35 Muzică din ope
rele lui Rimski Korsakov. 11.00 — Bu
letin de știri. 11.03 — Muzică ușoară. 
11.23 — „Tn tntîmpinarea Festivalului”. 
11.50 — Din Viața de concert a Capi
talei. 12.35 - Muzică tradițională de

nuntă. 13.00 - Buletin de știri. I3.0S 
h- Arii și duete din operete. 13.35 — 
Program interpretat de laureati ai ce
lui de a! treilea concurs național al ti
nerilor soliști. 14.00 — Melodii popu
lare. 14.45 — Concert de estradă. 15.00 
— Buletin de știri. 15.05 — Concert de 
festradă (continuare) 15.40 — Suita 
bPovești din Grui” de Marțian Negrea, 
țȚ orchestra simfonică Radio, dirijof 
Emanoil Elenescu. 16.15 — „iubjti car
tea". 16.45 — Cînlă Maria Peter din 
Cluj. 17.00 — Buletin de știri și buletin 
meteoroiofîic. 17.19 — Mtizică ușdară. 
|7.p0 — (Muzică populară romînească. 
18.30 — Dțn. viața muzicală a orașelor 
și regiunilor patriei. 19.00 — Buletin 
de știri și comentariu 19.10 — Din cele

espre ce va vor. 
bi oare Vladimir 
llici ?
— Va fi un raport 
despre situația in
ternațională ?

— Nu I Despre momentul poli
tic...

— Totuși, fără îndoială, va 
vorbi mai mult despre Wranghel.

Tn sala mare și luminoasă in 
care-și desfășura lucrările cel 
de al III lea Congres al Comso
molului, se aflau tineri din roate 
colturile Rusiei. Erau aici, cei 
mai buni reprezentanți ai tinerei 
generații din rîndurile muncitori
lor, țăranilor ostașilor, studenți
lor. Numeroși delegați veniseră 
la Congres direct de pe front. Cei 
mai mulfi erau prjst îmbrăcati, 
cu cizme și bocanci scilciati, cu 
tuhici roase și peticite; unul 
purta pe piciorul drept o mole- 
tieră și o gheată, iar pe picio
rul sting o cizmă Dar nimeni nu 
era preocupat de aspectul exte
rior. In sufletele delegaților ar
dea puternic flacăra entuziasmu
lui revoluționar, dorința fierbinte 
de a sluji cît mai bine poporu
lui revoluționar

Delegații îl așteptau pe Lenin 
care și anunțase sosirea la Con
gres. Și în așteptarea înfrigu
rată, întrebările curgeau una 
după alta, rezumîndu-se de fapt 
la una singură : — Despre ce va 
vorbi oare Vladimir llici?

cu bogate cunoștințe și aceasta 
reprezintă arma cea mai de preț 
cu care el poate porni în viață 
sigur pe forțele sale, sigur câ va 
putea aduce o contribuție cit mai 
rodnică la lupta întregului po
por. „Poți deveni comunist — 
spunea Lenin — Humai atunci 
cind îți îmbogățești memoria cu 
cunoașterea întregului tezaur pe 
care l-a elaborat omenirea" Și 
tocmai de aceea el Cerea tineretu
lui să învețe cu sirguinfă și să 
lupte împotriva diletantismului.

Indemnind tineretul să-și în
sușească cultura și știința înain
tata, Lenin înțelegea prin aceas
ta formarea de tineri comuniști, 
luptători activi pentru cauza co
munismului și nu formarea unor 
șoareci de bibliotecă incapabili 
să aplice în viată cele învățate. 
„Fără muncă, fără luptă — spu
nea el — cunoașterea din cărți 
a comunismului nu are absolut 
nici o valoare" și de aceea cerea 
Lenin tineretului să lege teoria 
de practică, să lege învățătura de 
sarcinile concrete ale construirii 
comunismului.

Aceste sarcini puse de Lenin 
în fata tineretului izvorau din 
înseși necesitățile vieții, ale cons
trucției socialismului A construi 
noua societate — a arătat Lenin 
— înseamnă a dezvolta industria 
și agricultura pe baza științei și 
tehnicii moderne Și tocmai pen
tru a putea înfăptui aceasta este 
necesar ca tineretul să-și însu
șească tot mai multe cunoștințe, 
să se specializeze in diferite ra
muri de activitate, astfel tnctt să 
fie pe deplin capabil să contribuie 
la ridicarea pe culmi tot mai 
inalte a economiei și culturii sta
tului socialist.

Pentru a forma tineri comu
niști, luptători entuziaști pentru 
înfăptuirea politicii Partidului 
Comunist. Lemn a cerut organi
zației revoluționare de tineret să 
acorde toată atenția educării ti
nerei generații în spiritul mora
lei comuniste Și marele învăță
tor a indicat calea principală 
prin care se face educația comu
nistă a tineretului: in lupta și 
munca de zi cu zi pentru cons
trucția comunismului. „A fi 
membru al Uniunii Tineretului 
înseamnă a face în așa fel incit 
să inchini munca ta, Tortele tale 
cauzei comune, lată în ce constă 
educația comunistă.. Numai in 
munca laolaltă cu muncitorii și 
țăranii poți deveni un adevărat 
comunist".

Sfătuitor 
al tineretului 

din întreaga lume
oscova, decembrie 

1921.
Cei 121 de dele

gați din partea a 
38 de organizații 
de tineret din di
ferite țări, parti- 

cipanți la Con.
greșul al III lea al Internaționa
lei Comuniste a Tineretului, au

netului. Nota trasa pe 
scurt sarcinile organiza
țiilor revoluționare ale ti

neretului : de a lupta pentru inter
naționalismul revoluționar, pen
tru socialismul adevărat. împo
triva oportunismului și a trădăto
rilor socialismului. Aceste indicații 
ale lui Lenin constituie și acum 
un îndrumar prețios pentru tinerii 
comuniști din toate țările.

In nota mai sus menționată, 
Lenin a făcut și o analiză a Pu
blicației. Observînd că acest or
gan al tineretului, care tocmai 
pentru că este al tineretului, 
„fierbe, clocotește, caută ‘ — 
Lenin atrage atenția asupra lip
sei de claritate și de fermitate 
ideologică a acestei publicații, 
lipsă pe care o punea pe seama 
insuficientei maturități a organi
zațiilor de tineret. Și soluția pe 
care a dat-o Lenin pentru în
dreptarea acestor greșeli este 
deosebit de semnificativă pentru 
atitudinea sa plină de înțelegere 
și grijă fa{ă de tineret, dar tot
odată și plină de intransigentă: 
tineretul trebuie ajutat printr-o 
critică tovărășească să-și înțe
leagă greșelile, trebuie sprijinit 
să pășească ferm pe calea socia
lismului.

Organizațiile comuniste de ti
neret, ne-a învățat Lenin. trebuie 
să fie conduse și tndrumate de 
către partid — aceasta este con
diția fără de care nu poate exis
ta o organizație de tineret cu a 
devărat comunistă. In conducerea 
de către partid stă forța organi
zației de tineret; In aceasta se 
află izvorul tuturor succeselor 
sale. Principiul conducerii de că
tre partid al organizației de ti
neret — elaborat de Lenin — lu
minează și astăzi drumul tuturor 
organizațiilor comuniste de tine
ret din întreaga lume Totodată 
Lenin a atras atenția organizații
lor de tineret să nu uite specifi
cul lor, să se ferească de biro
cratism, de conformism și să dea 
ctmp larg de acțiune inițiativei 
tinerești. Să fim inovatori, să fo
losim metodele cele mai potrivite 
și mai îndrăznețe în lupta pentru 
înfăptuirea politicii partidului — 
iată ce ne a tnvățat Lenin.

Invătînd tineretul și ajutîndu-1 
să-și cunoască și să-șl lichideze 
greșelile, Lenin a dat un nepre 
tuit ajutor la călirea și dezvolta 
rea organizațiilor comuniste de 
tineret din diferite țări Făurind 
Comsomolul, Lenin a dat tineri
lor comuniști din întreaga lume 
modelul de organizație revoluțio
nară de tineret, ajutor și rezervă 
a partidului' comunist, intransi
gentă față de oportunism și revi
zionism, organizatoare entuziastă 
a forțelor tineretului pentru ma
rea cauză a oamenilor muncii

S. POPPER

In laboratorul de electrotehnici al Școlii profesionale electro
tehnice „Clement Gottwald", inginerul Victor CAstin, împreună cu 
elevul Cătălin Cioplei, determină defecțiunea unui stator de motor 
trifazic.

mai frumoase clntece. 19.45 — Răspun
dem ascultătorilor. 19.55 — „Noapte 
bună, copii”. 20.00 - Ctntă Nicolae 
Nițescii. 20.15 — Teatru la microfon: 
„Noj, cei fără de moarte" de Mihail 
Davidoglu, laureat al Premiuldj de 
Stât. Adaptare radiofonică de Mihai 
Zirra. 21.35 - RadioreportaJ. 21.50 
— Muzică. 22.00 - Buletin de știri. bu‘ 
letin meteorologic și sport. 22.30 — 
Suite și potpuriuri 23.10 — Concert 
„Noapte bună”. 23.52 - 23.55 - Buletin 
de știri.

Pentru regiunea București : Vremea 
va fi nestabilă cu ce^ul schimbător mai 
mult noros în cursul zilei. Averse de 
ploaie mai ales după amiază, însoțite 
de descărcări electrice Vînt potrivit 
din sectorul nordic, cu intensificări 
temporale. Temperatura ușor variabilă, 
noaptea coboară întrfe 0—2 grade, iar 
ziua urcă între 14-16 grade.

Pentru următoarele trei zile ih țară: 
vremea se menține relativ rece în ju
mătatea de răsărit a tăr|i, cu cer mai 
rtililț noros și cu precipitații slabe și 
parțiale. în jumătatea de vest, vremea 
va continua să se încălzească ușoț, 
iar cerul va fi schimbător. Vor cădea 
precipitații locale sub formă de averse, 
vînt slab pînă la potrivit. Temperatura 
îh creșteie ușoară» minimele vor oscila 
îhtre 0—8 grade. Iar maximele între 
10—20 grade. îngheț local se va sem
nala la începutul intervalului în ju
mătatea de răsărit a țării și regiunea 
de munte.

Mecanizars... 
manuală

Izvoarele acestei istori
siri sînt mai vechi — 

, i din 1954. Atunci, fostul 
(i Minister al Gospodăriilor 
i • Agricole de Stat a planifi- 
(t cat și finanțat construirea 

a trei grajduri pentru vaci 
i» în cadrul complexului zo- 
(l otehnic al gospodăriei de 
| stat Moțăței, din regiunea 
a Craiova. Trustul 6 con- 
a strucții din Crâiova a deș
ii chis un șantier aici și a 
a început lucrările la graj- 
p duri, care trebuiau temu
ți nate în același an. Contrar 
ț) prevederilor contractului, 

grajdurile nici azi nu-s 
») terminate, din care cauză 
p gospodăria a fost nevoită 

să facă anumite lucrări fo- 
p losind resurse proprii, 
p Conform proiectului, 

trustul a instalat în graj
duri cîteva mecanisme : a- 
dapători automate, linie 
de decovil pentru evacua
rea gunoiului de grajd și 
linie de funicular pentru 

p furajare. Pînă aici toate-s 
bune. Din păcate, nici una 

p din aceste instalații nu se 
(i poate folosi pentru că :

• Cei ce au planificat 
înzestrarea grajdurilor cu 
adăpători mecanice nu 
s-au gîndit la un lucru 
elementar și indispensabil 
— sursa de apă. (Deocam
dată vacile sînt adăpate la 
o fîntină din care se scoa
te apă cu ajutorul unei 
pompe acționată de motor, 
închiriată rie la trustul 6 
construcții. Pentru acea
stă instalație gospodăria 
plătește lunar trustului o 
chirie de 3.400 lei).

Nefolosite, adăpătorile 
s-au defectat în parte, ne- 
cesitînd cheltuieli pentru 
reparații. Bani aruncați 
pe... apă.

• Trustul 6 construcții 
din Craiova nici pînă a- 
cum n-a adus Ia gospodă
rie vagonetele. în conse
cință, gunoiul de grajd se 
evacuează tot manual.

• Cu țoală ekistența li
niei de funicular, furajarea 
animalelor se face manual, 
pentru că același trust 6 
n-a adus funicularele ne
cesare.

Mecanizarea procesului 
de producție duce la îm
bunătățirea condițiilor de 
muncă, la ridicarea pro
ductivității muncii. Deo
camdată, cu toate cele trei 
instalații existente, Ia graj
durile gospodăriei de stat 
din Moțăței mecanizarea 
lucrărilor este... manuala.

Nemulțumirea muncito
rilor din acest sector este 
îndreptățită și speranța 
lor este că organele în 
drept vor lua neîntîrziat 
măsuri.

N. SfMIONESCU

k fost odată...

V intui se îndărătnicea.
Picuri reci de ploaie 
îmi bîciuiau fața. 

Căutam un loc unde să 
scap și de vântul de-afară 
și să pot petrece totuși, cu 
folos, duminica, în coniuna 
Crovu.

Așa se face că mi-am 
îndreptat pașii, zorit, spre 
căminul cultural. Dar, cînd 
colo... Parcă era un făcut. 
Nu reușeam să-1 găsesc, în 
ciuda indicațiilor căpătate. 
Aspectul exterior al clădirii 
și lipsa unei inscripții tiu

trădau destinația ca atare a 
lăcașului.

Iii gînd, am făcut un 
pronostic : La așa cămin... 
așa activitate. Nu dădu
sem greș. Nu peste mult 
timp, doi tineri se căzneau 
să atîme deasupra unei 
uși de la intrare, o tăbliță 
pe care era scris : „Cămi
nul cultural Avîntul po
porului din comuna Cro- 
vu”. „Fitma” nu era 
nouă.

Am întrebat cetățenii 
pe care i-am întîlnit în a- 
cel moment, despre ce se 
va petrece acolo.

— Ținem adunare de 
alegeri U.T.M. pe cotau- 
nă — mă încunoștiință li
nul mai vorbăreț. Și, iaca, 
de aceea am pus și „ta
bla” asta, sus...

★
Pînă să înceapă lucrări

le adunării generale 
U.T.M., m-am întreținut 
cu un tovarăș. Iată cam 
cum s-a desfășurat Con
vorbirea noastră •

- Ce echipe artistice 
sînt aici la căniin ?

— Am avut un cot de 
vreo 60 de persoane l 
Bun cor. I s-a dus vestea. 
A fost promovat și la faza 
unui concurs pe regiune, 
ba chiar și bremlnt...

— Da ?! Ei, atunci în
seamnă că treaba merge 
strună, că aveți în comu
nă un cor cu care să vă 
tot lăudați..i

— ...Mda... — spuse in
terlocutorul meu, cu o ju
mătate de gură, mai mult 
mormăind. Dar asta a fost 
acum vreo cîțiva ani...

— Și ce-are a face ?
■— Cum să n-aibă ? S-a 

desființai. Acum Lata în
ființat iar, dar nu are de
cît vreo 15 persoane.

— Și măcar aceștia fac 
treabă ? Repetă, au dat 
vreun program ?

—- Vedeți... încă n-au 
dat program...

începui să mă lămu
resc, dar continuai totuși 1

— Echipă de dansuri, 
are căminul ? Ați văzut 
vreun program cu jocuri 
populare, duminica ?

— Nu, dar sperăm că 
va fi...

— Dar brigadă artistică 
de agitație este ?

— A tost odată...
— Știți ? Aș dori să 

stau de vorbă cu dirteto 
rul căminului cultural. Mă 
interesează taai îndeaproa
pe treabh asta.

— Păi. chiar eii sînt di
rectorul...
- ?!...

♦
Tinerii se adunaseră în

tre tiipp la cămin^ pentru 
degerile U.T.M. Sala era 
plină. Un tovarăș, anun- 
țînd de Ia masă începerea 
adunării, mă scuti a mai 
pune întrebări tovarășului 
director (I. Iliescu), și pe 
el a-mi da răspunsurile.

Aici, am aflat că în co
muna Crovu și satele a- 
parținătoăre — Ghimpați 
și Copaeiu — există un 
număr mare de tineri ute- 
miști și neutemiști < că, 
comîtettil U.T.M. nu ș-a 
preocupat de antrenarea 
tineretului în activitatea 
cultural-artisticn a salutai; 
că nu s-a ocupat de or
ganizarea plăcută, educa
tivă a timntrlui liber al ti
nerilor, din care pricină, 
unii preferă să joace bar
but, în loc să citească o 
carte Ori să vina Ia o re
uniune sau la o repetiție 
de cor; că în echipa de 
cor nu există nici măcar 
un singur țăran muncitor, 
și că, în sfîrșit. cea mai 
mare parte din vină o 
poartă organizația U.T.M, 
pe comună, care a lăsat 
că situația să ajungă aici...

1. MIHUJ



Yizitele delegației C. C. al P. C. Francez
(Urmare din pag. l-a)

Rochet a arătat că va oferi a- 
ceasta penicilină uneia dintre 
policlinicile muncitorești din 
Franța care are atita nevoie de 
medicamente și care are multe 
dificultăți îh a le procura.

Luind cuvintul, tovarășul Wal
deck Rochet a spus: „In numele 
delegației noastre mulțumesc con
ducerii fabricii și organizației de 
partid pentru cuvintele de bun 
venit și pentru invitația de a vi- 
fcită fabrica dv. Vă transmit sa
lutul frățesc al poporului francez, 
al Partidului Comunist Francez 
și al Comitetului său Centrai și 
urările de bine din partea secre
tarului său general Maurice Tho
rez. Ne este foarte plăcut să fim 
printre dv., care ne-ați primit 
atit de frățește.

Popoarele romîn și francez sînt 
legate printr-o veche și tradițio
nală prietenie. Partidele noastre 
luptă intă de la înființarea lor 
pentru aceeași cauză inspirindu-se 
din aceleâși prihcipii. înainte de 
război ele au luptat împotriva 
fascismului, iar in timpul războiu
lui ele au luptat cu mai multă 
ardohre împotriva hitleriștilor, 
pentru eliberarea țărilor lor; as
tăzi luptăm in condiții diferite» 
dar cauza noastră este aceeași.

Am venit în Romînia la invita
ția Comitetului Central al P.M.R. 
pentru a Iritări colaborarea noa
stră. Am avut deja convorbiri și 
am constatat că partidele noastre 
sînt de acord în toate problemele 
și în special în problema necesi
tății de a lupta pentru unitatea 
lagărului socialist și pentru uni
tatea mișcării muncitorești inter
naționale. Cele două partide, care 
au luptat întotdeauna pentru pu
ritatea ideologiei marxiste, sînt 
hotărîte să elimine și să combată 
orice tendință revizionistă. Sintem 
conVihși că discuțiile care au avut 
Ioc între delegațiile partidelor 
noastre, precum și vizita pe care 
noi o facem în Romînia vor contri
bui la întărirea colaborării din

tre cele două partide șl a legă
turilor de prietenie intre popoarele 
romîn și francez — toate acestea 
în interesul păcii și socialismu
lui".

Membrii delegației C.C, al 
P.C.F. au vizitat apoi cîteva din
tre monumentele istorice și cul
turale ale lașUlUI.

După-atniăză, oaspeții francezi 
și-au luat rărtias bun de la acei 
care i-au însoțit în vizită în ora
șul Iași și au plecat cu avionul 
spre Bacău.

*
Pe aeroportul din Bacău oas 

peții au fost întîmpinați de către 
membrii Biroului comitetului re- 
g:onal de partid în frunte cu 
iov. Dumitru Berezițchi, mem
bru în C.C. al P.M.R., prim se
cretar al comitetului regional de 
partid, de membri ai comitetului 
orășenesc de partid, în frunte cu 
tov. Simion Ungurașu, prim se
cretar și membri ai comitetelor 
executive ale sfaturilor populare 
regional și orășenesc Bacau, de 
activiști de partid af organizați
ilor de masă, pionieri și școlari.

Tov. Dumitru Berez-țchi a adus 
oaspeților francezi salutul oame
nilor muncii din orașul și regiu
nea Bacău. Un grup de pionieri 
au oferit oaspeților buchete de 
flori și cravate roșii După calde 
strîngeri de mină membrii dele
gației Partidului Comunist Fran
cez s-au îndreptat spre hidrocen
trala V 1. Lenin de la Bicaz.

Vestea despre sosirea oaspeți
lor s-a răspîndit cu iuțeală pe în
tregul traseu. Prin fiecare sat și 
oraș au răsunat aclamații entu
ziaste, cuvinte de prietenie, s-au 
fluturat batiste. Peste tot se ve
deau portretele tovarășilor Mau
rice Thorez și Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, împodobite de ghirlan. 
de de brad.

La Bicaz oaspeții au vizitat 
șantierul barajului și tunelul de 
aductiune, fabrica de ciment și 
cantina. Oaspeții s au interesat 
îndeaproape de ritmul construc
ției, de viață muncitorilor.

In Valea Jiului
LUPENI 18 (Agerpres). — 

Joi dimineață, tovarășii Marcel 
Servin și Georges Frischmann, 
membri ai delegației Comitetului 
Central al. Partidului Comunist 
Francez care ne vizitează țara, 
au sosit la Petroșani pentru a 
cunoaște munca și viata nouă a 
minerilor din marele bazin car
bonifer al Văii Jiului. Ei sint în
soțiți de tovarășii Constantin 
Pirvulescu, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului Mun
citoresc Romîn, Ghizela Vass, 
membru al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Romîn și de activiști 
ai C.C. al P.M.R. Dimineața, la 
sediul Comitetului raional Petro
șani al P.M.R., oaspeții francezi 
s-au înțilnit cu activiști de partid 
și conducători ai combinatului 
carbonifer. La întilnire au luat 
parte tov. Ion Barna, membru al 
C.C. al P.M.R., prim secretar al 
Comitetului raioțal dă pattiă 
Petroșani, Petre Dumitrescu, se
cretar al Comitetului regional 
Hunedoara al P.M.R., Gheorgbe 
Suleă, președintele comitetului 
sindical al Combinatului carbo
nifer ai Văii Jiului, numeroși ac
tiviști ai organelor locale, de 
partid, sindicale și de stat.

Ing. Petre Roman, directorul 
tehnic al combinatului, a făcut o 
expunere, asupra dezvoltării a- 
cestui mare bazin carbonifer.

Oaspeții francezi au plecat 
apoi la mina Lupeni, una dintre 
cele mai vechi exploatări carbo
nifere din țara noastră; unde în 
anul IS29 s-a desfășurat greva 
generală a minerilor.

Numeroși locuitori — mineri, 
mulți dintre ei ieșiți din schimbul 
de noapte, — ceferiști, funcțio

nari, gospodine, au făcut oaspe
ților o primire caldă.

La sediul conducerii minei oas
peții au fost întîmpinați de to
varășii Wiliam Suder, director 
general al Combinatului carbo
nifer al Văii Jiului, Cornel Iuhas, 
secretatul comitetului de partid 
a! minei Lupeni, Francisc Gabor, 
președintele comitetului de între
prindere, de numeroși mineri 
fruntași in producție, ingineri, 
tehnicieni.

„Dați-mi voie să salut prezența 
dv. cu tradiționala urare a mi
nerilor „Noroc bun", a spus tov. 
Anton Cristea șeful exploatării 
carbonifere. Vă rugăm să trans
miteți acest salut al nostru tu
turor comuniștilor francezi și în 
primul rînd Comitetului Central 
al Partidului Comunist Francez, 
în frunte cu Maurice Thorez, mi
nerilor Franței luptătoare, tuturor 
muncitorilor ftafîceii*.

Mulțumind pentru calda primi
te făclitâ feptăzenta'nfllor Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Francez de către minerii 
din Lupeni, tov. Georges Frisch
mann a spus printre altele:

„Aduc minerilor din Valea Jiu
lui salutul Partidului Comunist 
Francez, al Comitetului său Cen
tral. al tovarășului Maurice Tho
rez, secretar general al Comite
tului Central al partidului, el în
suși fost miner.

Vă felicit in numele delegației 
noastre pentru succesele voastre. 
Noi. comuniștii francezi, aseme. 
nea tuturor oamenilor muncii din 
Franța, ne bucurăm mult de suc
cesele voastre. Vizita făcută în Ro. 
ntlnia ne îhtătește și mai mult în

crederea în lupta noastră, deoare
ce ea ne-a arătat incăodată că 
toate speranțele și dorința de pace 
sînt împărtășite și de poporul ro- 
min. Sîntem convinși că eforturile 
noastre, lupta noastră comună vor 
fi încununate de succes".

împreună cu persoanele care îi 
însoțesc oaspeții au coborît în 
mină pentru a vizita principalele 
ei sectoare. După amiază, tova
rășii Marcel Servin și Georges 
Frischmann s-au întîlnit în sala 
de festivități a Sfatului popular al 
orașului Lupeni cu activiști al or
ganizațiilor de partid din locali
tate și cu participanți la greva 
din 1929

Tov. Cornel Iuhas, secretarul 
Comitetului de partid al minei Lu
peni, Feher Ladislau, Vasilciuc 
Francisc, Barna Iosif, Kiss Ion, 
au evocat în cuvinte emoționante 
momente din eroica luptă dusă îm
potriva ofensivei capitaliste. Pri
mit cu aplauze călduroase, a luat 
apoi cuvintul tovarășul Marcel 
Servin, care a spus printre al
tele :

„Am ascultat cu multă emoție 
cuvintele dv. despre viața și lup
ta din trecut a minerilor de la 
Lupeni și am avut impresia că mă 
aflu într-una din așezările mine, 
rilor din nord și Pas de Calais".

După ce a subliniat calea co
mună străbătută de clasa mun
citoare franceză și cea din țara 
noastră, vorbitorul a spus printre 
altele :

„Astăzi, țările noastre se află 
în situații diferite- Voi ați ter
minat cu capitalismul și sub 
conducerea Partidului Muncito
resc Romin construiți socialismul. 
Voi știți că astăzi cărbunele scos 
din fundul pămintului nu se 
transformă în profituri pentru un 
pumn de capitaliști ci in bogății 
ale intrefului popor.

La noi. lucrurile stau cu totul 
altfel. Minerii francezi lucrează 
astăzi iii condiții mult mai grele 
dăcît îtiâihte de război, ciștifcul 
lor este mai mic".

Vorbind despre legăturile fră
țești dintre clasa muncitoare din 
Romînia și clasa muncitoare 
franceză. Marcel Servin a sub
liniat că oamenii muncii din 
Franța consideră succesele obți
nute de poporul romîn drept pro
priile sale succese. ȘI dv. — a 
spus el — nu mă îndoiesc că 
considerați drept propriile dV. 
succese, succesele clasei noastre 
muncitoare

In încheierea întllrtirli a luat 
cuvintul tovarășul Constantin 
Pirvulescu, care a arătat că este 
întrutotul de acord cu aprecierea 
pe care tovarășul Marcel Servin 
a făcut-o in privința unanimității 
de interese șl de vederi care a 
ieșit tn evidență în timpul trata
tivelor dintre cele două delegații 
ale celor două partide frățești. 
Evocînd evenimentele sîngeroase 
din 1929, vorbitorul a subliniat 
rolul conducător al partidului în 
organizarea luptei minerilor de 
la Lupeni.
.Tovarășul Constantin Pirvu
lescu a SCOS în evidență legătu
rile trainice dintre Partidul Co
munist Francez și Partidul Mun
citoresc Romin, legături care s-au 
sudat în lupta comună împotriva 
fascismului, împotriva celor care 
încearcă să pregătească un nou 
conflict mondial, sentimentele de 
adincă prietenie pe care poporul 
tomin le.; nutrește față de clasa 
mfidcloare francezi, față de ton- 
circitorul său încercat. Partidul 
Comunist Francez.

Ca simbol al dragostei frățești 
pe care minerii din Lupeni o au 
față de mirterii francezi tovarășul 
Ion Barna a intnihat oaspeților 
tn dar un perforator și un va- 
gonet în mihiătifră.

După această întilnire, oaspeții 
au plecat în Regiunea Autonomă 
Maghiară unde vor face o vizită 
de citeva zile.

La Tg. Mureș pe str. Libertății au fost date în folosință oamenilor 
muncii o serie de blocuri cu cite 18 și 24 apartamente fiecare, 
îrt fotografie: un aspect exterior a două din aceste blocuri.

Concursul republican 
al tinerilor actori

între 10—17 aprilie s-a desfășu
rat la Iași faza interregională a 
concursului republican al tinerilor 
actori din teatrele dramatice. Au 
participat tineri actori de la Tea
trul Național „Vasile Aiecsandri", 
Teatrul Evreesc de Stat „Avram 
Goldfaden" din Iași, Teatrele de 
Stat din Bacău, Birlad, Galați, 
Brăila și Constanța.

La cele 14 spectacole prezentate 
au participat aproape 10.000 spec
tatori. S-au clasat pentru faza fi
nală spectacolele „Pogoară iar
nă" de M. Anderson, prezentat de 
Teatrul Național „Vasile Aiecsan
dri" din Iași, „Peste 20 de ani" 
de M. Svetlov, prezentat de Tea. 
tru! Evreesc de Stat din iași, „Că
suța de la marginea orașului" de 
Arb uzov prezentat de Teatrul de 
Stat din Bacău.

Sshimbul instrumentelor de ratificare 
ale acordului comercial și ale acordului 
de plăți între Republica Populară Romînă 

și Republica Populară Federativă Iugoslavia
In ziua de 18 aprilie 1957 a 

avut loc la Ministerul Afacerilor 
Externe schimbul instrumentelor 
de ratificate ale acordului co
mercial și ale acordului de plăți 
între Republica Populară Romină 
și Republica Populară Federativă 
Iugoslavia, semnate la Briohi la
27 octombrie 1956.

Schimbul a fost efectuat 
către A. Mălnășân, adjunct 
ministrului Afacerilor Externe

de 
al 
âl

Republicii Populare Romine, $i 
N. Vujanoyic, ambasadorul 
extraordinar. și plenipotențiar al 
Republicii Populare Federativă 
ț’.' -oslavia la București.

Au asistat: Ana Toma, adjunct 
al ministrului Comerțului, func
ționări superiori' din Ministerul 
Afacerilor Externe și din Minis
terul Comerțului și membri ai 
ambasadei Republicii Populare 
Federative Iugoslavia.

Din Republica Democrată Germană

(Foto AGERPRES)

„PROGRESUL“-BUCUREȘTI
ne dă motive de îngrijorare

Foarte puțini au fost aceia care 
scontau ieri după-atniază o 
victorie comodă a dinamoviștilor 
din Orașul Stalin asupra fotbali
știlor de la ,,Progresul**-București. 
Acest lucru era justificat și de 
faptul că echipa lui Lupaș juca 
— cum s-ar zice — ca bagă jeli 
făcute pentru Ateiia. Ne așteptăm, 
ca atare, din partea celor de la 

■ „Progreșul"-București l'a o rea
bilitări după jocurile slabe făcute 
in ultimele cîteva săptămini și la 
un ultim examen cate să justifice 
deplasarea echipei peste hotare. 
Deziluzia produsă de fotbaliștiii 
echipei „Progresul“-București su
porterilor săi, prezenți in tiumăr 
destul de mare pe Stadionul Re- 
publicii, a fost din păcate destul 
de niare. Este greu să relatăm cit 
de slab, cît de. anost a fost focul 
de ieri, deși este vorba de{ un 
meci între două echipe din prima 
categorie a țării, care s-au întîl
nit într-o competiție oficială, 
etapa a IV-a a Cupei primăverii. 
„Performanța" de ieri a ..Progre
sului" devine îngrijorătoare nu 
atit prin acel 0—2 (min. 41 și 
70 din 11 m.) realizat în com
pania fotbaliștilor de la Dinamo- 
Orașul Stalin, ci mai ales privită

prin prisma turneului care îi aș
teaptă pe bucureșteni în Grecia 
la 21,23 și 28 aprilie. Echipa lui 
Lupaș ne-a părut ieri extrem de 
obosită, de plictisită... îngrijoră- 
toăre este și lipsa de imaginație, 
totala cădere a întregii echipe, 
Căre, ieri, timp de multe zeci de 
minute, ni s*a părut o improvi
zație. Părea că jucătorii de la 
„Progresul** s-au întîlnit in acea 
după-ahiiază pentru întliă oară 
în cadrul echipei: nici un fel de 
legătură Intre compartimente și 
desigur nici între jucători. Din 
phnet de vedere tactic, toți elebîi 
lui Lupaș, fără excepție, au căzut 
la examen. Sublinieri speciale 
pentru Banciu și Smărăhdescu, 
c'ăre pur și simplu he-au mirat 
prin zăpăceala lor, neperfnisă 
nici chiar unui jucător din cam
pionatul regional.

Trebuie să spunem deschis că, 
eclipsa de formă ■ în care se află 
„Progresul“-București și mai ales 
jocul de ieri, au căzut cum nu să 
poate mai prost.

Se impune acum: calm, mult 
calm și antrenorul să aibă el uli 
timul cuvînt asupra formației.

M. Z.

S-a instituit 
„Ziua învățătorului"
Apreciind contribuția cadrelor 

didactice la opera de construire 
a unei vieți noi in țara noastră, 
Consiliul de Miniștri a emis zi
lele trecute o Hotărire prin care 
se instituie „Ziua învățătorului". 
Această zi va constitui un prilej 
de trecere in revistă a realizări
lor obținute de cadrele didactice 
și un prilej deoseb t de a le sti
mula în activitatea lor viitoare.

Conform Hotăririi. ..Ziua 
vățătorului" se va sărbători ... 
fiecare an la 30 iunie, ca zi de 
sărbătoare pentru cadrele di
dactice din învățămintul preșco
lar, elementar și mediu, profesio
nal de ucenici, tehnic și tehnic 
de maiștri.

Această zi va fi sărbătorită in 
centrele de raion într-un cadru 
festiv cu participarea organelor 
locale și a cadrelor didactice.

Succese în industria grea

în- 
în

Colectivele întreprinderilor 
tutelate de Ministerul Minelor 
și Metalurgiei al R. D. Ger
mane au obținut frumoase rea
lizări în primul trimestru al a- 
cestui an. Planul pe trimestrul 
I a fost îndeplinit la extracția 
de minereu de fier cu 107,6 la 
sută, de minereu cuprifer cu 
100,8 la sută. S-au extras 4.000 
tone de potasiu peste plan.

Planul de producție la fontă 
cetiușie a fost îndeplinit cu 
106.3 la sută, iar 2.000 tone 
oțel produse peste plan au fost 
puse la dispoziția construcției 
de mașini.

Construcția

Turneul internațional de șah 
de la Pioești

Turneul internațional de șah 
de la Pioești a continuat joi cu 
desfășurarea partidelor din runda 
a 9-a. Fruntașul clasamentului 
Bălănel care a jucat cu negrele, 
a obținut o nouă victorie în fața 
șahistului polonez Dziecioiowski. 
Partida Ciocîltea—Krogius a fost 
ciștigată de șahistul sovietic la 
mutarea 39-a iar Alster și Puc 
au terminat remiză. Alte rezulta

te: Diaconescu—Drimer 0-1; Ra
dovici—KolaroV 0-1 ; Reicher— 
Portisch î/j-Vs; Partida UrseanU 
GolZ s-a întrerupt

După 9 runde in clasament con
duce Bălănel cu 8 puncte urinat 
de Drimer 7 puncte; Krogius 
(U.R.S.S.) și Ciocîltea 6’/2 punc
te, KolaroV (R. P. Bulgaria) 5l/j 
puncte și Alster (R. Cehoslova
că) 5 puncte.

Turneul internațional de fotbal pentru juniori
Turneul internațional de fotbal 

pentru echipele de juniori din 
Spania a continuat joi. Reprezen. 
tativa țării noastre a întîlnit la 
San Sebastian ethipa Franței. 
După un meci extrem de dispu
tat. juniorii francezi au reușit să 
obțină victoria cu scorul de 2—0 
(1"-O)-

Tot în grupa D echipa R. Ce
hoslovace a învins Belgia cu 
2—0 (1—0). Trei din cele patru

echipe din această grupă Franța. 
R.P.R. și R. Cehoslovacă au to
talizat cite 4 puncte fiecare In 
clasament. Avind un golaveraj 
măi bun juniorii francezi s-au 
calificat pentru semifinale.

Pentru semifinalele turneului 
care vor avea ioc marți 21 aprilib 
la Madrid s-au calificat repre
zentativele Italiei, Spaniei, Aus
triei șl Franței.

CHARLES DARWIN — 
un revoluționar al științei
Se împlinesc astăzi 75 ani de 

la moartea marelui savant englez 
Charles Darwin. Darwin s-a 
născut în anul 1809. Toată educa
ția lui de naturalist autodidact a 
căpătat-o in spiritul ideilor fixiste 
care domneau pe atunci. In anul 
1830, fixismul cucerește o victorie 
răsunătoare: în discuția publică, 
în fața Academiei franceze, con
cepția fixistă apărată de Cuvier, 
Infringe evoluționismul apărat 
fără suficiente argumente de 
Geoffroy de Saint-Hillaire. Anul 
următor — 1831 — lavirstade22 
ani. Darwin, cu diploma de preot 
în buzunar, naturalist autodidact, 
pleacă pe corabia „Beagle" într-o 
călătorie în jurul lumii, in calitate 
de naturalist.

Credința lui tn dumnezeu, con
vingerea lui că totul a fost făcut 
prin puterea și înțelepciunea lui, 
că fixismul și creaționisrtiul au re
zolvat toate problemele mari ale 
biologiei — nu erau tulburate de 
nimic. Darwin. însă, se deosebea 
de alți naturaliști. El era cinstit 
față de alții și mai ales față dfe 
sine însuși: atunci cind o idee, 
o convingere or’cît de adînc ar fi 
fost ea înrădăcinată, nU se potrivea 
cu faptele, el avea curajul să o 
părăsească. Mintea lui. era în per
manență încordată, iar ochii ațin
tiți cu atenție iscoditoare asupra 
a tot ce se perinda prin fața Iui. 
El nu se mulțumea numai să în
registreze. Deși foarte tînăr, el 
mereu observă, compară, experi- 
mentează și trage concluziile așa 
cum rezultă din fante. Iar faptele 
acestea nu se potrivesc de loc cu 
fixismul, cu creaimnismul. Iată 
numai două din ele : Lingă o mică 
localitate — Punta Alta — de pe 
coasta atlantică a Atnerlcii de 
Slid. Da: win descoperă un adevă
rat zăcămînt de fosile. Cercetarea 
atentă a oaselor dezgropate arată 
că aici. ih mult, au trăit_ nume 
roase mamifere. Ele semănau cu

De Conj. univ. 
N Botnariuc

unele mamifere care trăiesc și azi 
prin America de Sud — leneșul, 
tatuul, dar acelea dispărute erau 
mult mai mari, aparținînd altor 
specii O tulburare profundă cu
prinde sufletul lui Darwin. Oare 
dumnezeu a creat acele specii 
vechi, pentru ca apoi să le distru
gă și să creeze altele, asemănă
toare cu primele ? Nu e mai 
simplu, mai logic să admlți că 
speciile actuale au provenit din 
transformarea celor vechi ?

Tulburarea lui Darwin este m» 
reu în creștere. Momentul culmi 
nant îl atinge atunci cind cora
bia „Beagle" ajunge în arhipela
gul Galapagos. Aici a constatat 
lucruri cu totul neobișnuite. In 
fiecare insulă existau specii sau 
varietăți proprii de plante, d» 
moluște, de broaște țestoase, de 
șopîrle. Cum se putea explica a 
cest lucru ? Oare a creat dumne
zeu specii deosebite pentru fiecare 
insulă ? Dar atunci de unde pro
venea asemănarea lor generală 
cu speciile din America de Sud ?

Darwin a găsit o explicație mai 
simplă și mai științifică : speciile 
au ajuns în acest arhipelag .fiind 
aduse din America de Sud prin 
curonți maritimi, vînturi etc. De 
aici provine asemănarea lor ge
nerală cu acelea din continentul 
american. Dar apoi, viața pe insule 
izolate a determinat schimbarea 
lori Condițiile de viață din fiecare 
insulă au imprimat populației din 
insulă anumite trăsături deosebi
te de la insulă ta insulă. Dec> 
speciile s-au transformat sub in
fluența acestor condiții.

Din acest moment, convingerea 
evoluționistă a lui Darwin este 
îormată. De aci înainte, toată 
viața va munci pentru a argil 
menta și a dezvolta această idee.

Iată cum faptele observate Tn 
cursul călătoriei au făcut ca tină- 
rul naturalist, fixist la plecare, să 
se Întoarcă (1836) evoluționist 

în Anglia, el descoperă un 
eimp imens de activitate, de fapte 
și cercetări în sprijinul concep
ției sale; munca crescătorilor de 
animale, a cultivatorilor de plante 
Spre bucuria și uimirea lui, Dar
win constată că în timp ce sa- 
vanții de cabinet proclamă sus 
și tare că dumnezeu a creat spe
ciile, că ele sint fixe și nU pot fi 
schimbate, agricultorii transformă 
plantele și animalele după ne
voile oamenilor. In timpul acela, 
în Anglia, agricultura a luat o 
mare dezvoltare, sub imboldul 
dezvoltării industriei. Izgonind pe 
țărani de pe pămînturile lor, arun- 
cindu-i in mizerie și foamete, pă- 
mînturile sint transformate în
pășuhi pentru vite, pentru oi. 
Creșterea animalelor devine foarte 
rentabilă. Zootebnicienii produc 
noi rase mai bune de cornute, de 
oi, de potci. Apar noi rase de 
cîini, de cai, de porumbei, găini 
etc. Se obțin multe noi soiuri de 
cereale. Darwin urmărește 1 în
deaproape aceste progrese, înre
gistrează faptele, Studiază meto
dele, compară rezultatele și după 
23 de ani de muhcă încordată, în 
1859, apare lucrarea sa capitală 
„Originea speciilor" în care este 
expusă noua concepție biologică, 
care pune capăt definitiv teoriilor 
fixiste.

Ce susține Dârwin în această 
earte ? In ce constă darwinismul?

Charles țarwin a înțeles că în
tregul proces al evoluției — toate 
adaptările viețuitoarelor — au la 
origine un fenomen foarte simplu, 
cunoscut de toată lumea, dar a 
cărui adevărată însemnătate nu a 
fost sezisată de nimeni: variabi- 
litatea ființelor vii. Pentru un ne
cunoscător âr părea că, de pildă, 
într-un lan de grîu toate spicele

sint la fel, cu atît mai mult sînt 
la fel boabele dintb-un spic: la 
fel ar părea că oile dintf-o 
turmă de țigăi seamănă aidoma 
una cu alta, că iepurii nu se pot 
deosebi unul de altul etc. etc. Rea
litatea însă, nu este așa. Dacă 
am compara atent fiecare spic, 
fiecare bob, mîsurîndu-Ie, etntă- 
rindu-le, dacă am observa atent 
fiecare oaie din turină, fiecare ie
pure — am constata că fiecare in
divid are trăsături proprii, deose
bite de ale Celorlalți și care repre
zintă ceea ce Darwin a denumit 
variațiuni individuale. Ele stată 
la baza procesului evoluției. Por
nind de la ele, prin selecția artifi
cială — oamenii au obținut plan
tele si animalele pe care , le cu
noaștem în stare domestică.

Prin selecția artificială, ohmi 
acumulează variațiile viețuitoare
lor într un anumit sens, ales de 
el și. prin această acumulare. de
termină la un moment dat apari
ția unor caractere foarte diferite 
de cele inițiale — deci obține 
niște forme calitativ noi — adică 
transformă ființele vii.

In natură se desfășoară un pro
ces asemănător, în care, insă, nu 
ihtervine omul. De aceea, Darwin 
l-a denumit selecție naturală. Du
pă părerea iui Darwin, viețuitoa
rele în natură se înmulțesc mult 
mai mult decît o permit condi
țiile de viață, adică se nasc mult 
mai multe plante și animale de
cît mijloacele de trai care le-ar fi 
necesare. Din această cauză ia

naștere lupta pentru existență 
între viețuitoare. Lupta pentru 
existență, in înțelesul darwinist, 
este o noțiune complexă. Ea cu
prinde de fâpt toate relațiile din
tre viețuitoare și dintre ele și 
condițiile mediului lipsit de viață.

Iată, de pildă, două -tufe de 
vise crescute pe aceeași ramură 
a unui copac. Darwin arată că 
lupta se duce nu numai între vlac 
și copac, dar se duce șl între cele 
două tufe, pentru hrana pe care 
o sug din ramură ; lupta se mai 
duce și cu alte plahte; semințele 
de vise sînt răspîndite de păsări. 
Acestea din urmă le mănîncă și 
aloi curățindu-și cjoeul de cîte o 
rimilră, cit? o sămînță dărfrtne li
pită de scoarța copacului, prinde 
viață și dă 0 nouă tufă de vîsc. 
Vîscul concurează cu alte plante 
care și ele sint răspîndite de pă
sări. Fructele Iul trebuie să fie 
atrăgătoare, cît mai căutate de 
păsări spre a fi asigurată răspin- 
direa. Un alt exemplu: lăcuslele 
pot distruge vegetația de pe te
ritorii mari. Este o luptă directă 
dintre lăcustă și plantă. Dar ve
getația odată distrusă, toate ce
lelalte animale ierbivore pier sau 
trebuie să emigreze. Odată cu ele 
trebuie să dispară și animalele 
carnivore. Aceste legături și re
lații, dintre cele mai variate și 
complicate din lumea animalelor 
și plantelor au fost cuprinse de 
Darwin în noțiunea de luptă pen
tru existentă. Cine supraviețuiește 
dlri această luptă'? Supraviețuiesc 
indivizii tare posedă variâfii fa
vorabile. Vor supraviețui indivizii 
id simțtiti hîal âgtre, cu obiceiuri 
care le permit ca să scape de 
dușmani în condițiile cele mai 
bune, să prindă mai bine prada, 
să reziste la frig, la secetă, să 
laSe cit mai mulți urmași. Acest 
lucru se produce pretutindeni și 
în orice moment fără întrerupere. 
Supraviețuirea acestor indivizi 
cu variații favorabile — deci mai 
bine adaptați — este tocmai pro
cesul selecției naturale. Selecția 
naturală are aceiași efect ca și 
cea artificială. Ea acumulează din 
generație în generație micile va
riații favorabile și duce treptat 
la transformarea speciilor, adap- 
tîndu-le mereu la condițiile 
schimbătoare ale mediului.

INFORMAȚII
Ihtre 16 și 17 aprilie s-âu des

fășurat la Cluj iucrările sesiunii 
științifice a filialei <j‘h localitate 
a Academiei R.P.R. In cadrul se
siunii, prof. Tiberiu Popovici. 
membru corespondent aj Acade
miei R.P.R., secretarul filialei â 
prezentat raportul de activitate al 
filialei din Cluj a Academiei 
R.P.R. In continuare a avut loc 
o ședință comemorativă consa
crată marelui savant romîn Emil 
Racovlță.

★
în conformitate cu Statutul U- 

nitinii centrale a cooperativelor 
de consum din R.P.R., în zilele 
de 17 șl 18 aprilie a.c. s-au des
fășurat în Capitală lucrările șe- 

i Consiliului U- 
cooperativelor

dinței ordinare a 
niuftii centrale a 
de consum

W
Casa de Cultură__________

ruh Berea din Buciiteștl, come
morează în ziua de 19 aprilie a.c. 
ora 17 în sala Teatrului Evreesc 
de Stat din str. IuliU Baraș nr. 15, 
împlinirea a 14 ani de la răscoala 
din ghetoul Varșoviei.

Evreească Ba-

TINERI Șl TINEREI

W invitam...
...să luați parie la simpozio

nul ce va avea loc stmbătă 20 
aprilie a.c., ofele 18, în sală 
Casei Prieteniei Romino-Sovie- 
tice A R.L.U.S. din str. Batis
tei nr. 14, cu tema: „PROBLE. 
ME ALE EDUCAȚIEI TINE
RETUL#!’.

Vor. lua cirviit»!: tovarășa 
Aneti Ciaău, asistent universi
tar, de li Institutul Pedagogic 
V Vâsne Bfâiîoni, țffdcufor.

In încheierea simpozionului,, 
veți viziona filmul „Poemul 
pedagogic”.

Accesul in sală pînă la orele 
17,45.

Speciile noi apar ca rezultat 
al acestui proces, prin transfor
marea continuă și treptată a spe
ciilor vechi. Toate iucrările pe care 
le-a publicat Darwin după apari
ția „Originei speciilor" aduceau 
mereu noi fapte in sprijinul aces
tor concepții. „Variabilitatea 
plantelor și animalelor tn stare 
domestică" (1868) ; „Originea o- 
mului și selecția sexuală" (1871); 
„Expresia emoțiilor la om și ani
male" (1871) „Plantele insecti- 
vore" (1875): „Mișcarea de plante" 
(1880) sint numai citeva din lu
crările publicate de marele natu
ralist. Firul vieții lui Charibs Dar- 
Win s-a întrerupt la 19 aprilie 
1882. Darwinismul însă nu a mu
rit odată cu Darwin. El continuă 
hu numai să trăiască, dar pro
blemele ridicate de el frămintă si 
astăzi mințile biologilor. In ju-

La tîrgul international de la 
Leipzig dih anul acesta a fost 
reprezentată pentru prima dată 
industria de avioane a R. D. 
Germane. Aici au fost expuse, 
între altele, un avion de călă
tori de tip „I.L.-14", planoare, 
piese de avion, instalații și 
utilaje pentru comunicații ae* 
riene etc. ?

Vizitatorii Tîrgului au avut 
posibilitatea să examineze mo
delul „I. L.-24“ transformat de 
constructorii germani. Acest a- 
vion. care înainte avea 18 
locuri, a fost lărgit pentru 28 
de călători, fără ca înfățișarea 
lui exterioară să fie schimbată. 
Amenajarea interioară este ex
trem dc confortabilă, răspun- 
zînd celor mai moderne cerințe 
ale comunicațiilor aeriene inter
naționale.

In vederea sprijinirii extrac
ției de cărbune și producției 
de energie, anul acesta vor fi 
livrate 918 vagonete de mină, 
precum și 28 locomotive fără 
focar și locomotive Diesel. De 
asemenea vor fi produse piese 
de schimb pentru materiala1 
rulant din industria cărbunelui 
tn valoare de 3.900.000 mărci. 
Departamentul pentru mașini 
agricole și tractoare va produce 
in acest an tractoare pe șenile 
de 150 c.p. pentru industria 
cărhunâliii.

Transportul minier oa primi 
mașini și Utilaje in văloare de 
12.400.000 mărci.

de avioane
Cu ajutorul Uftiunii Sdviătice. 

B D. Germană a putut Să-șl 
construiască o industrie proprie 
de avioane, care este la nivelu1 
tehnicii moderne internaționale

Paralel cu avionul „I.L.-14" 
specialiștii și tehnicienii din 
R.D. Germană lucrează în pre 
zent la un avion cU reacție 
pentru călători.

A și fost terminat primul 
prototip. Noul avion este în
zestrat cu patru motoare pro
duse de asemenea th R. D. 
Germană. El are 80 de locuri 
și va zbura cu o viteză de 
800—850 km. pe oră. Un zbor 
de lâ Berlin la Cairo va dura 
cinci ore, iar distanța de la 
Berlin la Pekin, prin Moscova, 
va fi parcursă în 14 ore, din
tre care zece ore de zbor.

Protestul generalului Burns
CAIRO 18 (Agerpres). — După Împotriva violării spațiului aerian 

cum i ...... “ „ j.
Press, generalul ------- , ..
dantul torțelor extraordinare de 
poliție ale O.N.U., a adresat la 
18 aprilie o scrisoare autorități
lor Israellene în care protestează

anunță agenția Associated al regii 
generalul Burns, cuman- israelie

fuhn Gaza de către avîoatre - ț-, 
israellene.

Generalul Burns protestează de 
asemenea împotriva violării li
niei de demarcație de către pa
trule israelierte la 1 și 12 apri
lie.

Conferința de presă a lui Eisenhower
WASHINGTON 18 (Agerpres). 

Luind cuvintul la 17 aprilie îh ca. 
dtul unei conlerințe de presă, 
președintele Eisenhower a afir
mat că, după părerea S.U A, tra
tativele care se desfășoară in 
subcomitetul Comisiei O.N.U. 
pentsu dezarmare sînt „cele mai 
serioase" tratative care au avut 
loc pînă în prezent în problema 
dezarmării Președintele a spus 
că el primește regulat din Lon
dra rapoartele lui Stassen cu 
frivire lf desfășurarea ditcutăfii 
acestei probleme șl și-a exprimat 
speranța că atmosfera creată la 
tratative vă permite să se ajungă 
la „un acord înțelept".

Eisenhower a afirmat insă o 
• serie de lucruri care arata că 
' S.UA. ducînd tratative cu privire

la dezarmare, continuă totodată 
politica înârmăril țărilor N.A.T.O., 
cu cele mai noi tipuri de arme. 
Cind președintele a fost rugat să 
comenteze știrile publicate în pre
să cu privire la faptul că S.U.A. 
intenționează să livreze aliaților 
lor din cadrul N A.T.O. arma- 
mefit atomic, în specia! proiecție 
teleghidate în a căror rază de ac- 
țiuhe ar intra Uniunea Sovietică, 
Eisenhowăr a refuzat să răspun
dă direct la întrebarea dacă 
S.U.A. va livra încărcătură ter. 
monucieară pentru aceste proiec
tile. Eisenhower a adăugat câ 
ubicui plan care prevede livrarea 7 
de proiectile teleghidate altor 
țări îi constituie deocamdată acoi- 
dul realizat în cadrul conlerințe! 
de lâ Berrhude.

Numai căderea guvernului Adenauer 
ar permite schimbarea politicii externe 

de ia Bonn
ți PARIS 18 (Agerpres). — Pre
ședintele partidului social-demo- 
(crat din Germania occidentală 
ț Erich Ollenhauer a acordat recent 
,un nterviu săptăminalului fran

cez „France Observateur". In ca. 
drul acestui interviu liderul social- 
idemocrat german iși propune să 

, definească poziția partidului său

lui Ollenhauer liurflai căderea 
guvernului Adenauer ar permite 
realizarea unei schimbări a poli
ticii externe de la Bonn, căci a 
adăugat el, „orice încercări de a 
face pe cancelarul Adenauer să 
părăsească drumul dezastruos pe 
cart-1 urmează au eșuat pînă in 
prezent".

El s-a pronunțai in favoarea 
participării Germaniei unificate 
la un tratat de securitate colec- - 
tivă europeană garantat de S.U.A. 
și U.RSS., lăsînd însă Să se în
țeleagă că în concepția sa parti
ciparea celor două state germane 
la tratalul de securitate colec
tivă, înainte de unificare nu este 
posibilă, punind astfel în mod 
fals înain'ea problemei asigurării 
securității colective în Europa o 
problemă subordonată acesteia 
cum este problema unificării Ger. 
maniei.

în problema reunificării Germa- 
i Iniei și asigurării unui sistem de 
isecuritate europeană. Deși thtr-6 

i serie de probleme Ollenhauer nu 
, 'Iii construe- 

itive. totuși, punctiil de Vedere al 
i social democraților germani diferă

abiazi nuiuiie Dioiogiior. in ju- \co cu„ ' x „Qrul acestor probleme și astăzi se 1 înind* nHnrh?|Z Hi 
rffcrnfîî onrlncn ' JllVe. tOtUȘl, PUDCtlll d<duc discuții aprinse, 

împotriva darwinismuluiridfcTXroFQi biologi* ™od , esen'ial de punctul de 
politicieni, apă ind interesele bu^-’ »> .«T™ “i

i „Eu crâ, a spus Oîlenhauer, 
i că politica guvernului Adenauer 
( duce la o adîncire a divizării 
i Germaniei și Europei în condițiile 
i (continuării cursei înarmărilor în» 
i itre est și vest“. După părerea

gheziei împotriva pătrunderii în 
mase a acestei concepții materia
liste. Nu degeaba Lenin spunea 
că ceea ce a făcut Darwin în bio. 
logie. a făcut Marx în științele1 
sociale. 1

Darwinismul nu a fost înăbu- ' 
șit de dușmanii lui. Munca ndo- ' 
boaită, plină de abnegație, a unor 1 
savanți ca : Thomas Huxley,' 
Ernst Haeckel, eminenții biologi 1 
ruși Timiriazev, frații Covalevski,' 
I. Mecinicov, puternica școală bio- A 
logică din Uniunea Sovietică, au J DAMASC 18 (Agerpres). — 
extins și au dezvoltat în mod ere- parada militară cu prilejul 
ator principiile darwinismului {Zilei independenței Siriei preșe-

[Președintele Siriei despre consolidarea 
[relațiilor de prietenie cu U, R. S. S.

ator principiile darwinismului independenței Siriei preșe-
In țara noastră naturaliști de Jdintele Republicii Siriene, Șukri 

frunte au devenit âdepți ai con- jKUatly, a rostit o cuvîntare in care 
cepției materialiste în biologie : ;a vorbit pe larg despre lupta po- 
Gr. Ștefăhescu, Gr. Cobălcescu. i , '!L
N. Leon, Gr. Antipa. D. Voinov, i 
V. Babeș, Gh. Marinescu, E. Ra. i 
coviță. au stat pe poziții mate- I 
riaiiste în problemele cetitfăle die I 
biologiei, creînd trainice tradiții i 
materialiste în domeniul acestei | 
Științe. ■ . i

Problemele darwinismului Sînt | 
nenumărate și vaste. Ele oferă tî- ( 
nărului cercetător, care a pornit ( 
pe drumul studierii naturii vii, o ( 
minunată călăuză în lupta pen- ( 
tru cunoașterea „tainelor" naturii, ț 
pentru fericirea oamenilor, ț

«porului sirian oentru eliberarea 
ăde. sub ocupația franceză.
t Referindu-se la problemele de 
•politică externă, președintele Si- 
jriei a sublimat în mod deosebit 
^consolidarea relațiilor de priete- 
Jnie cu Uniunea Sovietică. El a 
jspus: Intre noi și Uniunea So- 
jvietică s-a stabilit o colaborare 
iprietenească după ce ne-am con- 
[vins cu propriii noștri ochi că 
lUniunea Sovietică nu ne cere ni- 
Imic și nu ne impune nimic atît 
lin domeniul relațiilor politice, 
leit și în domeniul militar. Unîu-

nea Sovietică a stat cu curaj 
fermitate de partea noastră 
timpul agresiunii împotriva 
giptUlui. Noi .vom căuta 
consolidăm prietenia noastră 
toate țările care ne-âu acordat 
ajutor în timpul luptei noastre 
împotriva cotropitorilor, a decla
rat președintele.

Referinduse la activitatea 
S.U.A. în Orientul Apropia’ și 
Mijlociu, președintele a spus că 
acluala politică americana nu 
corespunde deloc obligațiilor in
ternaționale ale Americii de a 
apăra o pace echitabilă. In a- 
ceastă ordine de idei Șukri Kuat- 
ly a subliniat că hotăririie con
ferinței din Bermude „nu cores
pund intereselor și aspirațiilor 
naț'onal smului arab".

și 
in 
E- 
sâ 
cu

S.UA


In spiritul colaborării frățești
Declarația comună sovieto-albaneză

Vizita lui K. E. Voroșilov 
în R. P. Chineză

TELEGRAME
Celui de al XXV-lea Congres 

al Partidului Comunist 
din Marea Britanie

'MOSCOVA 18 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 17 aprilie 
N. A. Bulganin și M. Shehu au 
semnat la Kremlin declarația co
mună sovieto-albaneză.

Relațiile sovieto-albaneze con
stituie un exemplu concret al re
lațiilor de tip nou dintre popoare, 
care corespund pe deplin intere
selor celor două state, intereselor 
tuturor țărilor socialiste.

In marea comunitate socialistă 
a popoarelor Republica Populară 
Ali.ania este un stat egal in 
drepturi.

In continuare în declarație se 
Bpune :

Guvernele U.R.S.S. și Republi
cii Populare Albania declară că 
în conformitate cu năzuința fier
binte a popoarelor lor de a trăi 
în pace și prietenie cu toate cele
lalte popi are, vor lua și pe viitor 
măsurile necesare pentru menți
nerea și consolidarea păcii gene
rale și a securității internaționa
le și își vor întemeia politica lor 
externă pe principiile leniniste 
ale coexistenței pașnice a state
lor, indiferent de sistemul lor 
social-economic.

Cele două guverne declară, se 
subliniază in declarație, că acti
vitatea subversivă tot mai inten
să a forțelor reacționare interna
ționale Împotriva statelor socia
liste cere imperios o permanentă 
vigilență a popoarelor, păzirea u- 
nității țărilor socialiste, dezvolta
rea și întărirea neîncetată a rela
țiilor frățești dintre țările lagă
rului socialist.

Guvernele Uniunii Sovietice șt 
Albaniei, se spune în continuare 
în declarație, sprijină întrutotul 
năzuințele și eforturile popoare
lor din Orientul Apropiat și Mij
lociu in lupta împotriva colonia
lismului, pentru apărarea libertă
ții. independentei și suveranității 
naționale.

Guvernul Republicii Populare 
Albania sprijină pe deplin pro
iectul de declarație al guvernului 
Uniunii Sovietice din 11 februa
rie 1957, adresat guvernelor Sta
telor Un'te ale Americii. Angliei 
și Franței în problema păcii și 
securității în Orientul Apropiat 
și Mijlociu și a neamestecului în 
treburile interne ale țărilor aces
tei regiuni.

Guvernele Uniunii Sovietice și 
Republicii Populare Albania sint 
de părere că nu se poate să nu 
se țină seama de dorința po
poarelor care cer ca lucrurile să 
fie dirijate nu spre agravarea, ci 
spre slăbirea încordării interna
ționale. existind toate pos bllită- 
țile pentru aceasta, mai ales după 
încetarea intervenției împotriva 
Egiptului și lichidarea putcliului 
contrarevoluționar din Ungaria. 
Acela care nu in vorbe, ci in fap
te dorește pacea și preintîmpina- 
rea războiului, nu poate să nu 
năzuiască spre rezolvarea practi
că cit mai grabnică a problemei 
internaționale de căpetenie — 
problema dezarmării — precum 
și spre crearea unui sistem de 
securitate colectivă in Europa și 
a unui sistem de pace colectivă 
în Asia.

Cele două guverne consideră

că este primejdioasă pentru cauza 
păcii In Europa politica statelor 
blocului nord atlantic, care reîn
vie militarismul german șt cu 
propriile lor miini înzestrează 
forțele lui armate cu arma atomi
că. Consecințe grele pentru pace, 
pentru popoarele europene are 
și crearea așa numitei ..piețe co
mune” și Euratomului.

Cele două părți sint de părere 
că problema restabilirii dreptului 
legitim al Republicii Populare 
Chineze în O N U. constituie o 
problemă internațională care tre
buie rezolvată.

Guvernele Uniunii Sovietice și 
Republicii Populare Albania de
clară că popoarele țărilor lor sînt 
sincer interesate în îmbunătățirea 
relațiilor, extinderea legăturilor 
multilaterale și întărirea încre
derii între toate popoarele balca
nice. Guvernul Republicii Popu
lare Albania a promovat și conți, 
nuă să promoveze In mod con
secvent o politică de pace și de 
dezvoltare a relațiilor de prietenie 
cu toate statele vecine și declară 
că în ultima vreme s-a realizat 
un anumit progres pe calea nor
malizării relațiilor dintre Repu
blica Populară Albania și Gre
cia.

In momentul de față există 
condiții pentru stabilirea de re
lații diplomatice normale între 
Republica Populară Albania și 
Grecia. Normalizarea relațiilor 
dintre ele are o mare însemnătate 
pentru cele două țări, corespunde 
intereselor reciproce ale popoare
lor și slujește cauza păcii in Bal
cani și in întreaga Europă.

Guvernul Uniunii Sovietice îm
părtășește năzuința guvernului 
Republicii Populare Albania spre 
îmbunătățirea relațiilor cu Grecia, 
precum și cu Italia — altă țară 
vecină.

Guvernele Uniunii Sovietice și 
Republicii Populare Albania își 
reafirmă dorința de a îmbunătăți 
și dezvolta pe toa e căile relațiile 
cu Republica Populară Federativă 
Iugoslavia pe baza unei prietenii 
sincere și își exprimă convinge
rea că spre aceasta va năzui și 
Iugoslavia, de care depind în pre
zent multe în acesl domeniu.

Cele două guverne declară că 
existența pactului balcanic ca 
grupare militară închisă a trei 
state — Iugoslavia, Grecia și Tur
cia, nu poate să contribuie la in. 
staurarea liniștei in peninsula 
Balcanică și să nu provoace in 
rinduriie celorlalte popoare bal
canice o anumită neîncredere, cu 
atît mai mult cu cit unul din a- 
ceste state este participant la 
blocul nord-atlantic, iar un altul 
este in același timp participant la 
blocul nord-atlantic și la pactul 
de la Bagdad, ceea ce leagă pac
tul balcanic de aceste grupări a- 
gresîve. Ele sînt convinse că sta
tele care sînt cu adevărat intere- 
sate in asigurarea colaborării 
pașnice între popoare trebuie să 
tindă nu spre menținerea șl în. 
tărirea pactelor militare existente 
în prezent ci spre lichidarea lor.

Atita timp cit cercurile imperia, 
liste vor menține pactele militare 
agresive și vor desfășura cursa 
înarmărilor, guvernele Uniunii 
Sovietice și Republicii Popula-e 
Albania, la fel ca și guvernele ce

lorlalte state socialiste, vor întări 
în mod hotărît și pe viitor în in
teresul securității lor, sistemul 
defensiv al Tratatului de la Var
șovia și vor întreprinde alte mă. 
suri necesare pentru întărirea 
securității lor, împotriva oricăror 
uneltiri ale forțelor agresive.

Cele două guverne sint ferm 
convinse că chezășia sigură a pre- 
întîmpinării unui nou război, o 
constituie întărirea continuă a u- 
nității statelor socialiste și a tu
turor forțelor iubitoare de pace 
împotriva uneltirilor imperialiști
lor, lupta activă a tuturor parti
zanilor păcii pentru slăbirea în
cordării internaționale, pentru re
glementarea problemelor litigioase 
actuale pe cale pașnică, pentru 
pace și prietenie intre popoare.

In declarație se spune că în ca
drul tratativelor au fost discutate 
și examinate sub toate aspectele 
problemele relațiilor economice 
între Uniunea Sovietică și Repu
blica Populară Albania. S-a scos 
în evidență că colaborarea eco
nomică dintre cele două țări se 
dezvoltă pe principiile internațio
nalismului proletar, ale prieteniei 
frățești, egalității și ajutorului 
reciproc. Părțile și-au confirmat 
hotărîrea să dezvolte și să întă
rească și pe viitor pe această bază 
relațiile economice între Uniunea 
Sovietică și Republica Populară 
Albania. Guvernul Uniunii Sovie
tice, călăuzindu-se după princi
piul prieteniei frățești și pentru 
a contribui la ridicarea continuă 
a bunăstării poporului albanez și 
la dezvoltarea economiei țării, a 
hotărît să scutească Republica 
Populară Albania de plata dato
riei provenite din credite In sumă 
de 348 milioane ruble, care repre. 
zintă costul integral al întreprin
derilor construite fn Albania din 
creditele acordate de Uniunea So
vietică. In afară de aceasta, Re
publica Populară Albania este 
scutită de plata datoriei existente 
la 1 ianuarie 1957 provenind din 
creditele acordate pentru achita
rea diferitelor utilaje și materiale 
livrate de U R.S.S. In sumă de 
74 milioane ruble.

Guvernul U R S.S., dorind să 
ajute guvernul Republicii Popu
lare Albania în realizarea măsu
rilor privind dezvoltarea agricul. 
turii și industriei în anii următori, 
s-a declarat gata să acorde Alba
niei în 1957—1958 ajutorul tehnic 
necesar.

Uniunea Sovietică va livra Al
baniei In contul creditelor acor
date anterior utilaj complect pen
tru terminarea construirii hidro
centralelor. utilaj pentru indus
tria petrolului, tractoare, mașini 
agricole și utilaj pentru lucrări 
de îmbunătățiri funciare.

Au fost examinate și rezolvate 
in condiții reciproc avantajoase 
toate celelalte probleme care se 
referă la relațiile economice din
tre cele două țări.

Cele două părți au căzut de 
acord să încheie un tratat cu pri
vire la comerț și navigație mari- 
timă, acorduri cu privire la cetă
țenie și la asistentă juridică reci
procă in procesele penale și ci
vile. o convenție cu privire la 
problemele consulare.

PEKIN 18 (Agerpres). — dintele Republicii Populare Chi- Prezidiului Sovietului Suprem al 
TASS transmite: După cum s-a neze, Mao Țze-dun, a oferit o re- ^5^ Tu

rnai anunțat, la 17 aprilie, preșe- cepție în cinstea președintelui dun și K- E. Voroșilov.

MAO ȚZE-DUN: Poporul chinez a considerat 
întotdeauna Revoluția Chineză ca o continuare 

a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie
Scumpe tovarășe președinte 

Voroșilov,
Scumpi tovarăși sovietici.
Prieteni, tovarăși,
Astăzi resimțim o mare bucurie 

pentru că am putut să ne întru
nim aici împreună cu tovarășul 
Voroșilov, președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
— reprezentantul marelui nostru 
aliat — și cu ceilalți oaspeți din 
Uniunea Sovietică.

Acum 40 de ani, poporul sovie
tic. sub conducerea marelui învă
țător al Revoluției, Lenin, și a 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, devenind avangarda 
lumii noi, a creat primul stat so 
cialist. Aceasta a constituit un 
punct de cotitură în istoria ome
nirii. Timp de 40 de ani, poporul 
sovietic nu numai că a desfășu
rat o grandioasă construcție so
cialistă in țară, dar a și adus o 
contribuție fără precedent la cauza 
păcii și progresului general. Oa
menii muncii din Întreaga lume 
au văzut în exemplul poporului 
sovietic o cale luminoasă spre eli
berarea lor și construirea unei so
cietăți fericite a omenirii. Mer- 
gtnd tocmai pe calea Revoluției

Socialiste din Octombrie, poporul 
nostru chinez a obținut victoriile 
și succesele actuale. Poporul chi
nez a considerat întotdeauna Re
voluția Chineză ca o continuare a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie și consideră aceasta drept 
o cinste uriașă.

In desfășurarea luptei pentru 
eliberarea națională poporul chi
nez s-a bucurat de simpatia și 
sprijinul frățesc *1 poporului so
vietic. După victoria Revoluției 
Chineze, Uniunea Sovietică acor
dă de asemenea un ajutor uriaș, 
multilateral cauzei construirii so
cialismului in China. Poporul 
chinez nu va uita niciodată toate 
acestea. Aș dori aici să exprim 
încă odată poporului sovietic și 
guvernului sovietic o sinceră recu
noștință in numele poporului chi
nez și guvernului chinez.

In desfășurarea luptei pentru 
Revoluția Socialistă și construcția 
de lungă durată a socialismului 
și comunismului, poporul sovietic 
a acumulat o experiență excepțio
nal de bogată. Această experiență 
este un bun uriaș a| oamenilor 
muncii din întreaga lume. Po
porul chinez atît în desfășurarea

luptei revoluționare din trecut, 
cit și in opera de construcție so
cialistă din prezent a învățat 
multe lucruri prețioase de la U- 
niunea Sovietică.

Marile popoare ale Chinei și 
Uniunii Sovietice sint cei mai a- 
propiați frați și cei mai de nă
dejde tovarăși de luptă In no- 
pila cauză a întăririi unității la
gărului socialist, a apărării păcii 
generale și sprijinirii progresului 
omenirii, poporul nostru chinez 
stă in mod notărlt alături de po
porul sovietic. Forțele agresive 
imperialiste încearcă mereu prin 
tot felul de mijloace să organi
zeze provocări și să submineze 
unitatea și relațiile de prietenie 
dintre cele două țări ale noastre. 
Dar. faptele dovedesc că aceste 
planuri tenebroase ale lor nu se 
vor putea niciodată înfăptui. In 
lume nu există forțe care ar pu
tea să ne despartă. Prietenia po
poarelor de 800 de milioane ale 
Chinei și Uniunii Sovietice este 
veșnică și de nezdruncinat.

K. E. Voroșilov, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R S.S., a rostit o cuvtntare de 
răspuns.

K. E. VOROȘILOV: Creșterea forțelor Chinei 
populare înseamnă totodată și creșterea puterii 

întregului lagăr al socialismului

Declarația cu privire la tratativele 
dintre delegațiile P.C.U.S. și Partidului 

Muncii din Albania

Scumpe președinte Mao Țze-dun! 
Scumpi tovarăși I
Partidul Comunist Chinez înar

mat cu teoria marxist-leninistă s-a 
dovedit a fi îndeajuns de puter
nic pentru a uni marele popor al 
Chinei și, In lupte crîncene, po
porul chinez a zdrobit pe dușmani 
și și a creat un stat democrat- 
popular — Republica Populară 
Chineză.

După constituirea Republicii 
Populare Chineze, poporul chinez 
a dobindit succese remarcabile în 
toate domeniile construcției paș
nice economice și culturale.

Intr-o perioadă nemaiîntilnit de 
scurtă, poporul chinez și-a refă
cut economia națională distrusă 
in anii dominației împilatoare a 
intervenționiștilor și a reacțiunii 
gomindaniste. In prezent poporul 
chinez muncește cu mult avînt 
pentru tndeplinirea primului său 
plan cincinal care in momentul 
de [ață In linii generale es,e a- 
proape îndeplinit, iar in ce pri
vește industria a și fost indepli- 
nit și se depășește.

Voi, prietenii noștri chinezi 
ați înfăptuit cu succes transforma
rea socialistă a industriei, a co
merțului privat și producției me
șteșugărești. Astfel Partidul Co
munist și guvernul popular al 
Chinei au rezolvat cu iscusință 
una din cele mai grele sarcini ale 
Revoluției și prin practica lor au 
îmbogățit tezaurul marxism- 
leninismului.

In Uniunea Sovietică sint bine 
cunoscute și realizările Republi-

cii Populare Chineze In transfor
marea socialistă a agriculturii. 
Nu este oare uimitor faptul că 
țăranii chinezi, care înainte ge
meau sub jugul feudalilor, al bur
gheziei compradore și capitalului 
strain, au străbătut tn cinci, șase' 
ani, un drum uriaș care i-a adus 
la unirea de bună voie în coope
rative de producție, in primul rind 
în cooperative cu caracter pe de
plin socialist 1

Victoriile poporului chinez tn 
munca pașnică de construire a 
socialismului sint incontestabile. 
Ele nu pot fi ascunse nici măcar 
de dușmani. Pe prietenii păcii și 
socialismului realizările voastre 
nu pot decit să-i bucure și să-i 
însuflețească.

Acest lucru este de înțeles Intru- 
Cit creșterea forțelor Chinei popu
lare înseamnă totodată și crește
rea puterii întregului lagăr al so
cialismului. Iar lagărul socialis
mului este, după cum devine tot 
mai clar pentru toate popoarele, 
exponentul și apărătorul ideilor 
luminoase ale păcii și progresu
lui omenirii.

Mină in mină cu Uniunea So
vietică și cu alte țări socialiste și 
iubitoare de pace. Republica Popu
lară Chineză duce o luptă perse
verentă pentru pace.

Noi, oamenii sovietici, ne bucu
răm de activitatea rodnică a 
Partidului Comunist Chinez, a 
guvernului dv. popular și vă urăm 
din tot sufletul muncă și mai 
rodnică spre binele poporului 
chinez.

Folosesc acest prilej fericit 
pentru a sublinia incă odată dra
gostea și prietenia nețărmurită a 
popoarelor Uniunii Sovietice față 
de poporul chinez de 600.000.000.

Vă mulțumesc din inimă tova
rășe Mao Țze-dun și celorlalți to
varăși pentru cuvintele calde care 
au fost rostite la adresa mea la 
această recepție și in timpul vizi
tei mele la Pekin. Toate cuvin
tele bune pe care le-ați rostit 
despre mine, le consider in între
gime ca fiind adresate poporu
lui sovietic, ai cărui reprezentant 
sint.

Ingăduiți-mi, dragi prieteni, să 
toastez pentru măreața noastră 
frăție, pentru înflorirea Republicii 
Populare Chineze, a talentatului și 
puternicului popor chinez, pentru 
guvernul său. pentru gloriosul 
?artid comunist, pentru sănătatea 
uturor conducătorilor Republicii 

Populare Chineze. Sănătate și 
mulți. mulți ani de viață preșe
dintelui Mao Țze-dun I

(Texte prescurtate)

Marele miting de la Pekin
PEKIN 18 (Agerpres). — TASS 

transmite : Cu prilejul vizitei Ia 
Pekin a lui K. E. Voroșilov, pre-

LONDRA
Dragi tovarăși.
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn vă trimite 

vouă, detegaților la Congresul extraordinar al Partidului Comunist 
din Marea Britanie, salutul său internaționalist și urează succes 
deplin lucrărilor Congresului.

Congresul vostru, eveniment de seamă in viața clasei munci
toare din Marea Britanie, are loc intr-o perioadă in care activi
tatea practică și teoretică a partidelor comuniste și muncitorești 
este îndreptată spre intărirea continuă a unității de acțiune in rin
duriie mișcării muncitorești internaționale.

Urăm Partidului Comunist din Marea Britanie noi succese tn 
lupta pe care o duce sub steagul marxism-leninismului pentru creș
terea și intărirea rtndurilor sale, pentru făurirea unității clasei mun. 
citoare și mobilizarea forțelor progresiste și democratice ale poporu
lui britanic in lupta pentru pace, democrație și socialism.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN

Celui de al VI-lea Congres național 
al Partidului Muncitoresc Progresist 

din Canada
TORONTO

Dragi tovarăși delegați,
Vă trimitem salutul frățesc al Comitetului Central al Partidului 

Muncitoresc Romîn. urindu-vă succes în desfășurarea lucrărilor 
Congresului.

Ne exprimăm speranța fermă că Partidul Muncitoresc Progresist 
din Canada va birui greutățile vremelnice dlnd o ripostă hotărîtă 
propagandei anticomuniste dusă de reacțiune ca și oricăror încer
cări de a introduce in partid influențe străine in scopul de a slăbi 
combativitatea sa revoluționară și coeziunea rlnduriior sale.

Vă dorim din toată inima ca acest Congres să contribuie la con
tinua consolidare a rindurilor Partidului Muncitoresc Progresist pe 
baza atotbiruitoarei învățături mar xist-Ieniniste și a ideilor Interna
ționalismului proletar, la creșterea Influenței partidului in rindu
riie clasei muncitoare și ale maselor populare din Canada, Ia suc
cesul luptei voastre pentru pace, progres social și independență 
națională.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN

Conferinței trienale 
a Partidului Comunist 

din Noua Zeelandă
AUCKLAND

Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn trimite un 

salut frățesc Conferinței trienale a Partidului Comunist din Noua 
Zeelandă.
* Vă dorim, dragi tovarăși, ca această conferință să contribuie la 
întărirea continuă a unității și coeziunii rîndurilor partidului vos

tru, pe baza de neclintit a marxism-leninismului.
Vă urăm succes în lupta pentru făurirea unității de acțiune a 

clasei muncitoare, în lupta împotriva ideologiei burgheze și încer
cărilor propagandei imperialiste de a introduce confuzii și dezorien
tare în rinduriie oamenilor muncii.

Ne exprimăm convingerea că Partidul Comunist din Noua Zee
landă, călăuzindu-se necontenit de învățătura marxist-leninistă, de 
ideile internaționalismului proletar îșî va întări tot mai mult legă
turile cu masele muncitoare și rolul său în organizarea luptei pen
tru apărarea păcii, pentru democrație șl socialism.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN

întrevederea lui J. Kadar 
cu un grup de corespondenți ai presei străine

MOSCOVA 18 (Agerpres). — 
TASS transmite Declarația cu 
privire la tratativele dintre dele
gațiile Partidului Comunist al 
Uniun'i Sovietice și Partidului 
Muncii din Albania

La Moscova s-a dat publicității 
declarația,cu privire la tratative
le dintre delegațiile Partidului 
Comun’st al Uniunii Sovietice și 
Partidul Muncii din Albania, 
semnată din însărcinarea dele
gațiilor respective de către N. S. 
Hrușciov și E. Hodja

Participanții la tratative consi
deră necesar să sublin’eze ca in 
prezent, cind reacțiunea interna
țională caută prin toate mijloa
cele să a'île tendințele naționa
liste și să submineze prietenia și 
colaborarea slrinsă intre țările 
socialis'e. capătă o însemnătate 
deosebit de mare întărirea con
tinuă a uniații lagărului socia
list. care constituie o mare cu
cerire istorică nu numai a po
poarelor țărilor socialiste ci și a 
întregii mișcări muncitorești in
ternaționale Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice și Partidul 
Muncii d n Albania consideră 
drept sarcină a lor pe plan inter
național lupta cea mai hotărîtă 
Împotriva oricăror încercări de a 
zdruncina unitatea lagărului so
cialist indiferent de cine ar fi ele 
întreprinse.

Reprezentanți
tide au constatat că practica 
construcției socialiste, in Uniunea 
Sovietică. Albania și iu celelalte 
țări socialiste confirmă întrutotul 
principiul marxist-leninist că 
deși formele și metodele concrete 
de rezolvare a sarcinilor cons
trucției socialiste pot diferi in 
funcție de particularitățile națio
nale, sociale și de alte particulari
tăți ale unei țări sau alteia, 
legile fundamentale de dezvol
tare a revoluției socialiste și de 
construire a socialismului sint 
însă aceleași pentru toate țările. 
Schimbul recproc de experiență 
dintre țările socialiste îmbogă
țește practica construcției socia
liste și servește cauza dezvoltă

rii creatoare a socialismului știin- 
țif’c.

Participanții la tntilnire con
sideră necesară intărirea conti
nuă a unității partidelor comunis
te și muncitorești pe baza marx- 
ism-leninismului, intensificarea 
luptei împotriva oricăror încer
cări de revizuire a teoriei marxist, 
leniniste.

Experiența istoriei, se spune în 
declarație, arată cit se poate de 
evident, că in epoca existenței 
comunității țărilor socialiste, ori
ce afirmații că ar fi posibil să 
se construiască socialismul In 
mod izolat, fără legătura cu 
celelalte state socialiste, care fac 
parle din această comunitate, a- 
duc in mod obtectiv prejudicii 
cauzei socialismului și păcii, in- 
trucit asemenea tendințe duc la 
dezbinare și slăbire a forțelor 
socialismului.

Delegațiile P CUS. și Partidu
lui Muncii din Aiban'a au ajuns 
la părerea unanimă că îmbunătă
țirea relațiilor intre Republica 
Populară Federativă Iugoslavia 
și celelalte țări socialisle, iniția
tă in anii 1955—1956 după lichi
darea conflictului cu Iugoslavia 
și adoptarea cunoscutelor decla
rații sovieto iugoslave, a fost fo
lositoare popoarelor acestor țări, 
întăririi cauzei păcii și a consti
tuit un sprijin al intereselor miș
cării muncitorești internaționale.

celor două par- Delegațiile PC.U S. și Partidu-
lui Muncii din Albania și-au ex
primat regretul pentru faptul că 
in ultimul timp, după evenimen
tele din Ungaria, relațiile dintre 
Uniunea Comuniștilor din Iugo
slavia șt partidele comuniste și 
muncitorești au inceput să evo
lueze Intr-o alta direcție, ceea ce 
nu corespunde intereselor parti
delor socialiste și muncitorești și 
ale tuturor popoarelor iubitoare 
de pace. Delegațiile și au expri
mat dorința de a depune efor
turile necesare pentru a ajunge 
la îmbunătățirea relațiilor și le
găturilor cu Uniunea Comuniști
lor din Iugoslavia și la colabora 
rea cu aceasta pe baza ideologi
că a marxism-leninismului. pe

baza principiilor Internaționalis
mului proletar.

Delegațiile speră că conduce
rea Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia va lua de asemenea mă
suri corespunzătoare pentru în
făptuirea unei astfel de colabo
rări.

Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice și Partidul Muncii din 
Albania se pronunță pentru sta
bilirea și lărgirea relațiilor și 
contactelor cu partidele socia
liste In scopul stabilirii unității 
de acțiune in rindul mișcării 
muncitorești internaționale.

Participanții la tratative cons
tată cu satisfacție rezultatele 
rodnice ale dezvoltării relațiilor 
de prietenie frățească și colabo
rare tovărășească intre P.C.U.S- 
și PM.A-. intre popoarele Uniu
nii Sovietice și Albaniei.

Delegațiile P.C U S. și P.M.A. 
au subliniat că lărgirea și adîn- 
cirea continuă a prieteniei șl co
laborării frățești dintre cele două 
partide corespunde întrutotul in 
tereselor vitale ale popoarelor 
U R S.S. și Albaniei, intereselor 
întăririi forțelor socialismului, 
intereselor tuturor forțelor iubi
toare de pace. Participanții la 
tratative au discutat problema 
formelor concrete a legăturilor 
intre P M A. și P C U.S și au 
căzut de acord asupra intensifi
cării informării reciproce cu pri
vire la activitatea celor două par 
tide, asupra schimbului de publi 
cații de partid și de alte materia 
le care caracterizează experien
ța Și practica activității P C.U.S. 
și PM.A. și asupra schimbului 
de delegații de partid.

Cele două delegații și-au ex
primat convingerea fermă că uni
tatea țărilor lagărului socialist, 
unitatea ideologică a partidelor 
comuniste și muncitorești, bazată 
pe învățătura marxist leninistă și 
pe principiile internaționalismu
lui proletar, se vor întări neîntre
rupt în interesul întăririi continue 
a sistemului socialist mondial și 
al mișcării muncitorești interna
ționale și de eliberare națională, 
în interesul cauzei păcii și prie
teniei popoarelor.

Puternică mișcare
PARIS.—Corespondentul Ager

pres transmite: In noaptea de 17 
aprilie a inceput pe întreg teri
toriul Franței greva de 48 de ore 
a muncitorilor feroviari francezi 
in sprijinul revendicirilor de spo
rire a salariilor și de Îmbunătă
țire a condițiilor de muncă. In 
urma grevei care este sprijinită 
de sindicatele muncitorilor fe
roviari aparținlnd Confederației 
Generale a Muncii, Confederației 
franceze a muncitorilor creștini, 
organizației sindicale „Force Ou- 
vriăre” și sindicatelor autonome, 
a fost complect paralizată circu-

grevistă în Franța
lația pe căile ferate franceze. Pe 
lingă cei 365.000 de muncitori fe
roviari. la grevă participă și un 
mare număr de muncitori de la 
serviciile de transporturi fluviale, 
ceea ce face ca traficul pe canale, 
căile maritime să fie aproape 
complect oprit in Întreaga Franță.

Au declarat de asemenea grevă 
muncitorii de la serviciile de 
transporturi urbane din Paris.

De asemenea, in ziua de 17 
aprilie personalul de sol salariat 
ai companiei aeriene „Air France” 
a hotărit să oprească lucrul in 
sprijinul revendicărilor de Îmbu
nătățire a salariilor.

Ambasadorul S. U. A. se amestecă 
în treburile interne ale Greciei

ATENA 18 (Agerpres). — Opi
nia publică greacă este profund 
indignată de interviul acordat de 
Allen, ambasadorul S.U.A. în 
Grecia, ziarului „Elefteria". In 
acest interviu Allen a declarat 
fără înconjur că nu este indicat 
ca forjele politice din Grecia să 
se unească și că Grecia nu tre
buie să-și îmbunătățească rela
țiile cu statele lagărului socialist. 
Intr-o formă ceva mai voalată el 
a făcut aluzie la speranjele De
partamentului de Stat al S.U.A. 
de a folosi relafiile dintre Grecia

șl țările arabe In planurile ameri
cane tn Orientul Apropiat.

Exprimindu-și in modul cel mai 
categoric dezacordul fafă de a- 
ceste declarafii ale ambasadorului 
american, ziarul „Avghi" a publi
cat un articol de fond Intitulat 
sugestiv „Directivele dl. Allen" in 
care se spune printre altele că 
„urimul interviu al ambasadoru
lui american seamănă cu toate 
celelalte declarații publice făcute 
de ambasadorii americani tn Gre
cia. Mai precis, acest interviu este 
un amestec fățiș tn treburile in
terne ale jării noastre".

ședințele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., la 18 aprilie 
pe stadionul orașului a avut loc 
un mare miting la care au parti
cipat reprezentanți ai tuturor pă
turilor populației din capitala chi
neză.

Pin Cijen La salutat pe K. E. 
Voroșilov in numele populației 
capitalei .

A luat apoi cuvintul Kliment 
Efremovici Voroșilov.

Mao Țze-dun se apropie de 
Kliment Efremovici Voroșilov și 11 
îmbrățișează frățește. împreună 
cu tov. Clu De. Lin Șao-ți și Ciu 
En-lai ei se apropie de marginea 
tribunei și răspund cu căldură (a 
ovațiile puternice ale locuitorilor 
capitalei chineze.

In numele locuitorilor orașului 
Pekin, Pin Cijen o’eră lui Kiî- 
ment Efremovici drapelul de 
onoare și aduce la cunoștință da
rurile oferite solului poporului »o- 
vietic frate.

Pin Cijen urează iul Kliment 
Efremovici ani mulți de viață. II 
îmbrățișează și il sărută. Tova. 
rășul Mao Țze-dun rostește cu
vinte de salut In cinstea scumpu
lui oaspete, a marii Uniuni So
vietice, poporului sovietic, a uni
tății dintre China și Uniunea So
vietică.

întreaga asistență intonează 
cintecul „Moscova.Pekin”.

Tovarășii Voroșilov șl Mao 
Țze-dun salută Împreună pe re
prezentanții maselor largi popu
lare.

Mitingul din 18 aprilie de la 
Pekin s-a transformat in cea mal 
vie manifestare a frăției și priete. 
niei dintre cele două state puter
nice. dintre cele două mari po. 
poare.

BUDAPESTA 18 (coresponden
tul Agerpres transmite) : La 17 
aprilie. Janos Kadar. președintele 
guvernului revoluționar muncito- 
resc-țărănesc ungar a avut o 
lungă întrevedere cu un grup de 
corespondenți ai presei străine 
ta Budapesta.

Referindu-se Ia invitația adre
sată lui Dag Hammarskjoeld, se
cretarul general al O.N.U., de a 
vizita Ungaria, J. Kadar a arătat 
că guvernul R.P. Ungare a fost și 
este oricind dispus să-l primească 
și să-i pună la dispoziție orice 
informație. Tov. Kadar a explicat 
că nu a putut primi pe secretarul 
general al O.N.U. In decembrie

1956 pentru că această vizită ar 
fi putut fi folosită ca un prilej 
de provocări. In prezent, a arătat 
primul ministru al R. P. Ungare, 
această invitație a fost reînnoită.

Refertndu-se 13 o Întrebare in 
legătură cu staționarea trupelor 
sovietice în Ungaria, J. Kadar a 
declarat că. pornind de la apre
cierea situației internaționale, 
Ungaria rămîne credincioasă 
Tratatului de la Varșovia, tn a- 
ceastă ordine de idei, J. Kadar 
s-a referit la remilitarizarea Ger
maniei occidentale, la pregătirile 
militare ale puterilor apusene și 
la alte acțiuni care impun țărilor 
lagărului socialist să fie pregă
tite pentru orice surpriză. t

Situația din Iordania
BEIRUT 18 (Agerpres). — 

Potrivit știrilor primite din 
Amman, situația din iordania 
continuă să fie încordată.

Partidul „Baas” (partidul re
nașterii socialiste arabe), partidul 
socialist național, partidul comu
nist și partidul mișcarea națio, 
nalistă arabă au alcătuit un front 
unic.

Partea apuseană a Iordaniei 
este izolată de partea răsăritea
nă a țării. In orașele Nablus. Ie
rusalim, Ramallah și Halii con
tinuă demonstrațiile populare. 
Manifestantii cer crearea unui 
guvern de uniune națională și re

nunțarea oficială la „doctrina 
Eisenhower”.

♦
AMMAN 18 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția Reuter, 
regele Hussein al Iordaniei a 
numit pe generalul Aii Hayari tn 
f incția de șef de stat major al 
armatei iordaniene în locul gene
ralului Abu Nawar, care a fost 
demis. De asemenea regele Hu
ssein a numit pe Habeș Majali 
șef adjunct al statului major

Noul șef al statului major ior
danian are vederi prooccidentale 
și a făcut studii militare in An
glia.

■ » «MMM

La închiderea ediției

Protestul celor 30.000 de studenți 
greviști din R. F. G.

BONN 18 (Agerpres). — Potri
vit unor știri transmise de agenția 
D.P.A., Uniunea studenților din 
instituțiile de învățămînt tehnic a 
trimis cancelarului Adenauer, pre
ședintelui Bundestagului, Gersten- 
meier și ministrului de Interne, 
Schroder, o telegramă în care în 
numele a 30.000 de studenți gre
viști din R. F. G. șt din Berlinul 
occidental protestează împotriva 
proiectului de buget preconizat 
de guvernul vestgerman, precum

și împotriva hotărîrii comisiei bu
getare a Bundestagului care nu 
prevăd acordarea vreunui ajutor 
material studenților din instituțiile 
de învățămînt tehnic. în aceiași 
ordine de idei trebuie menționat 
anunțul Uniunii studenților în 
care se arată că în prezent nu 
este frecventată nici una din sălile 
de cursuri ale instituțiilor de învă
țămînt tehnic din R. F, Germană 
și din Berlinul occidental.

Manifestanți atacați 
cu gaza lacrimogene 
PARIS 18 (Agerpres). — 

Aproximativ 1.000 de greviști din 
transporturile in comun din regiu
nea pariziană au manifestat 
miercuri după amiază In fața mi
nisterului lucrărilor publice și 
transporturilor.

Manlfestanții au fost atacați 
de gărzile republicane de secu
ritate (C.R.S.) și de pompieri cu 
gaze lacrimogene și cu furtune de 

Incendiu.

• PARIS. Tradiționala sărbă
toare de primăvară a ziarului 
„L’Hutnanitfc”. care urma să 
aibă loc duminica aceasta in pă
durea Vincennes din apropierea 
Parisului, a fost interzisă din 
ordinul autorităților franceze 
Comentînd decizia de interzicere 
a acestei serbări și arătind că o 
asemenea hotărlre reprezintă o 
acțiune provocatoare îndreptată 
nu numai împotriva Partidului 
Comunist Francez ci și împotri
va tuturor forțelor democrate din 
Franța. Biroul Politic al C.C. al 
Partidului Comunist Francez a 
publicat in ziarul „L Humanită” 
din 17 aprilie o declarație în 
care se subliniază că este nece
sară mai mult ca oricind acțiu
nea unită a tuturor oamenilor 
muncii pentru a dejuca manevre
le cercurilor de dreapta.
• MOSCOVA. In conformita

te cu acordul din 3 mai 1956 cu 
privire la colaborarea culturală 
dintre U.R.S S. și Republica 
Populară Albania Intre 30 martie 
și 17 aprilie a c. au avut loc la 
Moscova ședințe ale Comisiei 
mixte sovieto-albaneze pentru e-

laborarea planului de colaborare 
culturală pe anul 1957.

• KIEV La 18 aprilie a sosit 
la Kiev delegația guvernamenta
lă și de partid a Republicii 
Populare Albania

La gară, oameni ai muncii din 
Kiev au făcut trimișilor poporu
lui albanez' o primire entuziasta.
• OSLO Cunoscutul muzuian 

și teolog. Albert Schweitzer, 
laureat al premiului Nobel, a 
transmis miercuri seara prin 
postul de radio Oslo un mesaj a- 
dresat popoarelor din întreaga 
lume In care avertizează împo
triva prime/diilor ce decurg din 
înarmarea atomică.
• PHENIAN. La 17 aprilie 

Kim Ir Sen. președintele cabine
tului de miniștri al R.P D. Co
reene și t Cyrankiewicz. preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
Poloniei, șeful delegației guver
namentale polone, au semnat 
declarația comună a guvernelor 
Republicii Populare Democrate 
Coreene și Republicii Populare 
Polone.

REDACȚIA Șt ADMINISTRAȚIA București Plata „Sctntell". Tel. 7.80.10. Secția ecrlaorl TeL 76001. TIPARUL Combinatul Poligrafic .Ceea Sctntell I. V. Statin'’. STAS 3432 - 62


