
In întîmpinarea zilei de 1 Mai Prohtari din toate țările, uniți-vă!

Banu Ștefanla 
este veselă. Mo
tivul ? Printre al
tele, tn cinstea zi
lei de 1 Mai, ea 
și.a depășit norma 
cu 4 Ia sută. Dar 
nu numai ea, ci 
întreaga brigadă 
de tineret pe care 
o conduce hi ca
drul secției Finisaj 

de la F.R.B. Bucu
/ rești a depășit nor* 
a ma cu 8
2 păstrînd 

a tinuu, din 
/ nie 1956,
/ de brigadă frun- 
? tașă.
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la sută, 
tncon- 

luna iu- 
steagul

La Tg. Mureș
Tovarășii Marcel Servin 

Georges Frischmann, membri 
Biroul Politic al C.C.

înteia Bretului
Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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Vizitele delegației
C. C. al P. C. Francez

Calificare 
sau „nepăsare j 

calificată"? j 
Era intr-o dimineață de) 

noiembrie. După terminarea I

Carnet de întrecere

Puncte de sprijin

Mg- * .

LITERATURĂ - 
ARTA

Sîmbătă 20 aprilie 1957

Aniversarea lui V. I. Lenin

schimbului de noapte, munci-[ 
torii secției a IV-a laminoare) 
platine a uzinei „Oțelul Roșu”, I 
regiunea Timișoara, s-au adu- { 
nat într-o consfătuire de I 

1 producție obișnuită, de în- j 
. ceput de lună. După ce tov. 1 
Andrei Mălăiescu, președintele j 
comitetului de secție sindicală, I 
a trecut în revistă realizările [ 
dobîndite, au fost discutate pe j 
larg greutățile și lipsurile care J 
fac ca munca să meargă uneori ] 
anevoios. Din discuțiile purtate J 
a reieșit că numeroși muncitori I 
au nevoie de sprijin în vederea j 
ridicării nivelului lor profe- j 
sional.

Cele propuse au fost cotisem- j 
nate înir-un proces verbal, iar j 
adunarea a hotărit înființarea I 
unui curs de calificare in me- j 
seria de laminatori. Data în-) 
neperii cursului a fost fixată I 
pentru 16 noiembrie 1956, iar j 
tovarășul inginer loan Moldo-) 
veanu a fost desemnat să răs- I 
pundă pentru bunul mers ai j 
cursului.

Tinerii s-au arătat bucuroși I 
de hotărîrea luată de a se in-1 
ființa un curs de calificare. Cei | 
necalificați așteptau cu nerăb-1 
dare începerea cursului și, cu- j 
rioși să știe in cit timp vor j 
putea deveni laminatori, cereau I 
lămuriri tovarășului inginer j 
Moldoveanu asupra duratei) 
cursului, asupra materiei

De atunci au trecut însă j 
mai bine de cinci luni și lis- I 
tele cu cei care vor să urmeze I 
cursul de calificare... nu s-au j 
mai făcut. Muncitorii se in-1 
treabă, pe bună dreptate ; cită j 
vreme va trebui să mai treacă { 
pînă ce comitetul de secție I 
sindicală și conducerea secției J 
vor duce la îndeplinire hotărî-1 
rile luate ?
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O sală drapată cu ptnză roșie, 
împodobită cu drapele. Din loctn 
loc, pe mese, flori. Tinerii stnt îm- 
brâcați sărbătorește și-i ascultă 
cu atenție pe vorbitori. Să păstrăm 
liniște ! Se desfășoară lucrările 
Conferinței raionale U.T.M. „23 
August” din Capitală.

Deodată, la tribună urcă un tt- 
năr scund. E frezorul Zegheanu 
Gheorghe de la uzinele „23 Au
gust”.

— Tovarăși I Brigada noastră 
complexă de la atelierul de pom
pe salută Conferința prin urmă, 
torul angajament: în cinstea lui 
1 Mai și a Festivalului de la 
Moscova, vom realiza planul lu
nar eu cel puțin două zile îna
inte de termen, vom obține eco
nomii în valoare de 2.500 lei, in- 
cadrindu-ne in mișcarea inițiată 
de tinerii de la uzinele „Progre- 
sul“-Brăila, vom califica trei ti
neri...

Ropotul de aplauze ce a urmat 
a răsplătit îndrăzneala brigăzii.

Cine sint membrii ei ? Pe ce-și 
sprijină avîntul ?

Să intrăm In atelierul unde lu
crează aceștia, lată-1 pe Zeghea
nu, responsabilul. Privește supă
rat Ia mașină.

— Ce naiba ?!
Poate altă dată trepidarea nu 

l-ar fi necăjit. Dar acum e vorba 
de economii și de întrecere. Dacă 
lasă mașina așa, cuțitele se ti- 
zează mai repede și., adio econo
mii I

Abia ttrzlu a găsit soluția.
In altă zi: Dan Vasile, strun

gar, privește atent peste umărul 
Ini Șerban Ion

— Ioane, nu intra așa brusc cu 
cuțitul în piesă I O plăcuță Vidia 
costă scump.

Deci, un prim punct de sprijin: 
atenție deosebită la folosirea scii-

T. BACAOANU
Corespondent

lelor și mașinilor.
Altă data frezorului Florian 

Mușuroi i s-au dat de frezat niște 
șuruburi speciale. Mașina lui

n-avea însă dispozitivul adecvat 
operației. Trebuia făcută nota de 
comandă la sculărie. Un fleac de 
piesă, dar... așteptare, timpi morțt.

Dar nu I Nici Zegheanu și nici 
Florian n-au pierdut timpul. In 
brigadă sint și strungari, și ajus- 
tori (brigada e doar complexă) și 
aceștia au sărit în ajutor.

Dan Vasile a strunjit la repe
zeală cele două piese și în nici 
o jumătate de oră mașinile au 
reintrat în funcțiune.

Așa dar un alt punct de spri
jin : reducerea timpilor morți prin 
ajutor reciproc in cadrul brigăzii.

In biroul conducerii atelierului 
se discută repartizarea unor co
menzi. Inginerul Barbărasă Ale
xandru își susține punctul de ve
dere :

— Brigada lui Zegheanu e mix
tă. Producția frezorului depinde 
de cea a strungarului, iar a ajus- 
torului de a primilor doi. Aici re
partizarea trebuie făcută — mai 
mult ca oriunde — pe principiul: 
piese specifice pe mașini speci
fice

Iar cind tehnologia nu rezolvă 
punct cu punct prelucrarea piese
lor, intervine spiritul creator al 
inginerilor respectivi. Tnceptnd 
din luna aceasta, cele două ope
rații de la prelucrarea unor pîr- 
ghii — de pildă — se vor con
topi intr.una singură.

Așa dar încă un punct de spri
jin al brigăzii : ajutor atent din 
partea conducerii tehnice.

— Și ar mai fi ceva — inter
vine responsabilul brigăzii. Peste 
cîteva zile ne ducem împreună la 
o expoziție. Mai săptămtna tre
cută am vizionat cu toții filmul 
„Ctndva 1a Paris”. Asta s-ar pu
tea numi viață colectivă.

Cîteva puncte de reazim — și 
brigada saltă.

Ce credeți — voi nu le-ați pu. 
tea folosi?

Și 
in 

---------   al 
P.C.F., membri ai delegației C.C. 
al Partidului Comunist Francez 
care ne vizitează țara, Însoțiți 
de tovarășii Constantin Pirvu- 
lescu, membru in Biroul Politic 
al C.C. al P.M.R. și Ghizela 
Vass, membră a C.C. al P.M.R. 
au sosit cu avionul vineri dimi
neața in orașul Tg. Mureș.

Pe aeroportul orașului oaspeții 
au fost intimpinați de tov. Lu
dovic Csupor. membru al C.C. al 
P.M.R. prim secretar al comite
tului de partid al Regiunii Auto
nome Maghiare, Bugyi Pal, pre
ședintele comitetului executiv al 
sfatuiui popular al Regiunii Au
tonome Maghiare, de numeroși 
reprezentanți ai organizațiilor 
de partid și ai instituțiilor de 
stat din orașul Tg. Mureș.

Șalutînd pe membrii delegației 
C.C. al P.C.F. in numele comu
niștilor și al tuturor oamenilor 
muncii din Regiunea Autonomă 
Maghiară, tov. Ludovic Csupor 
a spus: „Alături de întreaga 
populație a țării noastre, noi co
muniștii din Regiunea Autonomă 
Maghiară salutăm în voi pe tri
mișii eroicului Partid Comunist 
Francez, oaspeți scumpi ai po
porului nostru. Noi, muncitorii 
maghiari și de alte naționalități 
din R.P.R. ca și frații noștri ro- 
mini urmăm exemplul măreț ai 
comuniștilor și eroicului popor 
sovietic, sintem pătrunși ca șl ei 
de ideile nobile ale internaționa
lismului proletar; noi considerăm 
ca una din sarcinile noastre 
principale dezvoltarea prieteniei 
dintre poporul romîn și poporul 
francez. Noi sintem convinși că 
intilnirea noastră va strînge mai 
mult relațiile frățești dintre co
muniștii din Rominia și cei din 
Franța, va consolida și mai mult 
legăturile frățeșăi dintre 
dele noastre”.

Răspunzind la salut, 
Marcel Servin a spus: 
Georges Frischmann și cu 
care reprezentăm in regiunea 
voastră delegația C.C. al P.C.F.

parti-

vă mulțumim călduros pentru 
primirea ce ne-ați făcut-o.

Avem intenția să vedem reali
zările voastre, progresele pe care 
le-ați obfinut in construirea so
cialismului. După cum știți am 
venit în Romipia pentru a con
firma printr-o declarație comună

V. CONSTANTINESCU

prietenia și unitatea ideologică 
care leagă partidele noastre. 
Vrem, in plus, ca vizita noastră 
să contribuie la stringerea legă
turilor intime intre militanții par
tidelor noastre pentru a putea, 
animați de aceeași năzuință, să 
continuăm lupta noastră pe dru
mul deschis de Uniunea Sovieti
că, pină la realizarea vechiului 
vis ai omenirii, socialismului".

In jurul orei 10 membrii dele
gației C.C. al P.C F. și persoa
nele care ii însoțesc au părăsit 
orașul Tg. Mureș indreptindu-se 
spre gospodăria agricolă colecti
vă „Viață nouă” din comuna Ci- 
ba — Nicolești.

Se vizitează gospodăria. Oas- 
'peții se arată impresionați de 
numărul mare de vite, de cons
trucțiile realizate sau în curs de 
realizare. Tov. Marcel Servin și 
Georges Frischmann vizitează 
casa unui colectivist, închină 
fientru prosperitatea colectiviști- 
or și a tuturor celor ce muncesc 

în R.P.R., pentru prietenia veș
nică și indestructibilă dintre po
poarele francez și romin.

Tn sala căminului cultural oas
peții francezi se întîlnesc cu 
membrii gospodăriei.

Răspunzind la întrebările colec
tiviștilor tov. Marcel Servin . 
arătat că în Franța procesul de 
stratificare a populației rurale 
este tot mai evident. Țăranii sint 
victimele exploatării marilor lati
fundiari și a trusturilor agricole 
care Ii obligă la o viață mai mult 
decît penibilă. Peste un milion 
de muncitori agricoli lipsiți de 
pămînt se află la cheremul ma
rilor proprietari de pămînt. Avem 
o țară bogată a spus tov. Marcel 
Servin — dar țăranii trăiesc 
prost. In Franța problema învă
țătorilor are un caracter de
osebit. Se simte tot mai mult 
insuficiența numărului de școli 
și de învățători. Ducem lip
să de 20.000 de școli. Guvernul 1 
alocă Insă milioane pentru răz- 1 
boiul nedrept din Algeria. Situa- ' 
ția tineretului este la fel de grea 
Nu este vorba desigur de tineri ' 
proveniți din familiile celor bo-

’ ga ți. Tinerii muncitori sînt vie. ,

La Academia R. P. R
Vineri după-amiază Academia 

Republicii Populare Romîne a ți
nut o ședință consacrată aniver
sării a 87 de ani de la nașterea 
lui V. 1. Lenin.

La ședință au participat acad, 
prof. dr. C. I. Parhon, președinte 
de onoare al Academiei R.P.R., 
acad. prof. Traian Săvutescu, 
președintele Academiei R.P.R. și 
alți membri ai Prezidiului Aca
demiei R.P.R., academicieni, 
membri corespondenți, cercetători 
științifici din cadrul institutelor 
Academiei R.P.R., profesori, spe-

Adunâri ale oamenilor muncii

cialiști din instituțiile cu carac
ter economic etc.

Au fost de fată A. S. Kriuci- 
kov. prim secretar și V. L. Peș- 
cerskii, atașat al Ambasadei U- 
niunii Sovietice la București.

In cadrul acestei ședințe acad 
prof. dr. Vasile Malinschi, mem
bru al Prezidiului Academiei 
R. P. Romine, a prezentat comu
nicarea „Problema agrară în o- 
perele lui V. 1. Lenin”.

Comunicarea a fost audiată cu 
deosebit interes de cei prezenti

In 
aibă 
muncii cu prilejul împlinirii a 37 
de ani de la nașterea lui Vladi
mir Ilici Lenin, genialul învăță
tor al proletariatului.

Vineri, la adunarea festivă ti. 
nută la uzinele „23 August” din 
Capitală, tov. Gh. Panturu. mem
bru al Comitetului de partid al 
uzinelor, a vorbit despre viata și 
opera nemuritoare a lui Vladimir 
Ilici Lenin.

Manifestări închinate celei de-a 
87-a aniversări a nașterii lui Le-

întreaga tară continuă să 
loc adunări ale oamenilor

nin au mai fost organizate la 
Clubul muncitoresc, la colturile 
roșii, precum și în sectoarele va
goane, motoare, turnătorie, forjă, 
mecanică și alte secții din cadrul 
uzinelor „23 August”.

Tn fata muncitorilor de la Fi
latura Rominească de bumbac din 
Capitală tov Maria Chester, ac
tivistă a Comitetului raional „23

August” al P.M.R., a evocat fi
gura lui V I. Lenin, întemeieto. 
rul Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice și al primului 
stat socialist din lumș.

La fabrica de ciment „Bucu
rești” tov. Ion Bulgărea a vorbit 
în fata muncitorilor, tehnicienilor 
și funcționarilor despre uriașa 
însemnătate a ideilor leniniste în 
lupta popoarelor pentru făurirea 
unei vieți libere. în lupta lor 
pentru apărarea păcii.

O- adunare asemnătoare consa
crată aniversării nașterii lui V. 
I. Lenin a avut loc și la „Electro- 
aparataj”. Un mare număr de co
muniști, candidați de partid, ute- 
miști și sindicaliști, muncitori 
și funcționari fără de partid, au 
ascultat cuvîntul tov. Ion Bochiș 
din partea comitetului raional de 
partid 23 August

La adunarea ceferiștilor bă- 
căoani a luat cuvîntul tov. loan 
Bucur, activist al comitetului oră
șenesc de partid Bacău, iar la 
fabrica de Mrtîe și celuloză 
„Steaua Roșie” tov. Leopold 
Minkievici, membpu al Consiliu
lui general A.R.L.U.S.

Autobuze 
radioficate

tima celei mai nedrepte di<rimi- organ/n 
nări ța muncă egilă ei nu pri-
mese lin salariu egal. Asupra lor 
planează pericolul mobilizării In 
armată pentru a sluji intereselor

(Continuare tn pag. 4-a)

Ridicarea misiunilor diplomatice 
de la Cairo și București la rangul de ambasade

In vederea stringer ii și mai 
mult a legăturilor de prietenie șl 
a promovării bunelor relații care 
există Intre cele două țări, guver
nul Republicii Populare Routine 
șl Guvernul Republicii Egipt au

hotărtt să ridice misiunile lor di
plomatice de la Cairo și Bucu
rești la rangul de ambasade.

CRAIOVA (de la corespon
dentul nostru).

Vocea crainicului a anunțat: 
„transmitem Intilnirea de fotbal 
dintre echipele „Locomotiva** și 
„D.nanic/*-Eucurești și deodată 
în autobus obișnuitele discuții au 
sistat prusc. Cînd la una din opriri 
incasatoarea si-a reînceput în
demnurile : „Taxa vă rogi Avan
sați... mai in față...*1 — amatorii 
de sport au privit-o cu dojană. 
Se transmitea doar un meci.

Primul autobus 
orașul Craiova a 
tunci drum lung.

începuturile nu 
de greutăți. în ultima ședință, 
organizată în biroul tov. Stelian 

i directorul întreprin
derii Comunale a orașului Ctatova 
—’ s-hu purtat discuții cu privire 
la procurarea aparatelor de radio 
și a difuioarelor. Cu acest prilej 
un grup de tineri șoferi și meca
nici, printre care se aflau și 
Ilie Jilcu. secretarul comitetului 
U.T.M., Mihai Stamate, Nicolae 
Stătescu și Toma Cirezaru au 
propus montarea unor condensa
tori la perils elpctrodinamului, 
pentru obținerea de audiții clare.

Conducerea întreprinderii ur
mărește acum ca toate cele 27 de 
autobuse să fie radioficate. Cu 
muzică, drumul este mai scurt.

radioficat din 
parcurs de a-

au fost lipsite

Semnarea acordului comercial 
între R.P.R. și R.P. Chineză pe 1957

Ca urmare a tratativelor prie
tenești între Guvernele Republicii 
Populare Romîne și Republicii 
Populare Chineze, s-a semnat la 
19 aprilie a.c., la Pekin, Acordul 
de schimburi economice și de 
plăți intre Republica Populară 
Romină și Republica Populară 
Chineză pentru anul 1957.

Pe 
blica 
porta 
neză,
stalații de foraj petrolifer, pro-

baza acestui acord, Repu- 
Populară Romină va ex- 
in Republica Populară Chi- 
centrale termoelectrice, in-

duse petrolifere, diverse chimicale 
și altele.

Republica Populară Chineză, 
va livra în Republica Populară 
Romină : minereuri, piei, țesături 
de mătase și ltnă, diverse pro
duse industriale, mărfuri de larg 
consum, și altele.

Acordul a fost semnat de îm
puternicitul Guvernului Republi
cii Populare Romine, Ion VI- 
drașcu și de împuternicitul Gu
vernului Republicii Populare Chi
neze. Sie Siue Con
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Răspunsurile lui Miko *fkipaU.

secretar al C. C. al T. P. I.
la întrebările ziarului nostru

Cronica Moldovei lui Ștefan

Am încercat din nou sentimentul 
iei călătorii pe cărările, uneori 
late, alteori puțin știute, ale is- 
riei. Mulțimea de nume și cifre 
s istoriei mă obsedează de pe 
emea învățăturii. Intr-un ungher 
tuns al memoriei sălășluiește o 
lerie de nume ilustre din tre- 
tul patriei. Anii domniei, cîteva 
tălii plus o legendă sau mal 
ilte. Apoi drumurile istoriei se 
srd în necunoscut pentru mulți 
xtre cei ce am școlărit cu un 
ceniu-două in urmă.
12 aprilie 1457 — 4 iulie 1504.

Parcurgi expoziția de la Muzeul 
de Artă și ai impresia lecturii unei 
inspirate cronici a Moldovei Ini 
Ștefan. Istoria își deschide larg 
porțile și ne invită să ne reamintim 
Moldova de acum o jumătate de 
mileniu.

O mistrie ruginită. Arheologii an 
descoperit-o Ia minăstirea Putna. 
Un topor ros de vreme, găsit la 
curtea domnească din Suceava. Un 
lacăt mic, desfigurat. O seceră— 
Toate Ie.au folosit contemporanii 
lui Ștefan cel Mare, ne informează 
oamenii de știință. Le privești cu

acel ciudat amestec de curiozitate 
și pioșenie, cu iimțăminlul can te 
încearcă In fata a ceea ce apar
ține unor epoci definitiv consu
mate. De die ori secera aceasta a 
mușcat holdele ? Cite miini au 
strlns-o ca speranță ? Sau lacătul 
acela... Cui o fi servit ? Vreunui 
boier să-și ferece hambarul ? Sau 
poate.„

Există în asemenea ocazie o dis
poziție spre presupuneri pe care 
nu le poți ocoli. Necunoscutul sti
mulează imaginația și determină o 
avalanșă de intrebări. Părăsești o

Una din vitrinele expozifei

re citești explicația, bucata de fier 
crește in valoare. Avem de-a face 
ce un hm de fier forjat, desebi* 
la ambele capete. Desigur, ia era 
atomică, tunul acesta nu mai pro
duce nici o impresie. Cu cinci «e- 
cole in urmă insă, cînd mintea 
omenească nu ajunsese să desco
pere atitea mijloace de distrugere, 
tunul acesta și ghiulelele de ală
turi erau de temut. Doar pe atunci 
arcul era in părțile noastre arma 
cea mai folosită...

Mă gindeam la chipul lui Ștefan 
cel Mare. Nu știu cit de exacte sint 
desenele ce ni-1 înfățișează pe Ște
fan cel Mare. Dar pentru a l cu
noaște și înțelege pe domnitorul 
moldovean nu aceasta este esenția- 
luL Ceea ce m-a impresionat in 
expoziție a fost reliefarea trăsătu
rilor personalității lui. Panourile, 
documentele, obiectele-vorbesc des
pre un mare om și zugrăvesc o 
epocă.

Omul de stat iți este prezentat 
multilateral. Orașele înfloresc, se 
înmulțesc. Orașele moldovenești — 
Suceava, Baia, Birlad și Vaslui — 
întrețin corespondență cu locali
tăți depărtate. Privești documentele 
cu pereți mai mari sau mai mici 
și au-ți viae a crede că 500 de 
ani a-au scurs de cînd au fost

Statuetă de bronz, reprezentind pe Ștefan cei Mare — execu
tată de C. BARASCHI.

scrise intr-o cancelarie. Sint expuse 
cîteva privilegii domnești. Ele gră
iesc despre creșterea roiului țără
nimii libere, al răzeșilor. Multe sini 
mărturiile despre războaiele victo
rioase împotriva turcilor. Se știe 
că Dlugosz, cronicarul oficial al 
curții polone, scria despre domni
torul moldovean : „Un bărbat mi
nunat, cu nimic mai prejos decît 
comandanții eroici, de care atîta 
ne mirăm. In zilele noastre cîștigă 
el, cel dinții între principii lumii, 
o strălucită biruință .

Iureșul luptelor n-a limitat preo
cupările domnului moldovean. 
Opera constructivă săvîrșită de 
Ștefan cel Mare este dovedită de 
cetățile și bisericile ce au rezistat 
iurtunei veacurilor. Mijloacele ar
hitectonice ale constructorilor dom-

nitorului vădesc însușiri remarca
bile, o evidentă originalitate ce se 
imbină armonios cu influențele di
feritelor stiluri. Cît despre opera
tivitate (unele trusturi de con
strucții ar avea suficiente motive 
de invidie), se spune că cetatea 
Chiliei a fost înălțată în anul 1479 
în numai trei săptămîni.

Expoziția te poartă în cele mai 
variate domenii și este complectată 
cu opere de artă ce reflectă epoca 
marelui domnitor. Sălile muzeului 
au devenit o cronică a Moldovei 
lui Ștefan, o cronică pe care am 
parcurs-o cu setea de a cunoaște a 
școlarului de odinioară, dornic să 
se avînte pe cărările uneori ui
tate, alteori puțin știute, ale isto
riei.

După cum se știe, la începutul 
acestei luni a sosit tn Capitală o 
delegație a Tineretului Popular Iu
goslav, condusă de tovarășul Miko 
Tripalo, secretar al Comitetului 
Central al T.P.I.

Un redactor al ziarului nostru 
s-a adresat conducătorului delega
ției Tineretului Popular Iugoslav 
cerîndu-i un interviu.

Redăm mai jos răspunsurile date 
de tov. Miko Tripalo la întrebările 
noastre.

ÎNTREBARE: Ce impresie 
o-a făcut tineretul romîn în 
decursul vizitei d-eoastră în 
țara noastră ?

RĂSPUNS : La flecare pas ce 
l-am făcut prin Republica 
Populară Romină am fost pri
miți cordial șl cu prietenie. Pre- 
tutindenl am simțit că oamenii 
sint gata să răspundă dorinței 
noastre do a cunoaște viața șl 
munca tineretului, principalele 
caracteristici ale mersului 
minte! spre socialism.

Deși cele 15 sile n-au 
suficiente pentru a putea 
cunoștință tn amănunțime 
pre condițiile generale tn 
trăiește șl IncreaM tineretul și 
despre conținutul activității or
ganizației, noi am văzut totuși 
toarte multe. Am simțit șl ne-am 
Încredințat că tineretul Bomi- 
niei participă activ la tnlăp- 
tuirea politicii Partidului Mun
citoresc Bomin, la dezvolîaioa 
capacității economice a țării. 
Intr-adevăr, am văzut că el re
prezintă o forță serioasă in 
lupta pentru construcția socia
listă

Pentru noi a lost deosebit do 
interesant sâ facem cunoștință 
cu activitatea U.T.M.-ulul, mal 
ales in întreprinderi, cu lupta 
tineretului pentru înfăptuirea 
holăririlor ultimei plenare a 
C.C. al P.M.B. și a plenarei din 
ianuarie a C.C. al U.TJ4. 
văzul că s-au obținut pînă 
cum rezultate Însemnate In 
cosi domeniu.

Noi plecăm din Bomînla 
sentimente prietenești față 
tinerelul romîn și vom lace 
noscute succesele șl reallzări'.e 
lui tineretului iugoslav, încre
dințați lllnd că aceasta va a-

Bo-

ioat 
lua 
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iuta la Intârlroa *1 adtndraa 
legaturilor de prietenie șl co
laborare între organizațiile 
noastre, intre tineretul iugoslav 
*1 romîn.

ÎNTREBARE: Ce aspecte 
ale vidții fi activității tineretu
lui nostru ar interesa tineretul 
iugoslav ca elemente de schimb 
de experiență ?

RĂSPUNS : Noi acordăm o 
mare însemnătate schimbului 
reciproc de experiența *1 cu
noașterii reciproce. Noi consi
deram că vizita din anul trecui 
a delegației U.T.M. In țara noa- 
strâ șl șederea delegației noa
stre in Rominia au însemnat un 
bun început pentru dezvoltarea 
acestor legaturi. Sintem încre
dințați de dezvoltarea și apro- 
tundarea acestor legături In 
viitor.

In legătură cu studierea ex
perienței U.T.M., atenția noas
tră a tost îndreptată spre stu
dierea rolului U.T.M. tn pro
ducție și tn îndeplinirea sarci
nilor de plan, spre problemele 
educației Ideologico a tineretu
lui șl formele de realizare a 
rolului conducător al Partidului 
In organizația de tinerel.

Deși in aceasta privința 
exista deosebiri Intre noi șl to
varășii romînl, experiența tova
rășilor romînl in acont domo- 
niu este deosebit de Intere
santă.

In siirșit, trebuie sâ spunem 
că pentru noi a lost deosebit 
de Interesanta preocuparea or
ganelor puterii populare pen
tru crearea condițiilor mate
riale in vederea îmbunătățirii 
vieți! tineretului și copiilor; a- 
costea Ie-am observat îndeo
sebi la Palatul Pionierilor din 
București și țn învățămintvl 
profesional al tineretului, care 
se pregătește pentru activita
tea in producție.

Permiteți-ml ca, folosind a- 
cest prilej, să transmit tineretu
lui Romîniei in numele Tinere
tului Popular din Iugoslavia 
salutările cele mai cordiale șl 
urări do succese tn eforturile 
iui minunate pentru construirea 
socialismului.

E. OBREA

Delegația Tineretului Popular 
Iugoslav a părăsit Capitala

Vineri a părăsit Capitala, în- ția a fost condusă de tov Vireil 
•entîndu-se snre natrio rlelooatîa Trofin, prim secretar al C.c. al 

U.T.M., Petre Gheorghe, Cornelia 
Mateescu, Kopandi Alexandru, 
Iliescu Ion, secretari ai C.C. al 
U.T.M. precum și de activiști ai 
Uniunii Tineretului Muncitor.
. (Agerpres)

dreptîndu-se spre patrie, delegația 
Tineretului Popular Iugoslav con
dusă de Miko Tripalo, secretar 
al C.C. al T.P.I., care ne-a vizitat 
țara timp de 15 zile la invitația 
Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Muncitor.

La plecare pe aeroport, delega-



O scenă din „Lampa fermecată a lui Aladin”.

librăriilorPrimăvara în vitrinele
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RUSALIN MUREȘAN

Clnd, semn de pace, mlna-i intins-o peste lume 
Și cînd cnvîntu.ți simplu in oameni a pătruns 
Popoarele prieten te-au cunoscut anume 
Și glasului tău simplu popoarele-au răspuns.

Cînd fruntea-ți luminată s-a arcuit In zaro 
Larg curcubeu al unui milenic ideal — 
C>nd gindurile tale ca razele de soare 
Cuprinseră-al Rusiei fără de margini val,

Unit cu georgienii, cazacii și iacuții 
In fiecare suflet ai zăbovit și-ai dat 
Semnalul de scinteie al Marii Revoluții 
Și ca ostaș, alături de gloată, ai luptai 1

Tu ai clădit • lume alături cu poporul, 
în care fericirii tă-i dai temeinic rest 
Tu Marii Revoluții l-ai fost conducătorul 
Și totuși cel mai simplu ostaș al ei ai feat 1

N-avui bucuria..
N-avul bucuria In preajma lui să fiu 
Să-i ascult cuvîntul ce-a iscat furtuna, 
Am călcat pe pragul vieții prea tîrziu 
Cînd plecase Lenin pentru totdeauna...

Totași ea • attaeă-mi «tăruie, la fel. 
Printre alte chipuri șterse ca nisipul. 
Fiindcă lumea care ne-a lăsat-o el 
Gindul lui 0 poartă, nnmele-i și chipul I

Pe buzele tuturor
P« buwle tuturor • numele lui 
în inima lumii trăiește fără moarte. 
Datorită lui a rovmiit in noi 
Fericirea izgonită departe...

Datorită lui milioane de oameni 
Au intrat intr-o lume cinstită, curată. 
Datorită lui a revenit tn inimi 
Speranța care a murit odată...

Pe buzele tuturor e numele lui
Și pa buza frunzei și-a vintului molcom. 
Datorită lui ne-am recîștigat 
Dreptul de a ne numi om!

CRITICA

Concertele 
educative aă fie 
într-odevăr educative
Cine a participat la ultimele 

două concerta educative ale Fi
larmonicii „Banatul** din Ti*
mioara dirijate de V. S. 
Jlanu și Paul Popescu șl
prezentate de Nicolae Theodores- 
cu, a observat că, gdțși ambele 
Concerte avțju în program lu
crări ce pot găsi un larg răsunet 
m - -«■ -«
de prim

inimile ascultătorilor și soliști 
w r.;. ordin ai orchestrelor 
noastre, nu se poate spune că 
prezentarea a putut mulțumi pe 
auditori, independent de cultura 
lor muzicală generală, de cunoș
tințele asupra lucrărilor prezen
tate

Credem că auditorii prezenti — 
in marea lor majoritate ti perj —- 
cărora le-au fost prezentate Se
renada pentru coarde și Capriciul

italian da Ceiakovski, ar fi pre
ferat șă asculte in locul citorva 
generalități, de multe ori și ne
semnificative, deapre viața com
pozitorului, pe care de altfel 
le-au auzit de multe ori pînă a- 
cum, încheiate cu o concluzie 
care nu spune nimic, după care 
„ambele lucrări se remarcă prin 
logica lăuntrică și prin instru
mentația lor deoșebit de colo
rată” — o prezentare clară pe 
înțelesul tuturor despre istoricul 
lucrărilor respective, despre for 
mele lor, despre temele sau mij. 
toacele de expresie pe care 
folosește compozitorul ș.am.d 
Același lucru I! putem spune 
și despre prezentarea dublului 
concert pentru vioară, violoncel, 
și orchestră al lui Brahms și a 
concertului pentru pian nr. 2 tn 
sol minor al lui Saint-Săens.

Succesyl educativ al concerte
lor de stmbătă după amiază ale 
Filarmonicii „Banatul* 
tn mare măsură de 
prezentărilor. Numai 
muzicală concretă, la 
nivel ideologic, expusă
tate și deplină competență, poate 
contribui la educarea muzicală a 
tinerilor timișoreni.

Turneul In țara noastră a re
numitului Teatru Central de Pă
puși din Moscova și a conducăto
rului său, Serghei Obrazțov, aș
teptat cu nerăbdare și bucurie — 
deopotrivă de păpușarii romîni 
și de marele public — este un 
deosebit de însemnat eveniment 
artistic care a adus aprecierea u- 
nanimă a marelui pv '-'- 7“ „ 
măiestria păpușarilor sovietici, 
un viu interes pentrp arta mare
lui păpușar sovietic și a colecti
vului său.

Este întotdeauna greu de a 
vorbi sau a scrie despre un mare 
coleg de breaslă. Iți pare că nu 
ai deslușit îndeajuns celor din jur 
ideile sale, forța sa creatoare, că 
au rămas nedezvăluite aspecte 
importante ale activității sale ; îți 
pare mereu că le-ar lipsi cuvintelor 
tale ceva ce ar face oa oamenii 
care te ascultă sau te citesc să în
țeleagă mai bine, mai adine, artis
tul și personalitatea sa. Cu atît 
mai greu este să vorbești despre 
marele păpușar sovietic, artistul 
poporului din Uniunea Sovietică, 
Serghei Obrazțov — cu o perso
nalitate atît de deosebită.

Actor, cîntăreț, interpret minu
nat al păpușii pe care o minuiește 
uimitor, Serghei Obrazțov a stu
diat ani de-a rindul păpușa și po
sibilitățile ei de expresivitate sce
nică, aducînd contribuții inova
toare deopotrivă ca regizor, ani
mator și oercetător pasionat al 
teatrului de păpuși. De treizeci 
de ani, desfășurind o uriașă acti
vitate practică și teoretică de o 
mare valoare pentru întreaga artă 
păpușărească internațională. Ser
ghei Obrazțov a adus o însemnată 
și înnoitoare contribuție tn oer- 
cetarea și cunoașterea legilor și 
principiilor de bază ale teatrului 
de păpuși. Multe din principiile 
și ideile sale sînt cunoscute șt a- 
plicate cu succes de mulți ani în 
teatrele noastre; scrierile sale au 
ajutat și călăuzesc de mult arta 
noastră păpușereaseă.

Puternica personalitate a hii 
Serghei Obrazțov a imprimat co
lectivului Teatrului Central de 
Păpuși din Moscova un interesant 
profil artistic.

Citeva date despre drumul și 
activitatea teatrului vor împlini 
imaginea celor spuse de mine. 1b 
anul 1931 cînd a luat ființă, Tea
trul Central de Păpuși număra 
doar zece oameni; astăzi el no
mără peste 240 de artiști, regizori.

în „TÎNĂRUL SCRIITOR”

pictori, sculptori și tehnicieni care 
realizează în medie 800 de spec
tacole anual. Cele aproape 20.000 
de spectacole jucate de Teatrul 
Central în cei 26 ani de existentă 
au fost aplaudate de milioane de 
spectatori sovietici și străini. Fai
ma teatrului depășește graaițele 

artistic care a adus aprecierea u- .Uniunii Sovietice, numeroasele 
nanimă a marelui puo|c pentru turnee în străinătate i-au adus a- 

precierea că este unul dintre cele 
mai valoroase coleotivt de păpu
șari din lume.

Un loc important în repertoriul 
teatrului îl constituie spectacolele 
pentru copii care șe bucură de o 
atenție deosebită. Teatrul are un 
consiliu pedagogic care se ocupă 
numai de problemele de educaT 
ție, dirijează munca scriitorilor de 
teatru pentru copii și urmărește 
realizarea unor spectacole pentru 
copii, valoroase și instructive. Aici 
se fac și studii speciale asupra 
spectatorilor-copii de diferite vîrs- 
te, analizîndu-se cerințele și ca
pacitatea lor de înțelegere, ceea 
ce a dus la crearea unor texte va
loroase ca „Artiștii pădurii** și 
„Gîșcănelur de N. Gemeț, „Casa 
pisicii” de Marșak etc., cunoscute 
și publicului romînesc din montă
rile teatrelor noastre de păpuși.

Printre numeroasele piese rea-< 
Uzate de Teatrul Central de Pă
puși, care se joacă cu mult suc
ces de ani de zile la Moscova, se 
numără și „Lampa fermecată a 
lui Aladin”. Piesa se inspiră din 
cunoscutul basm cu acelaș nume 
din ciclul oriental „1001 de nopți”. 
Este frumoasa poveste a dragos
tei lui Aladin și a prințesei Budur. 
Subiectul dramatizării, foaițc sim
plu, extrage din vaslui material 
faptic al povestirii părțile cele mai 
importante și caracteristice. Con
flictul central, lupta lui Aladin 
împotriva uneltirilor ticăloase ale 
vizirului, pune în valoare caracte
rul luminos al eroului legendei 
persane Aladin și demască fi
gura vizirului, viclean, lacom și 
lipsit de scrupule. Necunoașterea 
limbii nu împiedică pe spectator 
— fie el matur sau copil — să ur
mărească acțiunea care șe desfă
șoară cu claritate și conciziune.

Una din calitățile cele mai îm 
semnate ale dramatizării ca și a 
punerii în scenă este tocmai acest 
caracteristic laconism al acțiunii 
și a mijloacelor scenice, care este 
extrem de prețios pentru specta
colele de copii și pentru teatrul 
de păpuși. Episodul este urmărit 
cu plăcere căci regizorul a știut 
să-l valorifice cu măiestrie, fără 
a dăuna unității și ritmului acțiu
nii, lucru foarte dificil — datorită 
caracterului său specific, fiind o 
lucrare inspirată din basmul orien
tal. Astfel, regia (S. Obrazțov) a 
imprimat un accentuat suflu epic 
întregului spectacol, insistînd mai 
mult pe latura eroico-comică de- 
cît pe cea lirică.

Unul din tablourile cele mai iz
butite este acel din închisoare, în

care folosirea admirabilă a spațiu
lui scenic ae către regie se un oi
nă cu ingenioasa soluție a sceno- 
gratului piină de fantezie. Decoru
rile surprind prin iormuia lapi
dară. Concepute pe elemente su
gestive, eîe oteru numeroase avan
taje prrntre care, nu cei mai puțin 
important, este simplitatea care 
permite spectatorului sa-și concen
treze pe depun atenția asupra jo
cului păpușii. Mi se pare mal pu
țin inspirata decorapa prea incar
nata a rafauei care tură din tar- 
mecui scenei.

întreaga interpretare a persona
jelor se mcaareaza in ritmul și 
laconismul spectacolului, mișcarea 
păpușilor suupiă și naivă ca și 
interpretarea vocala sugestiva, ea- 
primmd cele două trasaturi esen
țiale ale basmului: eroicul și umo
rul, se oontopesc armonios intr-un 
stil propriu, consecvent concepției 
regizorale. Colectivul de inter
pret realizează colorat și la va
lori egale eroii, dinii un spectacol 
cu o interpretare upitară.

„Lampa rennecată a lui Ala- 
din" este un spectacol caracteris
tic profilului artistic al Teatrului 
Central de Păpuși, in care tuate 
elementele sale componente : re
gia, interpretarea, piaitica, mu
zica, converg spre scopul artistic 
și educativ, captind și lnstruind 
spectatorii de orice virată.

Cele citeva rindurj despre acti
vitatea colectivului de păpuși mos
covit și despre unul din spectaco
lele lui iubite mai ales do specta
torii tineri, la care ne obliga spa
țiul ziarului, nu epuizează decil 
in foarte mică măsură subiectul. 
Nu pot insă să nu amintesc aici 
despre una din realizările cele 
mai minunate ale lui Serghei 
Obrazțov și colaboratorilor săi. La 
Teatrul Central de Păpuși din 
Moscova există un muzeu unic in 
lume: muzeul de păpuși. Aici slut 
adunate și păstrate cu grijă citeva 
sute de păpuși din toate colțurile 
lumii, unele foarte vechi, altele 
din secolul nostru. Alături de a- 
cestea. in spectacolele teatrului 
viețuiesc 2000 de păpuși — o a- 
devărată împărăție de basm, a 
lume frumoasă pe care nu se poate 
să n-o iubești.n-o iubești.

ȘTEFAN LENKISCH 
regizor artistic la Teatrul 
de Păpuși „Țăndărică" 

din București

In curlnd vitrinele 
librăriilor vor găedui 
noi apariții interesan
te. In colecția „Cla
sicii literaturii uni
versale" a Editurii de 
Stat pentru Litera
tură și Artă vom citi 
in lunile următoare: 
Metamorloiele, Tris
tele și Ponticele de 
Ovidiu, Paradisul de 
Dante, Decameronul 
(vol. I) de Baccacio, 
Opere (vol. II) de 
Diderot, Opere alese 
(vol. I) de Lessing, 
Opere alese de B. 
Mușici și „Din paeeia 
clasică chineză".

Tot E.S.P.L.A. pre
gătește următoarele 
lucrări de literatură 
originală: „Făclia
S-a aprins" roman 
de Dumitru Almaș, 
„Buchetul" roman de 
Kovâcș Gyorgy, „Fe
ricitul neguțător" nu- 
ntuă de Fr. Muntea- 
nu, „Hotel tristețe" 
nuvelă de Fr. Mun- 
teanu, „Păunul de 
aur" roman de O. 
Păscăliță, ,.Max șl 
lumea lui" roman de 

Pfltz, „Opere" voi.

IX d» Mihail Sado- 
veanu, „Concert de 
Muzică de Bach" ro
man de H. Papadat- 
Bengescu, „Patul lui 
Procust" roman de 
Camil Petrescu, „Pi- 
mint și oameni" ro
man de Mihail Șer- 
ban, precum și volu
me de versuri de Ca
mil Baltazar, Otilia 
Gazimir, Mihai Co- 
dreanu. Victor Efti- 
miu. Kiss Jeno, Ve
ronica Porumbacn, 
Zahar ia Stancu, Di- 
mitrie Stelara. Gheor- 
gke Tomozei, Vio
letta Zamfirescu și 
traducerile: „S par ta
cos" roman de Ho
ward Fast, „Goldsbu- 
rough" roman de Ște- 
jan Heytn, „După chi
brituri" nuvelă de Ai 
Lassila, „Mărturisiri" 
roman de L. Rud
nicki.

In editura Cartea 
Rusă uor apare ; 
„Prologul" roman de 
N. G. Cernlșevski, 
Opere vol. IV de M, 
Gorki, Opere voi. 
VIU de I. Turghe- 
niev, „Afacerea pe-

striților" nyuțlă d» 
A. Adamov, „Dispă
ruți fără urmi" ro
man de A. Borscia- 
govski, „Furtuna" 
roman de I. Ehren
burg, „Torentul de 
fier" roman de A. 
Serafimovici, 
ferecată" nuvelă 
A. Voinov.

Iată ce ne va 
feri de asemenea 
ditura Tineretului: 
„Cuore" povestiri de 
EA, de Amișis, „Da
vid Copperfield" ro, 
mon de Ch. Dickens, 
„Contele de Monte 
Crista" și „Laleaua 
neagră", romane do 
Al. Dumas, „Din 
munți și din cimpii" 
povestiri de I. Agir- 
hiceonu, „loșha'' 
vestiri 
1st van, 
roman 
Maggi ,
„Bitrlnul și Marea' 
nuveli de E. 
mingwty, ..’J 
rămin" roman de Pa
vel Ve/tnov, „Chema
rea ghețarilor" ro
man de A. Wedding.

... po
di Asztalos 

„Speranța" 
de Silvia 
Buanfanii,

He- 
„Urmele

O surpriză plăcută pentru tinerii 
îndrăgostiți de poezie

„Tînărul scriitor*1 și-a propus să sicilor fi retopirea învățămintelor 
analizeze cu precădere, cum e ’ ' 
de altfel și firesc, activitatea litera
ră a tinerei generații. Operația nu 
e înfăptuită însă întotdeauna 
după un criteriu prea consecvent 
și nici nu frapează prin exces de 
obiectivitate. Iată citeva obser
vații pe marginea numerelor re
vistei din lunile noiembrie și de
cembrie 1956, ianuarie și februa
rie, anul curent. Astfel Aurel 
Martin aduce elogii nemeritate 
volumului de poezii semnat de 
Lucian Dumitrescu» uiți nd că, 
noțiunea da tinăr scriitor nu tre- 
bute folosită pentru a scuza lipsu
rile din creație. Năpădită de felu* 
rite justificări: e tinăr» e abia la 
al treilea volum, tema e grea, 
limba se învață anevoie etc. etc., 
cronica literară nu mai comunică 
lucruri prețioase cititorului. Aurel 
Martin se entuziasmează de ver
suri facile, atribuie poetului virtuți 
imaginare, îl înzestrează cu pro
funzimi iluzorii și, pe aceste baze 
factice își clădește argumentul și 
elogiul. lOlâ-.tftO-’?: .««(«ta*

Cronicii literare susținute de 
Aurel Martin nu îi este proprie 
erezia, ar fi o greșeală să anulăm 
din pricina acestei cronici la Lu
cian Dumitrescu întreaga sa acti
vitate, in ansamblu utilă. Ceea ce 
caracterizează cronicile lui Aurel 
Martin e în primul rînd continuita
tea, virtute de prim rang tn a- 
ceasta îndeletnicire. Aurel Martin 
analizează în fiecare număr o 
carte nou apărută sub semnătura 
unui tinăr» cu o seriozitate de care 
face dovada de multă vreme. Ur
mărește cu predilecție citeva co
ordonate în mai toate articolele 
sale, și mai ales acelea privind vo
lumele da poezie. El a reușit să se 
dezbare de caracterul tehnicist» 
steril al multor articole de ale sale 
care neglijau conținutul de idei și 
mesajul propriu al autorului și se 
rezumau la puțin 
oarecum inutile 
procedee artistice, 
devenit mai atent 
logic al operei ca și la personalita
tea scriitorului căruia i se consacră- guri, caracterologia fi alți termeni 
în cronicile sale privitoare la volu
mul „Primele iubiri** de N. Labiș» 
„Poezii** de l. Horea și „1907** de T. 
Balș, două problem» U obsedează: 
imbricarea conținutului de idei în. 
tr-un caracter specific național și 
modalitatea de .j^relucrare*' a fol- 
cU ruliu» renuriul între imitarea cla

clasic» sub presiuni» originalității 
poetului tinăr.

Remarcabilă e cronica la poezte 
lui Nicolae Labiș, scrisă cu senii- 
mentul valorii excepționale a ope
rei analizate. E urmărit exact me
diul predilect al poetului, legătu
rile ae rudenie cu marii noștri li-> 
rid sînt de asemenea puse în lu
mină.

Nu e mai puțin adevărat că în 
procesul de maturizare al Hnărului 
critic tint de semnalat și citeva 
fisuri. Astfel criticul se mulțu
mește uneori cu o tratare frazeolo
gică și abstractă a problemei pri
vind învățămintele folclorului, in 
cronica despre „1907** de T. Balș 
se vorbește insistent despre inter
pretarea creatoare a folclorului fără 
să se explice modalitățile concrete, 
proprii poetului respectiv în desă- 
vîrșirea acestui proces. Există u- 
neori în cronicile lui Aurel Martin, 
o desfășurare ostentativă a com-

se poate spune același lucru și 
despre articolele unui alt tinăr cri
tic a cărui semnături o întilnim 
stăruitor in paginile revistei. E 
vorba de Gh. Achiței ale cărui ar
ticole nu dovedesc vreun progres 
sensibil față de ceea ce publica cu 
cîțiva ani în urmă. Recenzia privi
toare la volumul de poezii al lui 
Ion Bănuță e foarte slabă. Aflăm 
că poezia lui Ion Bănuță are „du
rata interioară normala*. Tot cu 
acest prilej cronicarul descoperă și 
adevăruri filozofice ca de exemplu: 
„scurtimea, caracteristică marii 
bucurii, se vede că nu poate fi 
peste tot valabilă1*. De cînd e scur
timea caracteristica marii bucurii

ce vrea să spună criticul cu a- 
ceste exprimări pedante și goale ? 
Criticul m entuziasmează de ver
suri slabe ca: „Astăzi m-a cuprins 
tristețea, parcă-s creanga albă în 
vînt. / O să-mi treacă, știu eu bi
ne, / vesel fi-voi în curînd**. Re
cenzia e golanii fi inuiilâ .- poetul

VISKLOft
n-are a învdța de la tinărul critic, 

în general recenziile din revistă 
sînt făcute la un ton naiv, școlă
resc și falș vioi. Recenzia semnată 
de Alexandru Hanța la cartea lui 
Dumitru Almaș „Alei, codrule fir- 
tate" ar» un sfirșit grozav de oesel, 
amical, ne propune ti fredonăm 
nu știu ce etntec împreună cu 
autorul. Recenzia urmată de festi
val artistic e, ori ce s-ar spune, o 
inovație necompunzătoare.

Clnd e prezentă, fi e prezentă

concludente și 
inventarieri de 
Acum criticul a 
la fondul ideo-

parativismului in materie de lite
raturi. Fiecare tinăr poet e strivit 
pur și simplu sub greutatea referi
rilor erudit* și a falselor rude li
terare. în cronica la poemul lui 
T. Balș ni se spune că poetul ma
nifestă ambiția de a fi un ucenic 
al prozatorului 1. Mironescu. Ar 
fi ciudată dorința unui poet de a 
fi continuatorul unui prozator și 
nici măcar a unuia reprezentativ. 
Poate să fie ți așa, dar cum se îm
pacă această afirmație cu aprecia- tot mai rar, Ecaterina Oproiu face 
rile cu totul favorabile făcute le 
adresa poemului ?

Un anume dogmatism se mani
festă, de asemenea, in neînțelegerea 
diferenței specifice dintre feluri
tele genuri ți categorii literare, în
tre proză ți poezie. E analizat a- 
desea un poem cu exigențele ft cri
teriile corespunzătoare unui roman, 
fatfel la poemul lui T. Balș se 
vorbește în mod curent despre fi-

în totală animozitate cu legile poe
ziei» care nu au în vedere figuri» 
caractere» ci sînt orientate in di
recția valorilor specific poetice.

Dacă în articolele lui A. Martin 
se întrevăd elemente de maturita
te critică (deși există încă multă 
pedanterie chiar și In expresie) nu

dovada unor calități intr-adevăr re
marcabile ; putere de expresie, fi
nețe, obiectivitate. Cu multă com
petență e discutată piesa proaspătă 
și îndrăzneață a lui Al. Mirodan. 
Deajuns de frecventă e colabora
rea lui Tudor Vlrgalici. Cali
tăți de informație și onestitate 
nu pot Insd abate atenția de la 
monotonia ți lipsa de vibrație 
a ideilor ți a expresiei. Ținâ
nd istoric literar reușește si 
transforme figurile vii ale trecutu
lui nostru literar in autori plicti
coși. In ultimul număr T. Virgolici 
publici prima parte a studiului său 
despre Panait Irtratl, care, pini 
acum, nu aduce nimic nou.

Rubrica „Si ne spunem cuvîntul" 
tiu prea reuțețte să se mențină in-

teresantă. Unele note sini bune, ca 
cea a lui Gh. Tomozei, care re
marca pe bună dreptate apariția 
unui poet nou — F. M. Petrescu, 
dar multe, prea multe degenerează 
in triviality fi inoerfundri sterile.

In „Tînonif scriițor" apar foarte 
rar articole critic* de sinteză, pri
vitoare la înțelegerea adinei a 
contemporaneității de către tinerii 
scriitori, nu s» ia atitudine față de 
cei care, p* feți sau in articole 
subtile fi confuze, încearcă să nege 
sau să minimalizeze uriașa însem
nătate « realismului socialist și a 
spiritului de partid. Pentru a se 
analiza lucrările unor scriitori ti
neri nu credem că e înțelept să se 
aștepte ca aceștia sd publice pri
mul volum. O critică in perioada 
de formare poate juca un rol bine
făcător. Ne miră că „Tinărul scrii
tor" n-a publicat pini acum arti
cole de critici despre Doina Sală- 
jan. Ion Gheorghe, Gh. Tomozei, 
Fdnuf Neagu fi alții, nu numai 
pentru a releva publicului talen
tul» dar ți pentru a le da un ajutor 
substanțial în perioada căutărilor 
|i frămintărUor artistice frecvente.

„Tinărul scriitor** nu îmbrățișea
ză îndeajuns problematica specifică 
tinerei generații de scriitori ci se 
mulțumește de cele mai multe ori 
să examineze sporadic producția 
literară. Nici o discuție interesantă 
n-au găzduit paginile revistei. E 
regretabil, de asemenea, că tinerii 
critici care semnează în revistă nu 
sînt angajați mai temeinic tn 
lupta împotriva ruperii de viață a 
unor tineri scriitori, împotriva ten
dințelor evazioniste ale unor tineri 
poeți, care amenință să le împot
molească creația în apolitism și ste
rilitate. Păcat că din rubricile, ar
ticolele publicate de „Tinărul scri
itor**» nu poți să-ți dai seama de 
stadiul actual de dezvoltare a tine
rei generații de critici; în pagi
nile revistei nu găsești semnătura 
lui D. Micu, Lucian Raicu» S. Da
mian și a altor critici tineri care 
și-au cîștigat prestigiu și autori
tate.

Printr-o prezență mai vie și mai 
curajoasă în actualitate, prin spo
rirea exigențelor ideologice și ar
tistice» prin stimularea discuțiilor 
creatoare, 
acorde au 
competent, 
scriitori.

NOTE DE SPECTATOR

SUCCESUL
W «s Jți «

unei tinere actrițe
„Sînt noua învățătoare” — se re

comandă exuberantă, din pragul 
ușii, o fată. Degajată, parcă i-ar 
fi cunoscut de cînd lumea pe cei 
aflați în casa negustorului, unde 
avea să locuiască, Toth Flora gă
sește pentru fiecare cuvîntul po
trivit ori ghima sprințară spre a 

Cunoștința a fost fă- 
sa piesei lui Brody 
ățitoaxea”. a apărut 
ului li, lOriată ou ea, 
iauadMă de prospe-

„Cu această cărti
cică se deschide co
lecția „Cele mai fru
moasa versuri” ini
țiată de Editura Ti
neretului. Volumul 
nu trebuie să cuprin
dă mult peste o mie 
de versuri, el fiind 
ceea ce se cheamă o 
cărticică de buzunar. 
Iubitorul de poezie o 
ia cu el la plimbare, 
la cimp, in tren și 
ea tși găsește locul 
oriunde, și mică și 
ușoară ca fulgul și 
grea de frumusețea 
sufletului nepieritor 
al poetului”, spune 
Maria Banuș tn „Cu- 
Vtntul tnainte" al 
primului volumaș din 
noua colecție a Edi
turii Tineretului, cu- 
primind poezii ale 
marelui scriitor ger-

man Iohan Wolfgang 
von Goethe.

La un poet ca 
Goethe — spune mai 
departe Maria Bă
nuț — alegerea unui 
număr restrins de 
poezii este deosebit 
de dificilă. Această 
observație se potri
vește pentru toți ma
rii scriitori de ver
suri ai lumii și de 
aceea este atît de bi
nevenită colecția a- 
ceasta, menită să 
pună la indemina ti
neretului, in îngriji
rea unor consultanți 
competenți, cele mai 
alese creații ale poe
ziei universale 
comori ce-i vor 
călzi inima, ti 
forma gustul, li 
călăuzi pașii In

„Tinărul scriitor" să 
sprijin mai puternic, 

tinerei generații de

MIRCEA ANDREI

Ism.
Tînăra, dornică să se avînte cu 

pasiune în munca de educație a 
oopiilor de țărani — atît de obi
diți în acea vreme — Toth Flora 
se izbește, odată sosită în comu
nă, de indiferența, ignoranța și 
josnicia autorităților. Și incursiu
nea pe care autorul o face în via
ța satului maghiar de la sfirșitul 
secolului al XIX-lea — dominat de 
despotismul boierului, de bunul 
plac al capelanului și de autori
tatea pretorului — este de natură 
să ne convingă cât de grea era 
menirea acelor intelectuali, puter
nici și integri, veniți în asemenea 
locuri pentru a ridica masa celor 
exploatați din întuneric și neștiin
ță. Cu atît mai greu lucru cînd 
această sarcină, fără exagerare, 
uriașă, trebuia îndeplinită de o fe
meie tînără și frumoasă, privită 
de mulți dintre cei din jur nu ca 
un om, ci ca un obiect de desfă
tare. Așa dar, de la început, Flora 
avea de ales între o viață mă^ 
runtă și murdară și lupta de zi cu 
ai, suportarea cu demnitatea a tu
turor înjosirilor și mojiciilor în 
numele idealului ei scump. Numai 
un caracter ferm și hotărît putea 
să răzbată peste micimea „socie
tății alese” și să reziste atacurilor 
ei perfide și murdare. Intr-adevăr, 
zugrăvind-o astfel pe Flora, auto
rul face un aspru rechizitoriu so
cietății burghezo-moșierești ma
ghiare, care disprețuia deopotrivă 
femeia și intelectualul.

învățătoarea lui Brody Sândor 
nu este o revoluționară, ci doar un 
om demn și cinstit, care năzuiește 
spre lumină, caro iubește viața și 
care-și pune toate forțele ei în 
slujba luminării celor mulți. Auto
rul nici nu putea să-și conceapă 
altfel eroina, dacă ne glndim la li
mitele istorice impuse de împre
jurările acelor vremuri. In aceste 
limite Toth Flora reprezintă aspi
rațiile spre o viată demnă și fru-

moasă, trăită din plin, cuprinde nă
zuințele unei întregi categorii de 
intelectuali cinstiți, oare nu s-au 
supus presiunilor mîrșave ale so
cietății în care trăiau.

Spectatorului de la Teatrul Mu
nicipal din București Toth Flora 
îi este întruchipată de Ileana Pre
descu. Dezvăluindu-ne printr-un 
jac sobru și prafund interiorizat 
gîpdurile și sentimentele pe care 
le încearcă eroina, Ileana Predqru 
ne face să pătrundem în intimi
tatea sufletească a Florei, să trăim 
odată cu ea bucuriile și deznădej
dile, să ne indignăm și să urîm 
odată cu ea, s-o îndrăgim și să 
luăm pildă din lupta ei.

Iat-o deci pe Toth Flora, ajunsă 
în comună radiind de emoție și 
bucurie la gîndul că peste puțin 
timp va începe să profeseze mese
ria iubită. Interesîndu-se, pasio
nată, de metodele de predare, vor
bind precipitat din pricina emo
ției, Ileana Predescu ne pune la 
începutul spectacolului în fața 
educatoarei Flora, a pedagogu
lui pasionat care sălășluiește în 
sufletul eroinei. Dar figura ei în
cepe să exprime nedumerire, iar 
ochii vii, inteligenți încearcă apoi 
să pătrundă ce se ascunde dincolo 
de cuvintele mieroase ale capela
nului despre credință și supunere. 
Ea se străduiește să înțeleagă care 
este scopul zgomotoaselor amabi
lități ale pretorului, unde vrea să 
ajungă impunătorul stăpînitor al 
comunei — Nagy Istvân. E în jo
cul actriței mai apoi puțină co
chetărie dar nu neseriozitate, o 
doză de naivitate adolescentină, 
o curiozitate feminină care o în
deamnă să vadă unde vor să 
ajungă aceștia. Din felul discret în 
care-1 urmărește pe Istvân, odată 
intrat în încăpere, din interesul cu 
care-1 cercetează, înțelegi că omul 
acesta n-a lăsat-o indiferentă. Dar 
Toth Flora n-a venit în comună 
nici ca să devină amanta capelanu
lui, nici ca să-l amuze pe boierul 
cel tînăr. Demnă, conștientă de me
nirea ei Flora refuză cu dibăcie 
toate propunerile dubioase ale a- 
cestora, dăruindu-se cu pasiune e- 
ducării copiilor. Ai sentimentul, 
privind-o pe Flora—Ileana Predescu 
— aranjînd cu grijă și dragoste fie
care lucru care-i va putea servi 
expunerii în bune condiții a lecții
lor, că te afli în fața unei mame

în
curc 
vor 
tn.

ceputurile zborului 
spre poezie, atunci 
cind i» confundă 
destul de ușor ceea 
ce este intr-adevăr 
poezie cu ceea ce 
pare a fi.

In aurind vor mai 
apare in această co
lecție, ce va deveni 
un prieten de nedes
părțit al multor ti
neri, versuri de Shel
ley, Lenau, Emineșcu, 
Victor Hugo, Rim
baud, Arghezi, Sone
tele lui Shakespeare 
și traduceri de Al- 
Andrițoiu din lirica 
latină.

Nu putem feciț si 
salutăm această va
loroasă inițiativă a 
Editurii Tineretului 
ce merge astfel în 
întlmpinarea dorințe
lor cititorilor ei.

Ileana Predescu In „Invațatoarea 
Foto: A. LOV1NESCU

care pregătește copiilor ei o sur
priză. E caldă dar sobră, îi î»- 
vață pe copii să pătrundă tainele 
cărții cu răbdare și grijă, dar 
zbuciumul din sufletul ei, dure, 
rea amară pe care-o încearcă din 
pricina calomniilor cu care o co
pleșesc „venerabilii” domni refu
zați, i se citesc pe față.

Ileana Predescu ne redă, cu 
multă maturitate, revolta Florei, 
care învinuită pe nedrept de imo
ralitate, este supusă unui întreg 
rechizitoriu. La început calmă, 
primește cu fruntea sus mîrșăviile 
care-i sînt puse în seamă, încetul 
cu încetul înțelegi însă că puterile 
o părăsesc și Flora plînge de 
ciudă că nu poate în nici un chip 
să se apere de atacul perfid al 
capelanului și pretorului. Ileana 
Predescu ne face să înțelegem 
zbuciumul acestei fete cinstite și 
mîndre, care a îndrăsnit să-i în
frunte pe mai marii săi. „Ei bine, 
atunci statul, biserica, societatea 
sînt fățarnice, grosolane... Statul, 
biserica, societatea îmi vor trupul** 
— strigă la un moment dat indig
nată Flora, iar din timbrul aspru 
și hotărît al vocei actriței, din

gesturi, înțelegi cit de mari și 
adine pornite din străfundurile 
sufletului, sînt adevărurile pe care 
le spune, cum ele exprimă nu 
numai durerea și revolta ei ci și 
a tuturor oamenilor din popor, 
asupriți și batjocoriți.

In rolul Florei Toth, Ileana 
Predescu a parcurs cu succes o 
gamă de sentimente variate și 
contradictorii interpretînd cu suc
ces rolul unei eroine de o mare 
frumusețe morală ceea ce vorbește 
despre o maturizare vizibilă a ta
lentului ei.

Flora Toth capătă o poezie fe- 
menină remarcabilă în momentul 
explicației cu Istv»n, ori în epi
sodul cînij se desparte de elevele 
sale, ea ne apare apoi fermă și 
demnă în relațiile cu părinții lui 
Istvân, inteligentă și aspră, veselă 
și sclipitoare, datorită jocului 
nuanțat al actriței.

Acest rol poate fi socotit pe 
drept cuvlnt o izbindă în drumul 
de creație al actriței ca și o vic
torie * tinerei noastre generații 
de actori.

ADA SIMIONESCU



Vigjq de organizația

Cit mai mult timp 
în mijlocul tineretului

.■"■c

I
p. marginea lucrărilor Conferinței raionale 

a U. T. M.-Arad
Organizația noastră de
U.T.M. din comuna Sin-„ ___

martin a fost criticată in 
rea de seamă că nu se cultivă. 
Noi, tovarășe, avem echipă ar
tistică, 18 tineri de-ai noștri 
tini purtători ai insignei „Prie
ten al cărții”, învățămintu! po
litic) șe desfășoară cu regulari
tate și participă majoritatea ce
lor însoriși. Aș vrea să știu și 
eu de unde scoateți aceste apre
cieri cînd prin comună nu 
v-am văzut ? (din cuvîntul de
legatului Iosif Hota).

— Aș vrea să spun ceva des
pre activitatea tovarășilor mem
bri ai biroului, precum și a ac
tivului comitetului raional. Cînd 
au venit in organizația noastră 
de bază au pus oîteva întrebări 
secretarului, și-au notat in car
net cîteva date (poate pentru 
rapoarte) și apoi au plecat. Se 
poate numi aeeasta muncă de 
îndrumare ? Eu i-aș numi pe 
acești tovarăși turiști (din cu
vîntul delegatului Țitus Dinu- 
lescu de la fahrica de mobile 
„Băsăritul”-Fîncota).

-m Biroul raional neglijează 
controlul pe teren al îndeplini
rii sarcinilor. Tovarășii din bi
rou se deplasează rar pe teren. 
Tovarășul Schiff Ladislau =— 
primul secretar — nu este cu
noscut de tinerii din comunele 
de pe partea stingă a Mureșu
lui, ca: Firiteaz, Fiscul, Mi- 
năștur, Mailat, liunedoara-Ti- 
mijană...

Eu propun tovarășilor care 
vor fi aleși in biroul raional ca 
de la bun început să „se des
prindă” de scaune căci acolo, 
in qrgarâațiile da tw*ă U.T.M. 
se duce adevărată muncă cu 
tineretul (din euvtatul tov. Ni. 
ealae Păsărică).

Am reprodus elteva fragment» 
din cuvîntul a trei participant! la 
conferința raională. Aprecieri de 
felul acesta au făcut și alți tineri 
tn cadrul dezbaterilor. Ei s-au ri
dicat cu hoțărtre împotriva mim- 
cii formale, superficiale, birocra
tice de care a dat dovadă tn mul
te rfnduri comitetul raional U.T.M. 
îmbunătățirea stilului de muncă 
al comitetului raional — iată prin
cipala problemă, dezbătută pe larg 
In conferință de participants ta 
discuții (mai puțin ta darea de 
seamă).

Marile deficiente ale comitetului 
raional U.T.M. au contribuit la să
răcirea vieții de organizație. In 
multe organizații de bază adună
rile au drept ordine de zi „per
manentă" numai primirea de noi 
membri, achitarea cotizațiilor, a- 
prebarea planului de ședințe, țn 
comuna Maceg, de exemplu, aproa
pe că nu se pat ține adunări ge
nerale statutare, tatrucit utemiștii 
s-ag săturat ca de fiecare dată s* 
asculte aceleași și aceleași expu
neri. In alte organizații, adunănle 
generale nu se țin cu regularitate. 
Am putea da ex. . Are. A. . rere

da-

controlul pe teren asupra muncii 
lor. Tov. Schiff Ladislau — prim 
secretar —- a spus că va schimba 
mereu instruotqrii raionali, jună 
cînd va găsi unii corespunzători. 
In felul ăsta cum se poate deprin
de un instructor qu inuțțca ? Da
rea de seamă a amintit că în fie
care lună, de o jumătate de an 
încoace, a fost schimbat cîte un 
instructor raional. Ce dovedește 
aceasta decît faptul că nu a exis
tat preocupare pentru creșterea 
cadrelor ?

Instruirea secretarilor se face de
fectuos. La fel se procedează și cu 
propagandiștii. Mai mult, aceștia 
din urmă au fost recrutați, în mare 
parte, la întîmplare. în grabă, fără 
a se ține cent de pregătirea lor 
politică și ideologică, de experien
ța de a conduce o formă de țnvă- 
țămint. La fel s-a procedat și cu 
recrutarea cursanților. In unele 
organizații de bază U.T.M. ca. 
Curtici, Zădăreni, Mîndruloe. 
G.A.S.-Aradul Nou și altele, t>te- 
mișții au fost încadrați „din ofi
ciu" în formele de tavățimfnt. 
fără a se avea în vedere nivelul 
lor de pregătire și dorința de a în
văța într-un cerc sau altul. Urma
rea aeestui „siitera” este că 15 
cercuri de învățsunfnt .,s-»u născut 
moarte", iar tn cele 81 existente 
nu s-au predat tn media decît 8—7 . 
lecții. Frecvența este slab*. iar ca- 
htatea lecțiilor predate de urm 
propagandiști ca Viorel Cădariu 
din Fisout. Ctib loan din Mișca. 
Cichireanu Gheorghe dta Zădăreni 
este sub orice critic*. De ctod a-a 
deschis tnvJțAmintui politic acești 
propagandiști n-au participat la 
nici o instruire.

Unii participant ta discuții re 
Eugen Mădărășan. Cricnee Ntoo-, 
lae, Anzhelache ă'asita. Lădău:

w

Va așteaptă magazinele 
cu confecții

după formalitățile de 
rigcare. a plecat eu 
ei sub braț. Am mai 
întiinit printre primii 
cumpărători pe teh
nicianul Vilcu Nieo- 
îae de la LT.B„ pa 
funcționarul fon 
tre și pe alții.

In primele 
tasâ. deși la

De toate
rate

o Colectivul fabri
cii do prefabricate 
..................... O- 

fi-a 
de 

pri-

de beton din 
rașul Stalin 
realizat planul 
producție pe 

mul trimestru al acestui an in 
procent de 129%.

In fotografie: depozitul de pre
fabricate deservit de un pod ru
lant și de macaraie-turn care 
permit mecanizarea In întregime 
a manipulării produselor finite.

Am asistat zilele 
trecut», cites» are. 
la daacfoderea unuia 
e tare magaz nele 
de vinzare al con
fecțiilor in me

Costume bărbă
tești, «aecari. par
desiu. rochii și ta- 
toare de dană, hatee 
peetrn copii ete. !«î 
așteptau cumpără
torii Aeeșria m au 
Imtrziat să vină 
lată de pildă pe tf- 
■ir» Petrescj Con
stanta nmaciteare 
la teutona ..Daca*. 
După ruOeetii mai 
puțin îndelungate 
decît obișnuiesc tn 
geaerai ternari», e» 
a-» hotarit asupra 
unui pardesiu șL

Pe-

rile 
toate 

centrele de itnzare 
In rate cumpărăto
rii au fosă desiu. da 
■umeraș: s-au 
simple și 
tâț: ia vl

Și ac
sugestii ■ Se știe că 
tn urma dispozițiilor 
curenta valoarea 
produsalui nu poale 
întrece salarul lunar 
ai cnmpărătoralni.

Totuși, dacă cumpă
rătorul este dispus 
să plătească pe ioc 
diferența de preț 
credem că nu mai 
e cazul să sa aplice 
clauza de mai sus. 
In felul acesta s-a 
ș; orientat magazi
nul din ștr. Șelari 
nr. li. lucru care a 
dus la o creștere 
amiptoara a vinșarii

De asemenea, ar fi 
de dorit ea magazi-

magazmet fără să 
așiep'.e să se vin- 
dă mai Tatii măr
furi !« din prăvălie.

E- P.

£Slî'Sta,Tf,M'k.‘55X Descoperirea unui mare tezaur 
de monede romane 

ai biroului
Conferința a rer-zt noului oomi- HIEȘT! de ta coresmnden- 

tot »i ta sporeai biroului să Hchi- tsu nostru). — Dn cetățean din 
deze birocrația din munca sa, șă i mânui Bdieni, regiunea Pitești, 
desfășoare o manea atent* și per
severentă cu organizațiile de bază
U.T.M.

Biroului raional i s-a cerut să 
meargă mai des pe teren, să stea 
mai mult ta nudul tinnrilor, si le 
cunoască problemele, nr-oita fi 
să i ajuta ta rezolvare» '

Este n de datoria

din 
mu-

a 
ta 
ținut decît o adunare — adunarea 
de alegeți. Acestea au fost posi
bile întrucît instruirea activiștilor 
comitetului raional U.T.M. a foat 
de multe ori superficială, a lipsit

tn timpul tind lucra pămlnlut a 
descoperit aproape de suprajoja 
solului un mare vas de lut. Vasul 
conține peste 3-500 moneda ro
mane. monede care, după afirma- 
t'-He speda-ițilcr constituie unul 

. Hâtre ceia msi auri tezaure ma
să dea oftare rromane d-a fora nc-aștră.

Monadele

și de Institutul arheologie 
București cere tu sprijinul 
teului regional H va prezenta 
tnlr p lucrare științifică.

~ greutatea lor variazătatea muncii activiștilor
se ridice la nivelul tazciailot mari 
și de răspundere care le stau în 
față.

VICTOR GHIDARCKA 
CONSTANTIN BUCUR

i t
grame fi 3Jo grame. De aseme
nea ți diametrul variază Intra 
ț» PUR. ți 3» mm. Ele dotează 
din v doua jumătate a secolului 
l al erei noastre ți prima jumă
tate a secolului II. O marț forte 
dintre eie sini emise do impd- 
rații romani Antonias Pius, Sep
timus Sever. Troian, Domifian ți 
alții. Tezaurul te găsește ta pre
sent ta posesia muzeuiui regional 
Pitești. Totodată el este studud

Lenin ta biroul său, ta octombrie 1»22.
Cu toate c* medicii i-au recomandat repaos, Lenin a revenit 

Ia masa lui d» lucru din Kremlin cu o singură dorință: să se 
accelereze ritmul reconstrucției industriale și agricole a țării, să 
se ridice nivelul de trai al poporului.

Lucrările cuprinse în volumul 33 al ope
relor lui V. I. Lerjin, apărut recent în limba 
romînă se referă la periqada 16 august 1921 
—2 martie 1923, cînd Uniunea Sovietica 
abia pășise pe calea dezvoltării economice 
pașnice, făcînd primii pași pe drumul con
strucției socialiste pe Vaza aplicării N.E.P.- 
ului. In lucrările din acest volum Lenin dă 
răspunsuri atotcuprinzătoare problemelor 
fundamentale ale perioadei de trecere de la 
capitalism 1» socialism, problemelor vieții 
interne de partid . și conducerii de către 
partid a construcției socialiste, problemelor 
politicii interne și externe a tinarului stat 
sovietic.

★
Intr-o serie de articole, cuvtntări, rapoarte, 

cuprinse în volumul 33. Lenin se ocupă de 
rezultatele primilor ani de dezvolta»» a sta
tului de dictatură a proletariatului, dezvoltă 
învățătura despre posibilitățile victoriei so
cialismului în Rusia Sovietică, arată necesi
tatea noii politici economice pentru con
strucția socialismului, introducind N.E.P.-ul, 
partidul era sigur de victoria elementelor 
socialiste asupra celor capitaliste, întrucît 
statul proletar deținea posturile de com»n- 
dă în țară. „Principala forță economică, — 
arăta L—... '
Toate întreprinderile mari, hotjritoare, căile 
ferate etc. sînt în mîinile noastre... Forța 
economică pe care statul proletar al Rusie] 
o are In mîinile sale este cu totul suficientă

,vwU>aJa U.,~ wrex ■
Lenin — este în mîînile noastre.

A 18-a partidâ Botvinik-Smhlov
poziție cu material egal și cu un 
ușor avantaj pozițional de partea 
lui Botvinik.

In preaima celei 
de alll-a edijii a jocurilor 

sportive internaționale 
prietenești

La Moscova, sub una din tri
bunele stadionului central „V. I. 
Lenin" funcționează in prezent 
comiietul de organizare a celei 
de a ill.a ediții a jocurilor spor
tive internaționale prietenești. Au 
fost alcătuite mai muite comisii 
care se ocupă de diferitele pro
bleme legate de buna organizare 
a Jocurilor.

Comisia tehnico-sportivă con
dusă de președintele Comitetului 
Olimpic aț U.R.S.Ș., K, A. An
drianov, a alcătuit zilele acestea 
lista colegiului de arbftrț in Care 
au lost incluse peste 2000 de per
soane.

O activitate intensă desfășoară 
comisia pentru legăturile cu străi
nătatea. Numărul scrisorilor pri
mite de peste hotare crește din 
zi in zi. In ultimele zile și-au 
anunțat dorința de a participa 
la Jocuri federațiile naționale de 
baschet ale Franței și Suediei, fe
derațiile de tenis și înot din 
Mexic, federația de canotaj aca
demic dip Chile, federația bel
giană de volei, federațip indiană 
de lupte, asociația de box a Sco. 
țfei și mult» alte uniuni spor, 
tiv»,

Campionatul mondial 
de scrimă pentru juniori

Astăzi începe la Varșovia cam
pionatul mondial de scrimă pen
tru junioț-j. La această competi
ție participă sportivi din 17 țări. 
Cele mai mari delegații înscrise 
sînt cele ale U-R.Ș.S. — 12 seri, 
meri, R. p, Romîpă — 1? șțri. 
meri, R.P.F. Iugoslavia — 11, 
R. P. Ungară — țl, Franța 9 
etc.

Programul campionatelor est» 
următorul: 20 aprilie floretă bă
ieți. 21 aprilie floretă fete. 22 a- 
prilie spadă, 23 aprilie sabie. în
trecerile eliminatorii se vor des
fășura în fiecare dimineață pe 6 
planșee, iar finalele vor avea loc 
seara.

Țn c«a de a 18-a partidă a me
ciului pentru titlul mondial de 
șah s-a jucat una din cele mai 
tăioase variante ale apărării fran
ceze. Autorul acestei variante 
este chiar Botvinik și ideia sa 
teoretică a stîrnit cu 4 ani în 
urmă multe discuții, deoarece 
specialiștii considerau că albul 
pînă la sfîrșit rămine în avantaj. 
Botvinik a adus unele inovații 
de data aceasta, intărindu.și a- 
părarea la mutările 11 și 12, 
după care a sacrificat un pion 
pentru a obține inițiativa. Smis- 
lov a îndepărtat amenințările 
negrului și a forțat schimbul da
melor pentru a simplifica pozi
ția. S-a intrat astfel într-un final 
cu nebuni de culori diferite, Evi- 
tind cu orice preț jocul de remi
ză, Botvinik a început manevre 
complicate cu turnul și a pregă
tit un «tac de efect cu pionul pe 
eentru. La un moment dat pozi. 
ția albului era destul de critică, 
dar Smisiov a sacrificat un pion 
și a reușit să echilibreze situa
ția. Partida s-a Întrerupt Iptr-o

Patria : „DON JUAN ' (complecta: 
Tinerețe fericiți): Republica. T. C. Fri
mu. Gh Doja. Moșilor : „FRUMOA
SELE NOPȚII-: Maxim Gorki
..Cu FAȚA SPRE FUfLfC-, ȚVțS

• PANF- ; Miorița ..COASTA LUI 
? ADAM-; Qentral 23 August. Volga, 
’•"tnfo „RÎPA DRACULUI"; V»- 

-- Jțoait». __Donca STmo ..TA!-

Popov.
TIMA

I

Alia!
sile _____ _______ _ _______________
NA NOPȚII ETERNE- ; Bucate»»!. AL 
“ 1 Mai, Magx«ru : „UL-

TNT1LNIKE- v- CoapJec* 
tare ..Intttninle international* de 
fotbaț pe 1335” : Timpuri Noi : 
SAPTAM’NA FILMULUI ROMINESC 
DE -------------- --------

NOROC : Munca. M. 
Eminescu : PREA URZIU” : Doina, 
Aure! Vlalcu : „C1NDVA LA PARIS"; 
Flacăra. Olga Bancic: „RISETE IN 
PARADIS* ; Tineretului ..PARADA 
LUI CHARLOT’ i Cultural : ..FERO
VIARUL" ; Victoria Libertățtf: ..VA
GABONDUL- (Ambele șeriih UHirea 
„AL 41-LEA" : Constantin David : 
..GARNIZOANA NEMURITOARE" : Al. 
Sahfa : ..TRANDAFIRII LUI ALAH"; 
Arta: „URAGANUL"; T, Vladimires» 
cu: „TATA. MAMĂ. NEVASTA MBA 
ȘI EU"; Popular I79MEVE RA
MIN-; I!i« Pii I CAMA
RAZII TA|": N CIO CIO
SAN (oeforat); .BALADA
SIBERIEI".PĂPUȘI" ; Orivlța:

S1MBATA te AFtlMC ISS'

PROGRAMUL I

7.80 — Buletin de știri buletin me
teorologic și sumarul p-esei centrale. 
7.W — Jocuri ale popoarelor. 7.3d — 
Anunțuri și muaid 7.35 - Oacert 
de dimineați 8.15 — Materiale din 
preu. 4-30 Muz«cA 9.08 - Muaici 
âe career» de Diamandi Gheciu. Pro
gramul cuprinde: CIntece'e pe versuri 
de Emioescu: „O riuiîi ,.3i daci 
ramuri*. — chiti (olanda Marculescu 
și Arta Fiore seu ; Sonata în fa minor, 
execut» pianista Angola Stancu. 9.30
— „Cutezătorii- 10.00 ■=- Concert sim
fonie. 11.00 - Buletin de știri. îi.03 
-r Ctntece și jocuri populare rominești. 
11.30 -m pagini din literatura finlan
deză • „Sfînta mizțrie", de F. t- Si- 
lampaa. 11.43 — Un sfat bun nu stri
ci. 11.50 — Frumoasă ești patria mea. 
12.10 — Anunțări și muzici. 1210 — 
Soliști și formații participante la Fes
tivalurile mondiale ale tineretului 12.40
— Muzici din opere. 13-00 — Buletin 
de jtiri. 1X05 Mozaic muzical. MOI
— Suita a Il-a tn Do major pentru 
orchestră de George Enescu In inter
pretarea orchestrei simfonice Radio, 
dirijat» de Constantin Silvestri. 14.30
— Cotele apelor Dunirii. 14.45 — Mu
jică ușoară Fom|nease$. 15.00 « Bu
letin de știri. 15.06 *- Program muzi-

cal alc.turt la sugestia elevilor șt stu
denților. 18 15 «• Vorbește Moscova I 
17.19 l- Muzici ușoar» de Sile Dinlcu. 
Programul cuprinde: ..Vă InvitȘm la 
dznș“, ..crede-mă", ..Viata e Irumoa- 
sd". ..Toate drumurile duc ia 
tine". „Dansați cu noi-. „Cin. 
tec vesel". 17.50 — ..Compozito
rul s.ptimlnli Cvintetul de coarde 
de Giuseop» Verdi. 18 30 - Concert 
de estradă. In program: ..Strba din 
cărui»- doina .Cucuie nu mai etnia", 
jocuf „Câlișanca* . clntecul „Coboară 
puică, coboară-, joe de doi. melodia 
populară .Jos tn vale ia izvoare". 
„Hora fei Buzduaan", melodia „Ma
ri. neichii. Mărie" locui ,,Ca ta Brea
za din Pitești", o horă de concert. 
19.00 - Buletin de știri. 18.03 -v Ci
clul Convorbiri economice — vorbește 
conf- univ. Costin Murgeseu. 19-10 — 
Concert de estradă (continuare). 19.45
— Respundem esculiatorilor. 19.S3 -« 
„Șoapte bună, copii": Din aventurile 
lui „Chiodina- de Marcello Adgtgli și 
Oab-:e!la Parce. 30.06 Pagini de sa
tiră și umor : Satira populare ramU 
nești- 20-15 - Muzică de dana. 21.00
— Cronica evenimentelor international 

' le. 31.IS — Mari orchestre de muzică
populară ramtneașcă. 3135 - Inter- 
preți celebri : etntă Adele Kern. 22.00 
Buletin de știri, buletin meteqroibglc 
și sport. 23.30 — Muzică de dans. 
33.S3-33.5S - Buletin de știri.

rtri

In frumoasa grădină din centrul orașului, horticultorii au 
adus iarăși din sere flori suave. Copacii s-au acoperit de o 
ploaie de nestemate de toate culorile, iar „pensionarii* Ciș- 
migfuloi și-au reocupat locurile de anul trecut

Cu pelicanii cei mindri. cu elegantele căprioare și ursuzii 
ulii și vulturi ne-arn tatltnit din nou zileli trpcute, și ne-am 
bucurat împreună de venirea primăverii.

Fotei M. ZAMFIR

■antni reflunea București : Vremea 
sa menține instabili, cu carul mal 
mult noros. Ploi sub formă de averse. 
Insolite de manifestații electrice, vlnt 
alab pfnâ la potrivit din nord-vest. 
Temperatura ușor variabili, noaptea 
coboară Intre 4—6 grade. Iar siua urcă 
Intre 15—17 grade.

Pentru următoarele trei sile tn tară I

Vremea tn tncălzire. dar Instabil», 
eer variabil, cu ploi sub forrpă de 
verse in cea mai mare parte a țării, 
fund însoțite de descurcări electrice și 
local grindină. Vînt slab, cu intens!* 
ricin locale de scurtă durată. Tempe
ratura |n CFeșiere, rn’riimele vor fi cu
prinse tntre 1 ?i 7 grade, iar maxime^ 
le vor fi cuprinse intre 10—22 grade.

cu
a-

Reuniune 
la Casa Ziariștilor
Vineri seara a avut loc la 

Casa Ziariștilor din Capitală o 
reuniune organizată de asociat a 
corespondenților presei străine 
din R P. Romină și Cercul de 
politică externă al Uniunii Zia
riștilor.

In cadrul acestei reuniuni, to
varășii Sorin Ștrujan, redactor 
șef la Agenția Romină de Presă 
„Agerpreș" și Eugen Preda, re
dactor șef adjunct la Radiodifu
ziunea romînă au vorbit despre 
vizita delegației guvernamentale 
și de partid a R. P. Romine in 
R. P. Bulgaria-

A fost prezentat appi filmul 
„Două victorii" o producție a 
studiourilor cinematografice bul
gar».

Au fost prezenti ziariști ro- 
mini și corespondenți ai presei 
Străine din tara noastră.

Au participat reprezentanți ai 
Ambasadei R. P. Bulgaria la 
București șl alși membri «i cor
pului diplomație.

0^1Acalauza in acțiune
pentru a asigura tre
cerea la eemunisnT. 
(p. 280).

Stăpinind la perfec
ție art* de a desprinde 
principalul tn fiecare 
perioadă concretă, de 
a vedea veriga pe 
care trebuie a-o apuci 
pentru a trage întreg 
lanțul, Lanin a for
mulat dar sarcina 
centrală ce atâtea in 
fața statului sovietic 
în acele momente In 
anii 1921—1929 o a- 
swnenea verigă era 
comerțul Aceasta este 
veriga — spunea Le. 
nin — ,Âe care 
buie sd ne

de prof. univ. L Tlsmdneanu șl 
în

tre- 
_  prindem 

‘cu toate puterile, noi, puterea de stat pro
letară, noi, partidul comunist conducător. 
Dacă „ne vom prinde* acum destul de tara 
de această verigă, vom reuși cu siguranță, 
tntr-un viitor apropiat, să stăplnim intregul 
lanț. Altfel nu vom reuși să creăm funda
mentul relațiilor social-economice socialiste*, 
(p. 95). Aceasta presupunea pentru comu
niști să Învețe să facă comerț, să organi
zeze schimbul dintre oraș și sat prin in
termediul comerțului de stat și cooperatist 
șă facă să progreseze în ritm rapid dezvol
tarea tuturor ramurilor economiei na
ționale.

Sarcina aceasta prezenta o deosebită im
portanță deoarece comerțul sovietic încă nu 
era organizat în acea perioadă, aparatul 
comercial erj lipsit de experiență, comu
niștii nu aveau deprinderi de a face co
merț, nu aveau încă deprinderea de a lupta 
împotriva nepmanulut — dușmanul puterii 
sovietice. Sau vom reuși la acest examen de 
întrecere cu capitalul privat — sublinia 
Lenin — sau va fi un eșac total.

Aceste indicații ale Iul Lenin au avut 
un rol deosebit pentru mobilizarea eforturi
lor poporului tn vederea refacerii economi
ei țării, a menținerii și întăririi 
sectorului sooialist în economia 
ceea ce i-a permis să afirme cu o 
tere de praviaiune în 1922, referindu-se Îs

polițiilor 
națională, 
maro pu-

nep, că „oricit de grea ar fi această sarcină, 
oricit de nouă ar fi in comparație cu sarci
nile de pînă acum, și oricit de multe ar fi 
greutățile pe care ni te pricinuiește ea, cu to
pi împreună, nu miine. dar peste cițiva ani, 
vom rezolva cu orice preț această sarcini 
astfel Incit Rusia nep-ului va deveni o Rusie 
socialistă" (p. 437),

Lenin considera că esența noii Dolitici eco
nomice, reușita aplicării ei constă intr-o 
justă atitudine a clasei muncitoare țață de 
țărănime, in întărirea alianței muncitorețti- 
țârănești, tn atragerea țărănimii pe drumul 
construirii socialismului.

In lucrările „Despre cooperație", „Despre 
revoluția noastră* și altele Lenin a indicat 
mijloacele de rezolvare a celei mai grele 
probleme ce stătea * ' u
— atragerea țără
nimii la opera de 
construcție socia
listă — prin coo
perație.

Principala con
diție a trecerii mi
cilor gospodării ță
rănești pe făgașul socialismului Lenin o ve
de» in dezvoltarea marii industrii socia
liste ca bază a reconstrucției șl tnzes- 
țrării tehnice a agriculturii, iar calea ce tre
buie urmată este dezvoltarea la Început a 
celor mai simple forme ale cooperației (tn 
domeniul desfacerii, aprovizionării) și tre
cerea treptată de la aceste forme ale coope
rației la cooperarea in producția agricolă.

Planul cooperatist al lui Lenin a însem
nat un nou pas important in dezvoltarea 
teoriei leniniste despre posibilitatea victoriei 
socialismului în Uniunea Sovietică. Pe baza 
acestui plan și-a clădit P.C.U.S. politica de 
colectivizare a agriculturii. Victoria orîndui- 
rii colhoznice in U.R.S.S. constituie o întru
chipare vie a ideilor lui Lenin. După aceste 
indicații, aplicindu-le potrivit condițiilor lor 
concrete de dezvoltare, se călăuzesc astăzi 
și țările de democrație populară in opera de 
transformare socialistă a agriculturii, de a- 
tragere a țărănimii muncitoare pe făgașul 
construcției bazei economice a socialismului, 
înregistrînd importante succese

★
Marile sarcini ale construcției economic»

in fața puterii sovietice

de stat ce stăteau tn fața țării sovietice 
legătură 

mice cereau 
problemelor 
partidului, 
rolului siu 
construcției, 
perioadă Lenin se ocupă de problemele deo
sebit de Importante ale politicii partidului 
ca: compoziția partidului și nivelul său ideo
logic, cadrele de stat și economice, Întări
rea legăturilor cu masele etc. Referindu-se 
la importanța sarcinilor ce trebuiau rezol
vate de partid Lenin a precizat că : 
țialul In momentul de față 
garda să nu se teamă să 
scopul propriei șale educări, 
pe sine însăși, să recunoască 
ciența pregătirii și priceperii 
Iul este ca tn momentul

cu aplicarea noii politici econo- 
să se acordț o deosebită atenție 

construirii ștabului, întăririi 
ridicării combativității șale, a 

conduditor in toate domeniile 
In lucrările scrise in această

Cu prilejul apariției 
volumului 33 al operelor 

lui V. I. Lenin

„Esen- 
este ca avan- 
muncească în 
să se prefacă 
deschis insufi- 
sale. Esenția- 

de față să mergem 
înainte, formînd o 
masă incomparabil 
mai largă și mai 
puternică și neapă
rat împreună cu 
țărănimea, dove
dind acesteia prin 
fapte, prin practi-

că, prin experiență că noi învățăm și vom 
învăța s-o ajutăm și s-o ducem înainte A- 
țeastă sarcină, dată fiind actuala situație 
internațională, dată fiind actuala stare a 
forțelor de producție din Rusia nu poate 
fi realizată decît foarte încet, cu prudență, 
cu seriozitate, verifictnd de o mie de ori în 
mod practic fiecare pas“. (p. 316).

Deosebit de instructivă în această privință 
este lupta desfășurată de P.C.U.S. în acești 
ani împotriva capitularzilor și semănătorilor 
de panică, pentru întărirea unității partidu
lui și coeziunii sale.

Preocupîndu-se de compoziția partidului, 
Lenin sublinia că trebuie manifestată o deo
sebită grijă la primirea de noi membri In 
partid. In scrisorile „Despre condițiile pri
mirii de noi membri în partid" Lenin a in
sistat cu tărie să se introducă criterii 
stricte la primirea în partid, pentru a-I 
de pătrunderea elementelor oportuniste.

Lenin a arătat totodată că pentru a 
tea asigura mersul înainte al societății , . 
socialism, partidul, comuniștii trebuie să fie 
pildă de principialitate, să dezvăluie cu cu
ra lipsurile din muncă și să ia din timp

mai 
feri

PU’ 
spre

toate măsurile necesare pentru a le înlă
tura. Numai astfel se va putea obține o creș
tere neîncetată a prestigiului său, numai 
astfel partidul își va putea îndeplini ralul de 
avangardă. „Proletariatul — a spus Lenin — 
nu se teme să recunoască că in revoluție 
cutare lucru i-a reușit de minune, iar eu. 
tare nu i-a reușit. Toate partidele revoluțio
nare care au pierit pînă acum au pierit din 
cauză că se îngîmfau și nu știau să vadă 
tn ce constă forța lor și sg temeau să vor
bească despre slăbiciunile loj. Noi însă nu 
vom pieri, pentru că nu ne temem să vor
bim despre slăbiciunile noastre și învățăm 
să le biruim" (p. 302).

întreaga activitate ulterioară a P.C.U.S. 
pentru îndrumarea eforturilor poporului so
vietic în vederea construirii socialismului și 
a trecerii treptate spre comunism dovedește 
cu prisosință eă el s-a călăuzit și se că
lăuzește după aceste indicații leniniste, că 
educă pe comuniști In spiritul intransigentei 
față de lipsuri, că ia cu curaj măsurile ne
cesare pentru a le înlătura. Un exemplu deo
sebit de grăitor este Congresul al XX-lea 
al P.C.U.S,, sint plenarele C.C. al P.C.U.S. 
la care au fost dezvăluite serioasele lipsuri 
care au mai dăinuit tn dezvoltarea agricul
turii și industriei, trasîndu-se totodată căile 
concrete pentru a le înlătura- l.upta împo
triva cultului personalității are un sens 
adine. Esența ei constă tn analiza temeinica 
a greșelilor făcute în munca de partid și de 
stat pentru a nu le mai repeta. Obiectivul 
ei este înarmarea ideologică a partidului și 
poporului, este întărirea legăturilor partidu
lui cu masele și ridicarea activității lor crea
toare. Critica principială, sănătoasă a lipsu
rilor nu este un semn de slăbiciune — cum 
caută fără succes să susțină cereurile reac
ționare din țările capitaliste — ci este toc
mai o manifestare a forței vitale a partide
lor comuniste, o garanție a obținerii de noi 
succese.

Și, dimpotrivă, rebeliunea contrarevolu
ționară din Ungaria arată că atunci cînd 
nu se manifestă grijă pentru puritatea rin- 
durilor partidului nu există preocupare pen
tru reglementarea compoziției sale sociate, 
cînd partidul nu dezvăluie cu curaj lipsu
rile, cînd organizațiile de partid se rup de 
masa oamenilor muncii — toate acestea duc 
la înlesnirea activității contrarevoluției, la 
destrămarea partidului, care devine incapa
bil să opună rezistență eficace dușmanului 
de clasă.

Izvorul succeselor partidului stă — după 
cum arăta Lenin — în legătura cu masele 
„în întărirea neîncetată a acestei legături". 
Lenin a acordat o deosebită atenție sindi
catelor pe care le-a caracterizat drept școală

a comunismului, drept principala verigă ce 
leagă partidul de mase

In rezolvarea tuturor problemelor cons
trucției socialiste și ale luptei împotriva tor
telor dușmane, Împotriva Ideologiei dușma
ne, arăta Lenin. comuniștii trebuie întot
deauna să acționeze laolaltă cu cei fără 
partid, împreuna eu masele, trebuie să le 
conducă și să nu se rupă de ele. In artico
lul „Despre însemnătatea materialismului 
militant", definind -sarcinJe luptei și muncii 
ideologice a partidului in epoca (țietaturii 
proletariatului. Lenin arată că in strinsă 
legătură cu oamenii de știință înaintați, 
marxiștii trebuie să dezvolte creator mate
rialismul d'atectic, să folosească cu pricepere 
principiile sale pentru rezolvarea noilor pro
bleme ale cunoașterii științifice și ale luptei 
împotriva idealismului și misticismului in 
toate domeniile cunoștințelor. Lenin atrăgea 
atenția în această lucrare că „fără o temei
nică fundamentare filozofică nici un fel de 
știință a naturii, nici un fel de materialism 
nu va putea susține lupta împotriva asaltu
lui ideilor burgheze si a restabi’irij concep
ției burgheze despre lume. Pentru a susține 
această luptă și a o nuce pipă la capăt cu 
deplin succes, naturalistul trebuie să fie un 
materialist modern, un adept conștient al 
materialismului reprezentat de Marx, adică 
un materialist dialectician' (p. 224).

Pe de altă parte nici materialismul dia
lectic nu se poate dezvolta cu succes dectt 
dacă se sprijină pe realizările științelor na
turii care constituie însăși baza sa

In lucrarea „Pespre însemnătatea mate
rialismului militant" găsim rinduri de vigu
roasă demascare a întregii falsități a demo
crației burgheze, tn special a celei ameri
cane, arătînd că democrația burgheză ....nu
înseamnă nimic altceva decît libertatea de 
a propovădui ceea ce-i convine burgheziei, 
adică cele mai reacționare idei, religia, 
obscurantismul, 
(p. 223).

Ideile expuse 
continuă și în 
actualitatea, să ... . ______ ...
în lupta pentru puritatea Ideologică a 
l------ '— • • • • • . . . .. .
teorii reacționare, a apolitismului, 
promovarea principiului partinității 
fiei.

Lucrările în care marele Lenin s-a 
de problemele unității partidului, a 
ții rîndurilor șale, a rolului său în opera de 
construcție socialistă au făcut să crească 
și mai mult autoritatea partidului țnarmin-

(Continuare tn pag. 4-a)

apărarea exploatatorilor'

de Lepin în această lucrare 
zilele noastre să-și păstreze 
înarmeze pe filozofii marxiști

marxism-leninismului, împotriva diferitelor 
pentru 
filozo-

ocupat 
purită-
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Vizita lui K. E. Voroșilov în R. P. Chineză! Deschiderea Congresului Național

pîn cijen: u<iz^’Z‘_ 
pentru proletariatul și oamenii muncii 

din întreaga lume
— și de menținere a păcii generale 

reprezintă lin puternic stimulent 
însuîlețitor pentru omenirea pro
gresistă din întreaga lume în 
lupta pentru pace, democrație și 
socialism. Poporul chinez și-a 
însușit multe lucruri prețioase 
din bogata experiență a poporu
lui sovietic, experiență acumu
lată în revoluție și în construcția 
socialistă. Și pe viitor vom stu
dia cu perseverență experiența 
sovietică înaintată.

Noi, populația orașului Pekin și 
întregul popor chinez vom prețui 
întotdeauna profunda prietenie 
frățească dintre popoarele Chi
nei și Uniunii Sovietice și ne 
exprimăm recunoștința sinceră 
față de poporul sovietic pentru 
uriașul său ajutor îrățesc acor
dat țării noastre. II rugăm de 
asemenea pe tovarășul Voroșilov 
și pe ceilalți . tovarăși sovietici 
să asigure poporul sovietic frate 
de prietenia sinceră a poporului 
chinez.

In încheiere, permiteți-mi să 
salut încă odată călduros pe to
varășul Voroșilov și pe ceilalți 
tovarăși sovietici. Sperăm că în 
timpul călătoriei lor și întîlniri- 
lor cu reprezentanți ai poporu
lui chinez, tovarășii vor face ob
servații critice asupra lipsurilor 
și greșelilor din munca noastră 
și ne vor arăta cum să le în
dreptăm.

PEKIN 19 (Agerpres). 
TASS transmite cuvintarea ro
stită de Pin Cijen la mitingul 
din Pekin.

Astăzi noi, reprezentanți ai di
feritelor cercuri din orașul Pekin 
— a spus Pin Cijen — ne-am 
întrunit la acest miting pentru a 
saluta pe reprezentanții marii 
noastre aliate, pe tovarășul Vo
roșilov, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. și 
pe ceilalți oaspeți scumpi so
vietici.

Pin Cijen a expus apoi marile 
merite ale tovarășului Voroșilov.

Sub conducerea lui Lenin ge
nialul și înțeleptul dascăl al Re
voluției și al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice — a 
spus în continuare Pin Cijen — 
marele popor sovietic a construit 
primul stat socialist din istoria 
omenirii. Mergînd pe calea des
chisă de Revoluția din Octom
brie și biruind greutăți uriașe, 
el a transformat Rusia dintr-o 
țară agrară înapoiată într-o 
putere industrială socialistă îna
intată. El a transformat ideile 
socialismului științific în reali
tate vie, deschizînd astfel calea 
spre eliberare și dîn-d un exem
plu glorios proletariatului și oa
menilor muncii din întreaga 
lume.

Uriașele succese ale poporului 
sovietic tn opera de construire 
a socialismului și comunismului

Schimbul instrumentelor 
de ratificare a acordului 

comercial între R.P.R. 
ți Egipt

CAIRO 19 (Agerpres). — In 
tiua de 18 aprilie a.c. a avut loc 
la Ministerul Afacerilor Externe 
al Egiptului, schimbul instrumen
telor de ratificare a Acordului 
Comercial intre R.P.R. și Egipt.

Schimbul a fost efectuat de 
Către Dionisie Ionescu, ministrul 
R.P.R. la Cairo fi Uusein Aziz, 
subsecretar de stat al Ministerului 
Afacerilor Externe al Egiptului.

Schimbul instrumentelor 
de ratificare a acordului 
comercial și a acordului 

de plăți între 
R. P. R. și Ceylon

I NEW DELHI 19 (Agerpres).—
La 18 aprilie a.c. a avut loc 

ța New-Delhi schimbul instru
mentelor de ratificare a Acordu
lui comercial și a Acordului de 
plăți între R.P.R. și Ceylon 
semnate la Colombo, la 16 mar
tie 1956.

Schimbul a fost efectuat de 
către Mihai Magheru. ministrul 
R.P.R. tn India și Sir Edwin 
WIjeyeratne. înalt comisar al 
Ceylonului.

Incidente 
la frontiera cirianâ
DAMASC 19 (Agerpres). — 

TASS transmite: Un purtător de 
cuvînt al comandamentului sirian 
a declarat presei că la 18 aprilie 
orele 16 o patrulă israeliană 
sprijinită de două puncte de foc 
a trecut peste linia de demarca
ție cu Siria in regiunea deltei 
fluviului Iordan și a deschis 
focul asupra pichetelor de gră
niceri siriene. Pichetele de gră
niceri siriene au ripostat. Dună 
un schimb de focuri care a durat 
trei ore patrula israeliană a fost 
nevoită să se retragă. Partea 
siriană a informat comisia mixtă 
de armistițiu siriano-israeliană 
despre agresiunea israeliană.

K. E. VOROȘILOV: Experiența 
acumulată de R. P. Chineză — contribuție 

valoroasă la știința marxist-leninistă
PEKIN 19 (Agerpres). ■ 

TASS transmite cuvîntarea ros
tită de K. E. Voroșilov la mi
tingul de masă din Pekin.

După ce a salutat pe locuitorii 
din Pekin adunați la miting K. E. 
Voroșilov a spus :

Am vrut de mult să vizitez 
străvechea voastră țară minunată 
și să cunosc viața și realizările 
eroicului popor chinez — priete
nul și fratele nostru credincios. 
Trebuie să vă spun vouă, dragi 
prieteni, că, cu toate că sînt pen
tru prima oară în China, chiar 
din momentul sosirii in țara 
voastră, eu și toți tovarășii mei 
ne simțim aici ca acasă, ca tn 
familie.

Știm că poporul chinez nutreș
te față de poporul sovietic o 
mare dragoste și seritimente de 
prietenie. Puteți fi încredințați, 
tovarăși, că popoarele Uniunii 
Sovietice fac de asemenea totul 
pentru ca colaborarea noastră 
puternică, prietenească, frățească 
să devină și mai trainică, pentru 
ca relațiile sovieto-chineze sâ se 
dezvolte și să se întărească in 
toate domeniile. Uniunea Sovie
tică a fost întotdeauna și rămîne 
în veci prietenul și fratele marii 
Chine.

Partidul Comunist Chinez a- 
Îilică în mod creator marxism- 
eninismul, finind seama de rea
litatea chineză concretă. In pro
cesul construirii socialismului el 
a găsit forme specifice de trece
re treptată a industriei privat-ca- 
pitaliste pe făgașul socialismului 
și de cooperativizare a agricul
turii. In ultimii ani. toți sintem 
martorii uriașului avint patriotic 
al țărănimii chineze și al burghe
ziei naționale In înfăptuirea 
transformărilor socialiste.

Datorită politicii Juste a Parti
dului Comunist Chinez a fost 
creat Frontul Popular, care uneș
te toate păturile democrate ale 
populației din China. împreună 
cu comuniștii chinezi partidele și 
grupurile democrate rezolvă sar
cinile construcției socialiste. In 
condițiile specifice ale Chinei s-a 
dovedit a fi posibilă reeducarea 
pe cale pașnică a burgheziei na
ționale ca aceasta să poată fi 
prin munca ei utilă poporului, ca

— nu numai să nu împiedice cons-
— truirea socialismului, ci tnca- 

drîndu-se în curentul general al 
poporului, să contribuie la aceas
tă construcție.

Este bine cunoscut lap tul că I 
unitatea poporului poate ere ea 1 
minuni sau, cum se spune la noi 
tn popor, „dacă există înțelegere 
între toți, se poate transforma și 
argila în aur”.

Știm că acum în Republica 
Populară Chineză toate păturile 
populației s-au unit trainic intr-o , 
familie strînsă și sprijină prin I 
toate mijloacele noui regim so
cial și de stat Această unitate și 1 
sprijin sînt principala garanție 
că Republica Populară Chineză i 
se va dezvolta și pe viitor cu , 
succes în domeniile politic, eco
nomic și cultural.

Experiența acumulată de Re- I 
publica Populară Chineză este o I 
contribuție valoroasă U Știința 
tnarxist leninistă și este stuc-atâ 
cu atenție tn Uniunea Sovietici 

După ce K. E. Voroșilov a ex
pus pe larg marile succese dobin- 
dite de Uniunea Sovietică a 
spus :

Este evident pentru toți că 
după constituirea Republicii 
Populare Chineze, ca urmare a 
dezvoltării ei cu succes a crescut 
fără precedent prestigiul Chinei 
pe arena internațională.

Dar cercurile agresive din Sta
tele Unite ale Americii, orbite de 
ură față de poporul chinez care 
s-a eliberat de jugul imperialis
mului, feudalismului și capitalu
lui birocratic, continuă cu politi
ca lor ostilă față de China 

în ceea ce privește UniuDea 
Sovietică, ea sprijină pe depl n | 
năzuința poporului chinez spre | 
reunificarea Tart anului cu întrea
ga patrie chineză, precum și ce- I 
rerea Republicii Populare Chine- i 
ze cu privire la restabilirea 
drepturilor ei legitime la ONU

Prietenia și unitatea noastră — 
a spus în continuare K. E. Voro-' 
șilov — nu dau liniște imperia
liștilor și presei lor. In repetate 
rînduri ei au încercat și încear
că să găsească vreo fisură iu re
lațiile dintre Uniunea Sovietică 
și celelalte țări socialiste, tn 
special între Uniunea Sovietică și

China, pălăvrăgesc despre o 
„criză" tn relațiile reciproce din
tre țările socialismului. Declarăm 
acestor căutători de fisuri: Sfor
țările dv. sînt zadarnice, domni
lor I

Uniunea Sovietică, Republica 
Populară Chineză și celelalte țări 
socialiste sînt unite prin legături 
de prietenie frățească și colabo
rare strînsă.

Guvernul sovietic și întregul 
popor sovietic prețuiesc mult 
prietenia frățească dintre Uniu
nea Sovietică și Republica Popu
lară Chineză. întărirea prieteniei 
și dezvoltarea colaborării multila
terale a țării noastre cu China 
populară și cu celelalte țări so
cialiste a fost, este și va fi pia
tra unghiulară a politicii externe 
a statului sovietic. Uniunea So
vietică va acorda și de acum 
înainte ajutor Republicii Popu
lare Chineze și tuturor țărilor 
socialiste. Totodată, subliniem cu 
recunoștință că Republica Popu
lară Chineză ne ajută, livrin- 
du-ne mărfuri necesare dezvoltă
rii continue a economiei Uniu
nii Sovietice.

In încheierea cuvîntării sale, 
K. E. Voroșilov a spus :

Sintem bucuroși că am avut 
fericirea să vizităm minunata dv. 
țară, să cunoaștem mai îndea
proape poporul dv. — mare, ta
lentat și strîns unit. Mulțumim 
tuturor tovarășilor, cetățeni ai 
Chinei pentru primirea priete
nească, cu adevărat frățească și 
atenția acordată nouă

*
ANȘAN 19 (Agerpres). — 

TASS transmite:
La 19 aprilie K. E. Voroșilov, 

președintele Prezidiului Sovietu
lui Suprem al L' R-S-S și ceilalți 
oaspeți au sosit la Anșan — ora
șul oțelului. Împreuna ca d au 
sosit persoane e care B tnscțesc 
in călătoria pria China — Ga 
De. vicepreșeziEteie R. P. Cki- 
neze. He Lua,. locțiitor al pre-

mierului Consiliului de Stat. 
Huan Țzin, ministrul Ministeru
lui nr. 1 al Construcției de 'Ma
șini. Țzi Pîn-fei locțiitor al mi
nistrului Afacerilor Externe.

Locuitorii din Anșan i-au fă
cut lui K. E. Voroșilov o primire 
emoționantă.

In după amiaza aceleași zile 
K. F. Voroșilov și persoanele 
care-1 însoțesc au vizitat com
binatul siderurgic din Anșan.

In incinta combinatului a avut 
loc un miting Ia care au partici
pat peste 10.000 de oameni. In 
numele colectivului combinatului 
din Anșan K. E. Voroșilov a fost 
salutat de Iuan Cijen. directorul 
combinatului. A luat apoi cuvîn- 
tul K. E. Voroșilov care după ce 
a felicitat pe muncitorii din An
șan pentru succesele obținute țn 
producție și le-a urat din toată 
inima noi victorii In muncă, a 
spus: .Munca voastră are o u- 
riașă însemnătate Dînd țării mai 
mult metal aduceți o contribuție 
impcrtantă la transformarea țării 
voastre într-un mare stat indus
trial infloritor. Anșanul cu între
prinderile lui care cresc rapid 
reprezintă o întruchipare vie a 
prieteniei sovieto-chineze. Aici 
muncesc umăr la umăr muncito
rii, inginerii, tehnicienii chinezi 
și mulți prieteni ai lor sovietici 
care le transmit cea mai bună 
experiență a metalurgiștilor din 
Uniunea Sovietică. Cred că nu 
voi greși dacă voi spune că 
Anșanul este unul din avanpos
turile de frunte ale prieteniei 
dintre popoarele sovietic și chi
no.

A luat apoi cuvtntul Ciu De. 
E. a subilinat că succesele locui
torilor din Anșan sînt indisolubil 
•gate de ajutorul acordat de 

Uniunea Sovietică și în aplau
ze* furtunoase ale asistenței a 
rostit cuvinte de salut tn cinstea 
ini K. E. Voroșilov, în cinstea 
Varcnii Sovietice, în cinstea po- 
pcruiia sovietic.

In aceeași zi, K. E. Voroșilov 
a plecat spre Seni an.

al Partidului Comunist din Anglia
LONDRA 19 (Agerpres). — 

TASS transmite :
La 19 aprilie s-a deschis la 

Londra cel de al 29-lea congres 
national (extraordinar) al Par
tidului Comunist din Marea Bri- 
tanie, la lucrările căruia partici
pă 550 de delegafi cu vot delibe
rativ

Deschizând congresul, preșe
dintele Comitetului Executiv al

VA
MOSCOVA. Prutr-aa decret 

euLx la 19 aprike 1957 Prezidau' 
Sovietului Suprem al L’RSS. a 
ratificat acordul dintre Uniuaea 
Repv clicilor Sovietice SoaaLste 
și Republica Popamrâ Poiowă o 
privire la demarcarea frontierei 
de stat sovieto-polone existente 
in sectoral din apropierea măr_ 
Baltice Acordul a fost 
Ia Moscova ia 5 martie 
aprobat de Cons iii ni de 
al L’.R.SS

MOSCOVA. în seara 
18 apr.be la Moscova a 
calea aerului din LÎian-Bator z«- 
iegaLa gxvtrsasestală a R. P. 
Potone, care se îaaotuză ta 
Varșovia
prin țărJe Arri. Delegata esaa

1957 și
Mîaâjîri

șed-nteîe < 
al R. P. P

O călăuză
(Urmare din pag. 3-a)

du-I să devină forța conducătoare șî îndru
mătoare a societății sovietice.

★
Succesele obținute de țara sovietelor pe 

frontul refacerii economiei naționale au avut 
ca rezultat și întărirea situației ei interna
ționale. O serie de lucrări cuprinse în vo
lumul 33 se ocupă de situația pe plan inter
național a statului sovietic, de politica sa 
externă, politică de pace și colaborare între 
popoare. Este știut că în acele vremuri ca și 
astăzi cercurile imperialiste au promovat o 
politică agresivă fată de Uniunea Sovietică. 
De asemenea este știut că atunci ca și în 
prezent statul sovietic a propagat o politică 
de pace, de coexistență pașnică a celor 
două sisteme — capitalist și socialist.......Se
poate, în genere, concepe ca o republică so
cialistă să existe în condițiile încercuirii ca
pitaliste ?“ — întreba Lenin, dînd la această 
întrebare un răspuns afirmativ, că e posibilă 
această coexistență atît sub raport politic 
și militar, cit și comercial. Lenin sublinia 
în mod special marile posibilități ce există 
pentru dezvoltarea legăturilor comerciale 
dintre Republica sovietică și statele capita
liste. Totuși, tinzînd către relații pașnice cu 
toate țările, statul sovietic — după cum 
arăta Lenin — trebuie să-și fixeze ca regulă 
să nu facă concesii politice burgheziei inter
naționale dacă nu se obțin în schimb con
cesii mai mult sau mai puțin echitabile din 
partea burgheziei internaționale față de Ru
sia Sovietică.

Deși în această perioadă încep să se sta
bilească legături comerciale, iar mai tîrziu și 
re'ații diplomatice între statul sovietic și ță
rile capitaliste, cirmuitorii imperialiști ai 
acestor țări n-au încetat să speculeze slă
biciunea econsmică a tinerei republicii sovie
tice. intensificîndu-și încercările de a o îm
pinge pe drumul restaurării rînduielilor bur-

gheze. Mijloacele folosite de ele erau: boico
tul, amenințările, intimidarea, campanii de 
calomnii murdare în presă. Privitor Ia 
aceasta Lenin a spus: .... dacă în coloanele
ziarelor dăm peste tot felul de știri inserate 
cu”scopul de a intimida pe cineva, in care 
se arată că vom fi puși la nu știu ce în
cercare, toate acestea ne fac doar să zîm- 
bim liniștit. Amenințări am auzit noi destule 
și încă mai serioase decit acelea ale unui 
negustor care e gata să trîntească ușa ofe
rind ultimul său preț. Am fost amenințați 
cu tunurile de puterile aliate... Noi nu ne-am 
speriat de aceste amenințări. Acest lucru vă 
rugăm să nu-l uitați, domnilor diplomat eu
ropeni". (p. 205—206).

Promovînd o politică externă consecventă 
de pace Lenin punea totodată în gardă 
partidul, clasa muncitoare împotriva perico
lului de autoliniștire, arătînd primejdia pe 
care o prezenta încercuirea capitalistă și In- 
demnînd pe oamenii sovietici să stea de ve
ghe și să întărească forțele armate sovie
tice — strajă de nădejde a muncii con
structive a poporului sovietic.

Uniunea Sovietică continuă și astăzi să 
promoveze ferm același principiu al coexis
tentei pașnice a celor două sisteme, pornind 
de la faptul real că orînduirea capitalistă 

mai dăinuie în multe țări.

★
Problemele mișcării comuniste Internatio

nale ocupă un loc important tn lucrările cu
prinse în volumul 33. V. I. Lenin prevenea 
împotriva unor eventuale greșeli și rătăciri, 
indicind calea spre cucerirea majorității cla
sei muncitoare. Constatind cu satisfacție 
creșterea mișcării comuniste internaționale, 
întărirea tinerelor partide comuniste, Lenin 
— în raportul la Congresul al IV-lea al In
ternaționalei Comuniste — le .îndemna să 
studieze și să-și însușească experiența co-

“l.L, '..1“. ’ cel
,mai "direct ajutor reciproc și prie
tenie bazată pe independență și 
egalitate, adică comunitate sau 
lagăr al statelor socialiste unite 
prin ideologie comună și prin 
principii sociale și economice co
mune.

Dacă aceste țări se vor separa, 
imperialismul le va exploata și 
le va lovi. Socialismul nu se 
poate construi în mod izolat, 
însuși termenul „comunism na
tional* este paradoxal și nejust. 
Solidaritatea proletară internațio
nală este un factor de cea mai 
mare importanță tn lupta pentru 
victoria socialismului”.

Gollan a vorbit apoi despre . .. . . .. .. a 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie.

Sarcina comuniștilor, a conti
nuat reporterul, este de a Întări 
prin toate mijloacele partidul lor, 
luptînd atît împotriva încercări
lor revizionismului, cît și împo
triva manifestărilor de sectarism.

Expunînd sarcinile imediate ale 
partidului. Gollan a relevat ne
cesitatea întăririi conducerii Co
mitetului Executiv, acordării de 
ajutor practic de către acesta 
organizațiilor locale. Principala 
orientare în dezvoltarea partidu
lui trebuie să constea în „crește
rea secțiilor politice de sine stă
tătoare, strîns legate de mișcarea 
muncitorească și de popor". Este 
de asemenea necesară întărirea 
muncii în organizațiile de partid 
tn uzine. Gollan a subliniat că 
partidul trebuie să îmbunătă
țească de asemenea „educația de 
clasă", să obțină mărirea ti
rajului ziarului „Daily Worker” 
și să învioreze activitatea orga
nizației tineretului comunist.

partidului, Harry Pollitt, a dat Dimpotrivă, este necesar 
citire apelului adresat delegațiilor ~‘’ J>—-* *-■--1 1 1
de către William Galacher, vete
ran al mișcării comuniste din 
Marea Britanie.

Raportul politic a fost prezen
tat de John Gollan, secretar ge
neral al partidului, care a fost 
întîmpinat cu căldură de dele
gați.

Raportul prezentat de J. Gollan
Caracterizînd actuala situație 

internațională, Gollan a relevat 
că eșecul agresiunii împotriva E- 
giptului și a rebeliunii contrare
voluționare din Ungaria arată că 
„acum forțele păcii sînt superioa
re forțelor războiului". Dar, după 
cum au arătat aceste evenimente, 
a spus Gollan, „ar fi o greșeală 
fatală să se diminueze primejdia 
unui al treilea război mondial. 
Pacea poate fi menținută numai 
f>rintr-o luptă activă, în care ro- 
ul principal revine poporului, 

mai ales clasei muncitoare orga
nizate”.

Gollan a subliniat că înfrînge- 
rea Angliei în războiul agresiv 
împotriva Egiptului a fost pen
tru ea „o învățătură istorică. Ea 
a dovedit că mișcarea de elibe
rare națională nu mai poate îi 
înăbușită prin forță". Totodată, 
un rezultat al eșecului agresiunii, 
a spus raportorul, este doctrina 
Eisenhower. După ce a calificat 
această doctrină ca o „primej
die pentru pace în Orientul Mij
lociu", Gollan a declarat că „ea 
are totodată drept scop să aca
pareze pozițiile imperialiste ale 
Angliei în această regiune bo
gată in petrol".

Făcind o analiză a rezultatelor 
conferinței de la Bermude, Gol
lan a spus: „Conferința de la 
Bermude arată că alianța angio- 
americană se poate menține acum 
numai prin subordonarea tot mai 
mare a Angliei". Opinia publică 
mondială a fost indignată de re
fuzul total de a se examina la 
conferința din Bermude propune
rea Uniunii Sovietice cu privire 
la incetarea imediată a oricăror 
experiențe nucleare.

Relevind lupta consecventă și 
perseverentă a Uniunii Sovietice 
pentru interzicerea armei nuclea
re, Gollan a declarat că „Statele 
Unite și Anglia au zădărnicit 
realizarea unui acord în această 
problemă. Întreaga strategie a 
Statelor Unite, a spus el, se ba
zează pe războiul nuclear”. După 
cum arată Cartea albă a guver
nului englez în problemele apă
rării, toate eforturile conservato. 
rilor urmăresc acum reorganiza
rea forțelor armate în vederea

țările savantului romtn pentru 
priață ia general.

DELHI. La 17 aprilie a avut 
cc la Delhi festivitatea instala
ră noalui cabinet Indian, condus 
de Jawaharlal Nehru.

Acesta este cel de-al treilea 
gxvera pe care Jawaharlal Neh- 
rx O conduce dfn 19(7. cind In
ta a obținut independența.

CAIRO. .Agenția United Press 
reproduce • știre transmisă de 
ageera MEN potrivit căreia Co 
■OeM rorăaaaaa putra orienta- _____
rea semnală a cerat (alocarea I ducerii războiului nuclear. ,-Acea- 
■rr»i i atnratn american Ia Am sta este rezultatul conferinței de 
sau. la Bermude cere prezintă o pri-

MOSCOVA- La 19 apr*e, A. A. aejdie de moarte*, a declarat 
aurie CaauSa- Golan.

LJLS.S. Fa După ce a subliniat că prin- 
r. aabnsadonl dpala sarcină este in prezent în- 
kripnWuțiar al cetarea experiențelor nucleare și 
cu care a avut interzicerea armei nucleare, ra-

portorul a criticat poziția condu
cerii partidului laburist care este 
în fond „imperialistă și antiso- 
vietică", bazîndu-se pe sprijini
rea N.A.T.O. și pe alianța cu 
America. „Adresăm partidului la. 
burist, sindicatelor și mișcării 
cooperatiste, a declarat Gollan, 
chemarea să depună noi eforturi 
unite pentru a obține anul acesta 
în această problemă un acord in
ternațional între marile puteri cu 
colaborarea deplină a Angliei”.

Trecînd la situația economică 
a țării, secretarul general al par
tidului comunist a relevat că 
pentru popor ea se caracterizea. 
ză prin „povara uriașă a înar
mărilor și a impozitelor, reduce
rea consumului popular și, în pri
mul rind. reducerea salariului 
real”.

Gollan a relevat în continuare 
că actuala situație necesită, ca 
niciodată, desfășurarea unor ac
țiuni de masă ale oamenilor 
muncii în lupta pentru drepturile 
lor. Pentru ca aceste acțiuni să 
aibă succes, a subliniat el, tre
buie să se lupte prin toate mij
loacele pentru unitatea oameni, 
lor muncii, deoarece „liderii la
buriști de dreapta se pronunță 
împotriva acțiunilor de masă”. 
Comuniștii englezi trebuie de a- 
ceea să lupte pentru crearea unui 
bloc progresist de stingă al sin
dicatelor și al partidului labu
rist, punînd tn mișcare toate for
țele — organizațiile comuniste și 
laburiste, sindicatele, cooperative
le, organizațiile chiriașilor și ale 
pensionarilor.

Raportorul a vorbit pe larg 
despre importanța istorică a 
Congresului al XX-lea al P.C.U.S. 
și a subliniat că evenimentele de 
după Congres „au confirmat pe 
deplin concluziile politice trase 
de el”. Gollan a criticat aspru în
cercările unor elemente șovăielni
ce de a revizui învățătura mar
xist-leninistă și a condamnat cu 
hotărîre așa-numitul „comunism 
național”, ca fiind o renunțare 
la internaționalismul proletar.

„Țările lagărului socialist, a de
clarat el. trebuie să se unească, 
menținînd un contact strîns, apă- 
rind socialismul împotriva impe
rialismului. Ideea că fiecare țară 
socialistă trebuie să acționeze de 
sine stătător, independent de ce- 
lelahe, mr este justă.

Sintem pentru coexistență între 
diferite sisteme sociale, dar ideea 
că relațiile dintre statele socia
liste trebuie să se reducă la 
coexistență, nu este justă.

tnsemnătatea internațională

Deschiderea 
Congresului Național 

al Partidului Comunist 
din Belgia

BRUXELLES 19 (Agerpres).— 
La 19 aprilie, in orașul Gând, 
— important centru industrial din 
Belgia, s-a deschis cel de-al 
XII-lea Congres Național al Par
tidului Comunist din Belgia. La 
lucrările Congresului participă 
aproximativ 200 de delegați. La 
Congres asistă reprezentanții 
partidelor muncitorești și comu
niste frățești din Franța, Ceho
slovacia, Ungaria, Italia, Bulga
ria, Rominia, Polonia, Republica 
Democrată Germană, Austria, 
Suedia, Olanda și alte țări.

Congresul a fost deschis de 
Minnaert, membru al C.C. al 
Partidului Comunist din Belgia, 
președintele Federației din Gând 
a partidului.

După alegerea prezidiului. 1 
s-a dat cuvtntul Iul Ernest Bur- 
nelle, secretar al C.C. al Parti
dului Comunist, care a prezentat 
raportul de activitate cu privire 
la activitatea Comitetului Cen
tral

^ Vizitele delegației C.C. al P.C. Francez
(t'rmsre din pag. l-a)

l*r. Ca

Sesiunea Adunării Naționale 
a Republicii Cehoslovace

PRAGA 19 (Agerp-es). — Ce-
.eia CX-S.C :e. Lu nd cuvtace, la
18 aprilie în cadrai sesiuri: Adn- 
năni Nitowa'.e a Repub-licâ Ce.

.bas v*rc. w^a-rui Aiacen^r 
jEzt'me Vac ap Daviă, a sab'J- 
| r-at că kgăroi sodaAst șî 
, Vninr.ea Sovietică an îss: acra

care au salvat te r na T-a anula: 
. 19V5 lumea de o primejdie gravă

acțiune
muniștilor ruși și s-o aplice potrivi: condi
țiilor concrete din țările respective.

Pornind de la constatarea că Marea Revo
luție Socialistă din Octombrie a trezit mase 
populare uriașe tn lumea întreagă și le-a . 
ridicat la lupta pentru eliberare. Lente —tn 
lucrarea .„Mai bine mai puțin dar mai 
bine” — a indicat cu o mare putere de pre- , 
viziune dezvoltarea istorică, subliniind că ; 
deznodămintul luptei mondiale depinde în . 
ultima instanță de faptul că Rusia. India,
China formează imensa majoritate a popu
lației. iar această populație este antrenată 
neobișnuit de repede, tn ultimii ani, tn 
lupta pentru eliberarea sa. că în acest sens 
nu poate exista nid umbră de Îndoială că 
victoria definitivă a socialismului este ab
solut și pe deplin asigurată.

O confirmare strălucită a acestei geniale 
previziuni științifice a lui Lenin este victo
ria marelui popor chinez în lupta împotriva 
imperialiștilor japonezi și amencar... instau
rarea R. P. Chineze — cel mai important eve
niment după Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie, sint victoriile pe care le-au obți
nut în lupta de eliberare națională țări ca 
India. Indonezia și altele, care au izgonit 
pe colonialiștii imperialiști, clădindu-și as
tăzi propria viată de stat, sint tn special 
marile succese pe care le obține pe târîm 
economic, politic, cultural marele lagăr al 
socialismului in frunte cu Uniunea Sovietică 
— pildă vie a ceea ce pot realiza popoarele 
scuturind jugul exploatării și asupririi.

Drumul deschis de Marea Revoluție din 
Octombrie, victoria revoluțiilor ponulare în 
țările de democrație populară din Europa și 
Asia, succesele obținute de mișcarea de eli
berare națională împotriva imperialismului 
colonialist, confirmă prin fapte valabilitatea 
internațională a experienței fundamentale so
vietice în revoluție și în construcție, confir
med de asemenea adevărul universal vala 
bil al marxism-leninismului.

Mu'.j
■tfen- coiocialișîLor. Tineretul francez 
e ca i erițte războiai colonialist din 

Algeria și lupta pentru rezolva, 
rea pașnici a problemei alge
riene.

I Ocupîndu-se In continuare de 
. evemmeateie din octombrie anul 
. '.root din Ungaria, tov. Marcel 
Ser, .r a arătat că Partidul Co- 

! Bsur.ist Francez a adoptat tn acea, 
sta problemă aceeași atitudine pe 

din partea agrenanlor imperia- » adopta-o și Partidul Mu«. 
liafi. «-jiaiii moc-k. B ro-acitoresc 1
rine amM hatărtlar pentru I _______
faptul-că s.tiaaa urterua*. rooala 'aprobat iară rezerve ajutdîu. fri 
a derec t rea-^a cj p*. ;ejc bazat pe pncciMile Arn.
cea a io»s -ssbl'suIA la larea- ’.«xafcam. -i efir peF cai 
(> î UJIXS. l-n' acordat Ljigphiei.

Pe ce arii parte, a continuat _Nu exista trei drumuri — a 
Darid. ereexMteie die uiâau .Hareei Servin, ci două : cel 
perra-ă aa arata: .'ncaudata •-» caMtausmuiui șa cel al soeia- 
unfttee, M putere. lagiraM ~ 1 Drămui aod.lisnniiui

* <«« pre*irat cu spini. Firește, ei 
hotarțtor nai te retapile antrena- f€ îndepărtați, dar In nici 

sir*nu schin,bit dru- 

i”’^oS“na»SS’^toaîeir^ A vorbit apoi tov. George, 
fi pretn'impciaate. Frjchmann car. și-a exprimat

ceea ce cunoștea despre această 
țară.

Tovarășul Constantin Pîrvu- 
__ lesoa, a vorbit apoi despre tn- 

' seninătatea vizitei delegației 
GG al P.GF. în țara noastră. 

Partidul Comunist Francez — 
a arătat vorbitorul — joacă un 
rol important in lupta pentru cu
cerirea libertății poporului fran
cez. pentru pace și progres social. 

Tăria și puterea comuniștilor 
' stă in conștiința lor, in claritatea 
i ideologiei lor. a liniei politice pe

„ in dului Comunist Francez care în 
social-demo- I condițiile grele ale capitalismu- 

tuturor

■ tru obținerea păcii și libertății, 
i avem multe de învățat. 

Concentrind eforturile tn direc- 
I ți a Îmbunătățirii activității noas
tre de zi cu zi. luptind pentru 
construirea socialismului, vom 

I întări marele lagăr al păcii și 
I socialismului, vom sprijini deci 
și lupta Partidului Comunist 
Francez și a celorlalte partide 
comuniste din țările capitaliste. 

După-amiază membrii delega
ției C.C. al P.C.F. au fost oaspe- 

i ții Institutului medico farmaceutic 
din Tg. Mureș.

Oaspeții francezi s-au întîlnit 
apoi tn sala consiliului profesoral 
cu cadre didactice și studenți ai 
institutului.

Răspunzind unor tntrebări ce 
au fost adresate de membri ai 

I corpului didactic, tov. i. Marcel

politica externă a Cehoslovacie. ” 
îndreptată sare continua Întărire : ? 
a unității lagâ ral» socialist, spre • 
colaborarea pașnică ca toate " 
rile, spre slăbirea încordării 
temaționale.

U-l 
in.

Divergențe 
In sinul partidului 

social-democrat italian

Comunist Francez a 
fră-

care

Servin a vorbit despre influența 
pe care Partidul Comunist Fran
cez o exercită asupra intelectua
lității franceze.

Tov. Marcel Servin s-a ocupat 
de problemele activității Parti
dului Comunist Francez 
durile 
tizind impresiile culese in de
cursul vizitei în Regiunea Auto
nomi 
Servin 
ror celorlalte fapte, un lucru ne-a 
rzbit act la dvs., felul in care a 
fost rezolvată problema minori
tății maghiare. Voi face o mică 
paranteză pentru a vă da seama 
pentru ce am fost atit de impre
sii nat de această chestiune. Cu
noașteți desigur că și in Franța 
există o asemenea problemă, 

minoritatea națio- 
din Alsacia și Lo

de viață ale 
ți nu au fost re- 

zo____ __ guvernanți. Această
problemă este deja rezolvată in 

Această rezolvare a 
naționale a fost posi- 

în fruntea guver- 
ui romtn se află 

resc Romin care 
mod viu și creator.

în rîn- 
lineretului studios. Sinte-

Maghiară. tov. Marcel 
a spus: „Deasupra tutu-

și zile membrii 
al P.C.F. au a- 

pe care 
formații de artiști amatori din 
Regiunea Autonomă Maghiară 
l-au 
luj ;

i prezentat pe scena 
Secuiesc de Stat

Teatru-

ROMA 19 (Agerpres). — Din ' care o urmează. Din lupta Parti- 
cauza serioaselor divergente * - - • — ... —
rîndurile partidului ț ...
crat, Matteo Matteotti a hotărit lui obține zi de zi importante 
să demisioneze din postul de se succese în mobilizarea («••—• 
cretar al partidului. In locul lui . forțelor poporului francez, 
a fost ales Mario Tanassi.

Luind cuvintul la ședința con
ducerii partidului care a avui 
loc la 17 aprilie, Matteotti a ex
pus tezele raportului de dare de 
seamă, pregătit pentru viitorul 
congres al partidului, teze care 
prevăd incetarea colaborării par
tidului social-democrat 
tidul democrat creștin, 
partidului din guvern 
social-democratilor cu 
Această poziție a lui 
este in contradicție cu_____
derultii partidului Saragat și a 
majorității membrilor conducerii 
partidului. Poziția lui Matteotti 
a fost sprijinită de 7 din cei 21 
membri ai conducerii partidului. 
Matteotti a declarat că la viitorul 
congres al partidului el va apăra 
punctul său de vedere.

cu par- 
retragerea 
și unirea 
socialiștii. 
Matteotti 

poziția li-
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La Galați
Tovarășii Waldeck 

membru in Biroul politic 
al Partidului Comunist Francez, 
șeful delegației C.C. al P.C.F.. 
Madeleine Vincent și Roland 
Leroy, membri ai C.C. al P.C.F. 
au sosit vineri dimineața in 
orașul Galați

Membrii delegației au fost în
soțiți de tovarășul Gheorghe 
Apostol, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R.

In gara Galați, oaspeții au 
fost intimpinați de tovarășii 
Radu Dulgheru, membru al C.C. 
ai P.M.R., prim secretar al co
mitetului regional Galați al 
P.M.R., Sandu Teodorescu, pre
ședintele comitetului executiv al 
sfatului popular regional, Ion 
lordache, prim secretar al comi
tetului orășenesc Galați al 
P.M.R., Vasile Pașcanu, rectorul 
Institutului Agronomic din Ga
lați, de activiști ai organizații
lor de partid, sindicat. U.T.M. 
din regiune și orașul Galați, 
precum și de oameni ai muncii.

Tov. Radu Dulgheru, prim se
cretar al comitetului regional

Rochet, 
al C.C.

Galați al P.M.R. a urat bun 
venit membrilor delegației.

Tov. Waldeck Rochet a mulțu
mit pentru frumoasa și calda 
primire făcută.

Plecînd 
delegaț'a 
P.C.F. a 
vărășirea 
1933“ din _ _____
raionul Călmățui.

Pe fntregul traseu, tn sate și 
comune, țărani muncitori in 
haine de sărbătoare, pionieri cu 
stegulețe în mîini și-au manife
stat cu căldură simpatia față de 
reprezentanții Partidului Comu
nist Francez, aruneînd buchete 
de flori înaintea mașinilor.

La întovărășirea agricolă oas
peții au fost întîmpinați de tov. 
Ion Puia, președintele întovără
șirii, cu tradiționala pîine șl 
sare. Membrii delegației s-au în
treținut cu tov. Cheleș Preda, 
deputat în Marea Adunare Na
țională, secretarul întovărășirii 
agricole, care a dat o serie de 
lămuriri asupra organizării pro
ducției, asupra rezultatelor bune 
pe care le-a obținut întovărășirea 
și asupra felului cum se împart 
erodusele obținute de întovără
șiți.

După ce a răspuns la unele în
trebări puse de întovărășiți tov. 
Waldeck Rochet a spus Intre al
tele : „Țărănimea din Franța se 
aiiă cu totul in altă situație de
cit țărănimea din Rominia. Ea se 
află încă sub exploatarea marilor 
moșieri. Țăranii francezi privesc 
cu mult interes rezultatele obți
nute de țărănimea din țara uv. 
și speră că sub conducerea înțe
leaptă a Partidului Comunist 
Francez își vor făuri și ei o viață 
nouă, mai bună. In continuare, 
tov. Waldeck Rochet a expus pe 
scurt programul agrar al P.C.F..

De aci oaspeții s-au îndreptat 
apre gospodăria agricolă colec
tivă „Grivița Roșie" din comuna 
însurăței. Delegația a vizitat 
ferma zootehnică, grajdurile gos
podăriei, tntrețintndu-se înde, 
lung cu membrii gospodăriei. Co- 
lectiviștil au oferit apoi oaspe
ților o masă.

Spre seară tovarășii Waldeclt 
Rochet și Madeleine Vincent au 
vizitat gospodăria agricolă de 
stat „Justin Georgescu" din ra
ionul Călmățui, gospodărie frun
tașă pe_ țară. Oaspeților le-a 
fost înmînat un drapel roșu din 
partea colectivului de muncitori, 
tehnicieni și ingineri cu rugămin
tea de a transmite un frățesc sa. 
lut muncitorilor agricoli francezi.

Tov. Roland Leroy a vizitat in
stalațiile portuare ale Direcției 
regionale a navigației fluviale 
Galați și șantierul naval din Ga
lați.

în regiunea Galați, 
Comitetului Central al 
făcut o vizită la into- 
agricolă „16 februarie 
comuna Cioara-Doicești,
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