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Vom traduce în viață
nobilele idei ale Festivalului

Adunarea tineretului din București

A z i 
la București:

de trei zile stadionul Re- 
va oferi publicului bucu- 
cit și iubitorilor de sport

cu

fl
.f

In ultimul timp ne-am obișnuit 
să vedem dese manifestări tine
rești, grandioase prin amploarea 
și importanța lor. Nu ne mai miră 
acum adunări de mii de tineri, 
carnavaluri fastuoase, demonstra
ții artistice sau competiții sportive 
cu un număr impresionant de par- 
ticipanți. Totuși întotdeauna ne 
emoționează o asemenea mani
festare.

In acest an, Moscova a fost 
capitala tineretului din întreaga 
lume, atît a celor ce au participat 
efectiv la cel de al VI-lea Festival 
Mondial cît și a celorlalți tineri 
rămași în țările lor, dar care au 
gîndul și inima au fost timp de 
două săptămîni alături de festiva- 
liști. Din țara noastră au mers în 
orașul luminii 1.000 de tineri. Dar 
alte ?eci și sute de mii, deși au 
rămas în tară au participat la o 
serie de acțiuni tinerești de mare
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Un aspect de Ia Arenele Libertății 
răsunet: festivalurile raionple și 
regionale ale tineretului, competi
ții sportive, mitinguri și confe
rințe închinate Festivalului Mon
dial și în cadrul cărora și-au 
manifestat adeziunea lor una
nimă la lupta tineretului din 
lumea întreagă. pentru pace și 
prietenie. Ei au trimis la Mos
cova pe cei mai buni, iar la 
înapoiere i-au pus să le vor
bească, să le povestească despre 
tineretul sovietic, despre Moscova, 
despre toți cei veniți acolo să-și 
cînte năzuințele tinerești.

Ieri după-amiază la „Arenele 
Libertății" s-au adunat din nou 
peste 7.000 de tineri, umplînd nu 
numai băncile dar și culoarele 
și scările arenei. Erau peste 7.000 
de tineri bucureșteni care au venit 
să asculte pe cîțiva participanți 
la Festivalul de la Moscova ce 
aveau să-și depene pentru ei,

amintirile și învățămintele celor 
două săptămîni petrecute la 
Moscova.

Sus. la masa prezidiului, au 
luat Ioc un grup de participanți 
la Festival în frunte cu tov. Virgil 
Trofin, prim secretar al C.C. al 
U.T.M. și șeful delegației tinere
tului nostru la cel de-al VI-lea 
Festival. Din prezidiul adunării 
au mai făcut parte tovarășii, Șt. 
Cruceru secretar al Comitetului 
Orășenesc București al P.M.R., 
Manole Bodnăraș, președintele 
GC.F.S., Ion Iliescu, secretar al 
C.C. al U.T.M., Miron Olteanu, 
membru în Biroul C.C. al U.T.M., 
oameni de cultură și artă, tineri 
delegați la Festival — muncitori, 
țărani muncitori, studenți, artiști, 
sportivi.

Rînd pe rînd cei ce au făcut 
parte din delegația R. P. R. la

Festival, trec prin fața tribunei 
vorbind tineretului.

In liniștea ce s-a lăsat reînvie 
aici momentele de neuitat ale 
Festivalului. Participanții, printre 
care vedem pe Constantin Rucă- 
nescu, lăcătușul de la I.T.B., tex- 
tilista Elisabeta Matache de la 
„Dacia", Ion Iordache strungarul 
de la „Grivița Roșie", inginerul 
Virgil Georgescu de la Ministerul 
Minelor, Ion Botezatu, instructor 
de pionieri, sau secretara Comite
tului raional U.T.M.-Stalin. Paula 
Șerban, urmăresc cuvintele vor
bitorilor dar gîndurile lor călă
toresc în urmă cu aproape o lună, 
la Moscova, la Festival. Văd 
parcă aievea fabricile automatizate 
despre care vorbește Ion Savin 
de la uzinele „23 August", colho
zurile bogate despre care pove
stește întovărășitul Nicolae Efti- 
mie din Brănești. O urmăresc pe 
Constanța Corbu de la Institutul 
Pedagogic din București în vizita 
făcută prin măreața Universitate 
„Lomonosov44 sau prin școlile 
mari și luminoase ale Moscovei, 
pentru ca apoi să aplaude înde
lung pe tinerii noștri artiști lau- 
reați ai Festivalului despre care 
vorbește cu emoție Alexandrina 
Dumitrache, balerină la Teatrul 
de Operă și Balet, ea însăși 
distinsă cu un asemenea înalt 
titlu.

La tribună a urcat apoi tov. 
Virgil Trofin. Amplul său cuvînt 
este subliniat în numeroase rîn- 
duri cu aplauze furtunoase ce 
demonstrează 1 Justificata mîfidrie 
a întregului tineret romîn față 
de succesele dobîndite de dele
gația R.P. Romîne la cel 
VI-lea Festival Mondial.

De aici, de la Arenele Liber
tății din Capitala patriei noastre 
a răsunat ieri din mii de piepturi 
hotărîrea tineretului romîn de a 
continua acțiunile menite să ducă 
la întărirea păcii și prieteniei cu 
tineretul întregii lumi, de a fi în 
primele rînduri ale luptătorilor 
pentru o tinerețe fericită.

GH. ANGELESCU

de-al

întrecerea fumalișiilor
La uzinele „Victoria“-Călan în

trecerea dintre echipele de turna- 
liști a făcut ca în prima săptă- 
mină din luna septembrie planul 
de producție să tie întrecut cu 
332 tone de fontă.

Economii însemnate
De la începutul anului și pînă la 

10 septembrie, muncitorii din sec
țiile croit ale fabricii de încăl
țăminte „Solidaritatea^ din Ora
dea au economisit 7.931 kg. de 
talpă, 609.000 dm, p. fețe de piele, 
peste 140.000 dm. p. meșină și
6.600 m.p. pînză pentru căptușală. 
Valoarea materialelor economisite 
este echivalentă cu prețul de cost 
a 13.500 perechi de încălțăminte.

Felul cum muncitorii de la a- 
ceastă fabrică își organizează locul 
de muncă și folosesc capacitatea 
utilajului îl dovedesc atît cele
46.600 perechi de încălțăminte 

j confecționate peste prevederile 
\ planului în anul acesta, cît și
crearea celor peste 100 modele noi..

Concursuri literare 
și artistice

A.R.L.U.S.-ul împreună
Casa Centrală a creației popu- 
lare organizează un concurs 
de lucrări literare, compo
ziții muzicale, artă olastică și 
aplicată, avînd ca teme: A 40-a 
aniversare a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, realiză
rile regimului nostru democrat- 
popular, ajutorul acordat țării 
noastre de Uniunea Sovietică. In 
afară de premii, cele mai bune 
lucrări literare și muzicale pre
zentate la concurs vor fi~ tipă
rite ; cele mai reușite lucrări de 
artă plastică și aplicată vor fi 
expuse în centrele de regiuni, în 
preajma lui 7 Noiembrie, iar la 
30 Decembrie în cadrul unei ex
poziții la Casa prieteniei romîno- 
sovietice.

A.R.L.U.S.-ul organizează și 
un alt concurs, de literatură, 
desen și lucru manual, pentru 
elevii școlilor de cultură gene
rală, pedagogie, profesionale, pre
cum și pentru casele de copii și 
pionieri. Cele mai bune lucrări 
vor fi expuse în Capitală. Se 
vor oferi în afară de premii în 
obiecte, trei premii speciale con- 
stînd dintr-o călătorie de 12 zile 
în Uniunea Sovietică.

La organizațiile A.R.L.U.S. au 
și început să sosească lucrări 
pentru concursuri, iar în curînd 
comisiile de selecționare își vor 
începe activitatea.
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| încă o clădire modernă a | 
înfrumusețat aspectul orașu- g 
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Timp 
publicii 
reștean ... T._______
veniți anume din cele mai înde
părtate colțuri ale țării, un splen
did spectacol atletic : a X-a edi
ție a Campionatelor internațio
nale de atletism ale R.P.R.

Peste 20 de țări din toate cele 
cinci continente și-au trimis re
prezentanți pe care obișnuit nu
mai Olimpiadele și marile cam
pionate îi reuneau pe același sta
dion. Toți sînt dornici să participe 
la „cea mai tare și frumoasă în- 
tîlnire atletică a anului*4 — cum 
înșiși ei numesc întrecerea de azi 
dorind să adauge la titlurile lor 
și pe acela de „campion interna
țional de atletism al R. P. R.“ 
Din tribunele stadionului devenit 
bine cunoscut In întreaga lume 
prin bogata și rodnica sa tradiție, 
publicul va putea gusta din plin 
emoțiile întrecerilor oferite atît de 
atleții noștri : Maria Diți, Wiesen- 
mayer, Rășcănescu, etc., de lotul 
atleților sovietici printre care 11 
sînt campioni unionali, cît și de 
cunoscuții atleți americani Mur
chison, Parry O’Brien, Shelton și 
Stanley, de Cen Fu-ien și Tai-i-șu 
din lotul chinez și mulți alți at
leți de valoare mondială.

Cîteva zile înainte de începerea 
întrecerilor, stadioanele bucureș- 
tene, atît de apreciate pretutin
deni, au găzduit cu ospitalitate pe 
atleții veniți să se antreneze și să 
se cunoască. Risipa de veselie, 
strîngerile de mînă ferme și căldu
roase, au demonstrat că jubileul 
„Internaționalelor44 noastre se va 
desfășura într-o atmosferă de sin-
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Era o zi obișnuită, ca toate 
celelalte. Gavril Platon s-a dus 
la lucru de dimineață și s-a 
apucat de treabă. Ce gînduri 
îl frămîntau în ziua aceea, ce 
se petrecea în sufletul lui — 
cine poate ști ? Gavril Platon 
vorbește puțin, ca mulți arde
leni ; nu prea pătrunde oricine 
în sufletul lui. De altfel, poate 
că în clipele acelea nu-l fră- 
mînta nimic deosebit. Cel mult 
s-ar fi putut gîndi că în ziua 
aceea este sîmbătă și poate că 
seara va merge la bal. După 
prînz a făcut ceva treburi de 
organizație ( el este secretar de 
U.T.M. la întreprinderea „Bo
bîlna" din Dej) a mers pe la 
„orășenesc" și s-a dus acasă. 
Era seară, și-a călcat pantalonii, 
o cămașă, s-a spălat, s-a uitat 
în oglindă. Să se ducă, să nu 
se ducă la băl ? Pînă una-alta 
s-a așezat pe pat cu o carte în 
mînă, și uite că cititul l-a furat 
și a uitat de toate. Și cum șe
dea el așa, cufundat în lectură, 
trîntit pe pat, aude deodată 
gălăgie afară. Cine să fie ?. Ci
neva bătu la ușă.

— Măi Gavrile, ești acasă ? 
se aude o voce cunoscută.

— Este acasă — răspunde 
tot cineva de afară. E lumină 
în cameră.

Gavril se duce și deschide. 
In fața lui o grămadă de ti
neri, prieteni, băieți din orga
nizația lui. Unul avea un acor
deon după gît. Au început toți 
să cînte veseli privindu-se cu 
înțeles între ei, „Mulți ani 
trăiască". Gavrilă rîdea și el, 
fără să știe de ce. Ce le-o fi 
venit ăstora ? Te pomenești că 
s-au întrecut cu băutura și a- 
cum au venit să-l ia și ve el 
la petrecere. I-a chemat înăun
tru. Băieții au intrat, apoi l-au 
îmbrățișat și l-au felicitat.

— Să trăiești ” 
mulți ani /

In clipa aceea 
ton s-a lovit cu 
frunte:

— Măi fraților, 
tem astăzi ?

— In 3 august 1957.
— Formidabil. Astăzi este 

ziua mea de naștere și eu ui
tasem.

—- Păi vezi — îi spuse Lan- 
toș _. tot noi să ținem minte 
și asta!

Gavrilă, la

Gavrilă Pla- 
palma peste

în cite sîn-

Apoi tinerii i-au făcut cadou, 
în numele întregii organizații, 
o cămașă și o cravată. Gavril 
se înroșise de emoție, se învîr- 
tea în jurul lor încurcat. Nu 
prea avea bani, cu ce să-i tra
teze ?

— Măi băieți, bani nu prea 
am eu, dar măcar o mică 
veselie tot o să facem noi.

E drept, n-a fost prea multă 
băutură și mîncare, dar 
tinerii au cîntat și au spus glu
me pînă noaptea tîrziu. Aceas
ta a fost cea mai plăcută ono
mastică din viața lui Gavril.

Intîmplarea aceasta este fru
moasă și emoționantă. Cite co
mentarii lirice n-ar putea fi fă
cute pe marginea ei? Dar s-au 
mai întîmplat și altele. Tinerii 
din organizația U.T.M. de la 
întreprinderea „Bobii na" din 
Dej au o evidență „secretă" a 
zilelor de naștere ale tuturor 
utemiștilor lor. într-o zi, în ca
drul unei adunări generale, 
după ce s-au epuizat toate 
punctele de pe ordinea de zi, 
cineva de la prezidiu s-a ridi
cat și a anunțat că organizația 
îl felicită pe tînărul Stan Ion 
care împlinea 19 ani în ziua a- 
ceea, că-i urează multi ani și 
fericire. Apoi i s-a făcut ca
dou o cravată. Stan Ion s-a în
roșit și s-a fîstîcit, îneît n-a mai 
știut de el. S-a dus la masa pre
zidiului, a luat cravata și s-a 
așezat la loc.t Pe urmă și-a dat 
seama că trebuie să spună și el 
cîteva cuvinte de mulțumire ti
nerilor pentru gestul deosebit 
de frumos pe care l-au făcut. 
S-a ridicat, a tușit de cîteva ori, 
s-a uitat în ochii tuturor emo
ționat, cerîndu-le parcă iertare 
pentru timiditatea lui, dar par- 
că-i pierise vocea, nu putea 
scoate nici un cuvînt. Cineva 
l-a scăpat însă de rușine.

— Lasă, măi Ioane, că ne 
mulțumești tu altădată.

Faptele acestea nu sînt tre
cute nici în planurile de muncă, 
nici în rapoartele de activitate 
ale organizației tinerilor de la 
„Bobîlna", dar cît de mult cîș- 
tigă organizația în sufletele ti
nerilor prin aceste manifestări 
spontane și omenești l

După acea adunare generală, 
patru tineri au cerut să intre în 

• U.T.M. Le-a plăcut atmosfera 
prietenească și caldă din orga-
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ceră prietenie. Aparatele fotorepor
terilor s-au dovedit nesatisfăcă
toare pentru a surprinde îndea
juns zimbetele, imbrăjișările și mai 
ales buna dispoziție sufletească a 
concurenfilor dornici să se cu
noască, să lege prietenii durabile. 
Toți au mărturisit că sînt intr-o 
formă excelentă, plini de ambiție 
să reușească performanțe cit mai 
valoroase.

Sintem siguri că publicul nos
tru, a cărui sportivitate și com
petentă au fost de atîtea ori apre
ciate în asemenea prilejuri, va fi 
la inăl|ime și de data aceasta. 
răsplătindu-1 pe concurenji cu 
aplauze și încurajări, mulțumin- 
du-le astfel pentru frumosul spec
tacol atletic pe care aceștia ni-1 
vor oferi.

La Jubileul Campionatelor In
ternationale de atletism ale R.P.R. 
transmitem un călduros și amical 
salut oaspeților noștri dragi cit și 
iubiților noștri reprezentanți — 
sutelor de sportivi cu care în după 
amiaza acestei zile de septembrie 
ne vom intilni pe Stadionul Re
publicii.

Solemnitatea unor decorări

6

Rîndul de sus de la stînga ; / 
yMoens (Belgia), Rășcănescu'<Ă 
}(R.P.R.), Ma Sian Lun (R. P.J 
^Chineză) șl Valent Gejza (R 
jr Cehoslovacă). Z
J Rîndul de mijloc: Krivono-£ 
/sov (U.R.S.S.), Tbor jonsson 
^(Islanda), Maher Naguib (E-Z 
Xgipt) și Barkany Ștefan (R.P. £ 
/Ungară). /
Z Rîndul de jos : Ogusky Keijl Z 
^(Japonia), Vuiacici (R.P.F. Iu 
/goslavia), Welbourne (S.U.A.)J/ 
/și Țakanikas (Grecia). Z
</ Văzuți de Neagu Radulescu

„Luna Iașilor"
Duminică 15 septembrie se 

deschide la Iași, Luna Iașilor. 
Luna Iașilor va prilejui o trecere 
în revistă a realizărilor din oraș 
și regiune în anii puterii popu
lare.

Pe terenul „Politehnicii" din 
Calea „23 August" se amenajează 
o expoziție cu produse industriale 
și agroalimentare. Pe terenul din 
Piața Halei centrale și j>e platoul 
învecinat va fi organizata o expozi
ție cu vînzare a produselor gos
podăriilor agricole de stat, ale 
gospodăriilor agricole colective, 
ale întovărășirilor agricole, ale 
producătorilor Individuali.

In diferite puncte ale lașului 
se organizează parcuri de dis
tracție. Pe estradele special a- 
menajate se vor 
grame artisitee 
formații artistice 
întreprinderile și
șene. Pentru Luna lașilor se ti
părește un ghid al orașului Iași, 
care va cuprinde un scurt istoric 
al lașului și prezentarea monu
mentelor istorice în ordinea con
struirii și a importanței lor.

Cu același prilej și pentru me
rite în muncă membri ai colec
tivului redactional al ziarului 
„Elore" au fost decorați cu ordi
ne ale R.P. Romine.

Tovarășul dr. Petru Groza, 
președintele Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale a felicitat căl
duros pe cei decorați urîndu-le 
noi succese în activitatea de vii
tor.

Joi a avut loc la Prezidiul Ma
rii Adunări Naționale solemnita
tea înmînării unor decorații.

Pentru efortul comun al mun
citorilor, inginerilor și tehnicie
nilor care au avut ca sarcină 
realizarea Centrului de cercetări 
nucleare al R.P. Romîne, cu 
prima etapă punerea în funcțiune 
a reactorului nuclear de 2.000 
Kw., pentru cercetări și produc
ție de izotopi, a fost conferit „Or
dinul Muncii" unor anga
jați din întreprinderile de pro
iectare, construcții și montaj din 
cadrul Ministerului Industriei 
Grele și Institutului de fizică a- 
tomică.

Totodată a fost înmînat „Ordi
nul Muncii44 clasa I-a conferit 
ziarului „Elore44 cu prilejul a 10 
ani de apariție și pentru merite 
deosebite în activitate.

(Agerpres)

desfășura pro- 
prezentate de 

de amatori din 
instituțiile ie-

POVARA
DIN MAPĂ

bloc muncitoresc construit J 
pentru I.F.E.T.-Cîmpina. In ț 
jurul zilei de 1 octombrie 8 
se vor muta aici noii loca- 5

KRUPP-II

nlzațle, grija fafă de fiecare ti- ♦ 
nUr, Intimplirile acestea au un J
farmec și un tîlc al lor deose- ♦
bit, care parcă vrea să ne învefe f
ceva. t
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DIN GALERIA

MARILOR APAȘI (II)

Monolog cu ., epilog

in pag. 2-a
* Cuvîntarea tov. Virgil 
Trofin ♦ Cuvintul altor 
delegați la Festivalul 

de la Moscova

dansează cadrilul pe marginea prăpastiei
In primăvara acestui an, un 

domn în floarea vîrstel, cu tră
sături destul de aspre în con
trast cu chipul rotofei, călătorea 
prin țările Orientului Mijlociu și 
prin cele dîn sudul Asiei.

Rotofeiul pelerin, botezat puțin 
cam impropriu „ambasadorul ge
nerozității germane*4 sosea ca din 
întîmplare, cu regularitate, îndată 
după ce plecaseră din țările cu 
pricina alți străluciți pelerini pe 
numele lor Adenauer, Heuss și 
von Brentano. Vizita rubicondului 
personaj avea — pentru cine în
treba — caracter turistic. E drept 
că el alegea în deosebi țări slab 
dezvoltate și ca Imbinînd utilul 
cu plăcutul, ici furniza ceva utilaj 
demodat, dincolo semna un con
tract pentru livrare de armament, 
iar în altă parte, plimbîndu-se de-a 
lungul nisipurilor mișcătoare ale 
Orientului mijlociu, făcea pros
pectări. Moș Crăciun acesta picat 
în toiul verii, practică un sport 
dubios și plin de pericole pentru 
partener. El caută ca în locul la
țului uzat și cîrpit al colonialis
mului englez să azvîrle un altul 
învelit în mătase, ca să nu se 
observe cît e de sufocant. Dom
nul acesta plimbăreț ar fi trebuit 
să fi stat în umbra unei celule 
isprăvindu-și al 8-lea an de 
pedeapsă din cei 12 pe care 
i-a primit cu destulă greutate. 
Dar aceasta nu s-a întîmplat, de
oarece pentru el a intervenit Ade
nauer la generalul Mc Cloy, pen
tru că generalul a intervenit la 
guvernul american, pentru că a- 
celași guvern american a fost su-

pus unor presiuni la care a cedat 
destul de ușor — de clțlva prie
teni al nedreptățitului pe numele 
lor Rockefeller, Morgan, Dupont 
de Nemours. Și apoi, după cum 
s-a exprimat cu gingășie chiar 
cancelarul Adenauer, ar fi fost o 
adevărată ironie ca nefericitul să 
stea la pușcărie „pentru impru
dențele tatălui său Gustav" (Să
răcuțul Alfred, nu sprijinise pe 
Hitler și nu profitase de pe urma 
războiului decît numai doi ani).

Povestea pelerinului e lungă 
iar numele său cunoscut pînă și 
copiilor de școală din Întreaga 
Europă, este Alfred Krupp von 
Bohlen und Halbach.

De la negustoria cu vin
la negustoria cu moartea

Pe la sfîrșitul secolului al 
XVlI-lea pe malul Rinului trăia 
un negustor de vinuri, cunoscut 
de-o parte și de alta a fluviului. 
Arnoldt Krupp vindea vin chilim- 
bariu și ciștiga bani. Fiul său 
Anton însă nu s-a mai mulțumit 
cu căratul poloboacelor și a ca
rafelor. Pentru el chemarea lui 
Loreley se numea pulbere și țevi 
de flintă. Și de atunci generații 
în șir de Krupp au trăit din pul
bere, au ajutat să se transforme 
cetăți, orașe, provincii și țări în
tregi în praf și pulbere. N-a mai 
mai existat astfel război in care

să nu fie amestecat vreunul din 
urmașii Iui Anton Krupp. Din 
vremea lui Frederich cel Mare și 
mal ales de la proclamarea impe-

german, averea și influen
ta lui Krupp au crescut simțitor. 
Un biograf entuziast al concer
nului Krupp spune că pînă la 
sfîrșitul primului război mondial 
Germania avea două monarhii: 
Hohenzoilernii și Krupp-ii, după a- 
ceea rămînînd doar cea din urmă. 
De fapt însă, înainte, ca și după 
primul război mondial, ca și azi, 
în Germania capitalistă n-a exis
tat decît o singură dinastie al 
cărui cuvînt conta într-adevăr, la 
al cărei semn se puneau în miș
care ițele diplomatice, se prefe-

rau amenințări la adresa altor 
state, se porneau războaie. Și 
aceasta a fost familia Krupp in 
fața căreia s-a înclinat Kaizerul, 
Hitler și se înclină astăzi Ade
nauer. Fără sprijinul puternicu
lui imperiu economic al Iui Krupp 
nu poate rezista nici un guvern 
intr-o Germanie capitalistă. Șl 
imperiul lui Krupp nu se poate 
men|lne și prospera fără război, 
de aceea el ține in palmă pe cei 
care țipă mai tare cuvintul „re
vanșă", pe cei care intretin mili
tarismul.

In pragul primului război mon
dial, Krupp poseda ÎS uzine de 
laminate, 53 cuptoare Martin șl 
81.000 de muncitori. El fabrica 
tot felul de arme, incepînd cu gin
gașul pistol de poșetă continuind 
cu puștile și mitralierele și sfîr- 
șind cu tunul de 420 mm. cu tra
gere lungă intrat in sinistra isto
rie a războaielor imperialiste sub 
numele de „die diecke Berta" cu 
care armatele prusace au bom
bardat Parisul. Sîngerosul măcel 
mondial, terminat cu ruine, cu 
moartea a milioane de oameni și 
cu înfringerea Germaniei, s-a sol
dat însă pentru Krupp cu bene
ficii uriașe. El a cîștigat în 1918 
nu mai puține de 118 milioane 
mărci. Nu se uscase bine cernea
la pe actul de capitulare de la

AL. GIRNEAȚA

...Sînt nenorocit! 
Epuizat 1 Mîine se 
încheie înscrierile 
pentru examenul de 
admitere. Și înțeleg 
urgența... dar, un
de ? Unde să dau ? 
Că și anul trecut 
și acum doi ani, 
m-am pripit cu ale
gerea... M-au refu
zat. M-au refuzat, 
două facultăți, nu
mai după lucrările 
scrise.

Ei bine, din orice 
experiență, se înva
ță I Vara asta, cînd 
babacii au cerut din 
nou să dau la o fa
cultate, mi-am cum
părat o mapă cără
mizie și foarte în
căpătoare. Anii tre- 
cuți era un adevă
rat chin să umblu 
cu toate actele mo
totolite. Anul aces
ta, prudent, m-am 
pregătit din timp 
pentru examene.

Sînt, jur, de o 
conștiinciozitate ire
proșabilă. întors în 
București, primul 
drum l-am făcut la 
..micro" și apoi la 
„Wasserman".

Insfîrșit, cam de 
o lună, mapa-mi 
este plină cu tot ce 
trebuie pentru fa
cultate... Este a 
treia oară cînd plă
tesc 5 lei la CEC, 
taxa de înscriere... 
Cum trec anii 1... 
Am avut grijă să-mi 
procur din timp 
cîte-un formular tip 
de la toate facultă
țile din București. 
Cum mă persecută 
pe mine ghinionul, 
mi-era teamă să nu 
se termine formula
rele și să rămîn pe 
dinafară.

Grea povara din 
mapă 1 Fizic — nu 1 
Cîteva hîrtiuțe... 
Moral ? O piatră pe 
inimă...

Trebuie să-mi gă
sesc și eu culcușul 
anul ăsta. Trebuie. 
Un culcuș liniștit. 
De o lună caut... Ce 
caut ? Facultatea 
ideală. Și ce puțin 
înțeleg eu prin „i- 
deală“ : unde să in
tru și eu ; pe care 
s-o termin și eu ; și 
care să nu fie prea 
complicată.

Sînt atîtea fa
cultăți care nu mă 
atrag. Tn noianul 
lor mi e și greu să 
le descopăr pe cele

care mă atrag. Ce 
absurdă mi se pare 
întrebarea unora: 
„Ce facultate te 
pasionează De 
unde să știu ?! Dacă 
n-ai mai făcut-o ni
ciodată ești parcă în 
stare să știi dacă te 
pasionează sau nu?'

Eu, caut, de o 
lună întreagă, caut 
Familia-mi pleda 
peiitru medicină. 
Naivi I Medicină în
seamnă 7 examene! 
S-a introdus și fizi
ca.

...Cineva mi-a șop
tit într-o zi că la 
horticultură ar fi

»
ceva locuri, multi- 
șoare chiar, și can
didați puțintei. Ce 
mi-am zis ? Nu e 
rău 1 Culcuș parfu
mat. Inginer de 
flori. Da... Lucru 
curat 1 O seră mă- 
ricică, spațioasă... 
Floricele... Poți fi a- 
tunci și atent și 
drăguț fără efor
turi.. Nici nu știu 
cînd am ajuns la 
facultate. Nu m-am 
pripit 1 Am dat rai
te pe acolo vreo 
două zile. Mă în
grozeam 1 Veneau 
frații de parcă i-ar 
fi primit fără exa
men, fără cinci pro
be...

M-am retras dis
cret. Eram în infe
rioritate numerical... 
Am ajuns la formi
dabila concluzie că 
sondajele, numai 
sondajele îmi pot fi 
de folos. Am înce
put colindatul pe la 
secretariatele făcui- 
tăților. Ținta era ci
fra înscrișilor.

Bateam drumurile 
toată ziua. Mi se 
arseseră tălpile. Și, 
mapa, de la zi la 
zi, o simțeam insu
portabil de grea. 
Moral — vorbind I

La I.S.E.P. am a- 
vut impresia că sînt 
perspective. Din nou 
decepție 1 4 ani în 
compania unor fe
tișcane iremediabil 
urîte n-ași fi supor
tat. Dacă nu pri
vesc un chip fru-

mos într-o zi, nu 
sînt om 1

Am ajuns pe Schi
tu Măgureanu.. Arta 
dramatică. Descope
risem că am un nu
me de afiș, formi
dabil : Temistocie 
Titus Teodorescu.

O persoană infor
mată m-a pus în 
gardă: „Teoretice- 
le-s ușoare. Are cine 
să-ți spună o vorbă 
buna unde trebuie
— ai reușit !...“

Vreo 4 zile am 
căutat cu disperare 
în ramificată noas
tră familie, printre 
numeroasele noastre 
cunoștințe, o gură 
în stare să rostească 
o vorbă bună acolo 
unde trebuie. Dar, 
dușman i ’ 
nionul 1 Neam 
neamul nostru 
fost actor...

EPILOG
în seara zilei de 

13 septembrie 1957, 
în jurul orei 23,30 
Temistocie Titus 
Teodorescu s-a ur
cat —- epuizat după 
o nouă zi de aler
gătură fără rezultat
— într-un vagon 
de tramvai clasa 
Il-a. Avea asupra-i 
nedespărțita mapă 
cărămizie. 
contrariat, 
rientat și o vagă 
umbră de 
re i se citea ușor în 
ochi. A ațipit cu- 
rînd, în tramvai, cu 
cotul pe geamul că
ruia îi lipsea com
plect cristalul, cu 
mapa sub cot... în
tr-un tîrziu, cînd 
tramvaiul ajunsese 
la capătul liniei, 
l-a trezit taxatorul :

— Tovărășele, mai 
departe nu mai 
merge 1

A tresărit bui
mac, Temistocie. 
„Mapa 1 împovă
rată mapă I" O pier
duse pe drum 1 O 
clipă a părut dis
perat, îngrozit.. 
„Mîine — ultima zi 
de înscrieri 1 Acte
le ?! Intr-o zi nu se 
mai pot reface 1 !“ 

Apoi... a devenit 
senin, liniștit, ușor, 
ca atunci cînd ți se 
ia o mare piatră de 
pe

mi-e ghi-

n-a

Părea 
dezo-

resemna-

inimă...

VALERIU 
LAZAROV

(Continuare in pag. 4-a)



Delegația tineretului romîn a adus un aport deosebit
la reușita Festivalului de la Moscova

Adunarea tineretului din București
Cuvîntarea tovarășului Virgil Trofin Cuvîntul tovarășului Ion Savin

Drădi tbvarăși,

Pentru noi, tinerii care am par- 
ticijKat la cel de-al VI-lea Festi
val Mondial al Tineretului și Stu
denților de la Moscova, este o 
deosebită cinste și mîndrie să vă 
vorbim despre această grandioa
să manifestare a tineretului lu
mii. Noi am trăit astfel de mo
mente incit cuvinte pentru a ex
prima tot ceea ce am văzut sînt 
destul de greu de găsit.

închipuiți-vă cum arăta minu
nata Moscovă, devenită capitala 
tineretului lumii, în timpul celor 
două săptămini cit a durat Fes
tivalul. Frumoasă ca în povești, 
ca în basme, cu clădirile ei minu- 

?! 
ei 

ca 
în 
Șl

nate, împodobite cu flori 
becuri multicolore, cu străzile 
lucitoare deasupra cărora 
niște cununi uriașe străluceau 
toate limbile cuvintele: Pace 
prietenie, Trăiască pacea, înscri
se în culori vii sau luminate de 
mii de becuri multicolore. Minu
nății oameni sovietici, minunatul 
tineret sovietic, cetățenii sovie
tici ai glorioasei și frumoasei 
Moscove, prin atitudinea lor en
tuziastă sinceră de pace și prie
tenie, prin atenția și dragostea 
cu care au înconjurat pe fiecare 
delegat la Festival au dat aces
tei mari manifestări a tineretu
lui lumii un aspect cu totul de
osebit. Imaginați-vă ziua deschi
derii Festivalului. Milioanele de 
moscoviți ieșiți în străzi, pe la fe
restrele și pe acoperișul clădirilor, 
femei, bătrîni, tineri, copii cu 
flori în mină, cu diferite daruri, 
coloana uriașă de mașini multi
colore a delegaților Ia Festival, 

. care se îndreptau spre marele 
stadion.

Delegația noastră a făcut din 
locul unde eram cantonați și pînă 
la stadion 6 ore. In acest timp 
pe străzile Moscovei cetățenii so
vietici, tineretul sovietic a mani
festat pentru pace, pentru priete
nie, împotriva războiului, și-au 
exprimat puternic sentimentele 
lor de prietenie cu lupta tuturor 
popoarelor pentru o viață mai bu
nă, pentru libertate și pace, și-au 
manifestat sentimentele de prie
tenie față de patria noastră, față 
de poporul și tineretul nostru. 
Milioane de mîini ne-au îmbrăți
șat, mii de buchete de fiori ne-au 
fost oferite. La fiecare pas au
zeam fie un cuvînt strigat în 
limba romină: Salut tineretului 
romin, București-Moscova, Pace 
și prietenie, Trăiască poporul ro
mîn, Trăiască P.M.R., Trăiască 
Republica Populară Romină — fie 
un grup de tineri cîntînd în ro- 
mînește frumoasele noastre cin- 
tece: In Bucureștiul iubit și al
tele.

Poporul și tineretul sovietic au 
asigurat condiții excepționale de 
desfășurare a Festivalului. Pentru

în zilele Festivalului delegații 
noștri au participat la nume
roase întîlniri cu tinerii sovie
tici : întîlnirea organizată de de
legația noastră cu delegația 
Comsomolului în parcul Sokol
niki, cele două întîlniri cu tinerii 
din raionul Sverdlovsk care au 
găzduit delegația noastră, ex
cursiile în comun pe canalul 
Moscova-Volga și in orașul Za
gorsk, întîlnirea cu activiștii co
mitetului orășenesc Moscova al 
Comsomolului. Delegații noștri 
au făcut vizite in 24 întreprin
deri, în 4 colhozuri și S.M.T., 
în 11 școli, facultăți și instituții 
etc. De asemenea s-au organizat 
vizite la peste 20 muzee și ex
poziții.

Toate aceste întîlniri și vizite 
au fost puternice manifestări ale 
prieteniei tineretului romîn cu 
tineretul sovietic. Noi am trans
mis poporului și tineretului so
vietic sentimentele, poporului și 
tineretului nostru de profundă 
recunoștință și dragoste frățea
scă și am simțit aceleași senti
mente frățești din partea poporu
lui sovietic pentru poporul și ti
neretul patriei rtoastre. Spuneți 
poporului și tineretului romîn — 
spuneau oamenii sovietici și ti
neretul sovietic — că au in noi 
un prieten, un frate de nădejde, 
transmiteți-le urările noastre de 
noi izbinzi in lupta pentru con
struirea socialismului — pentru 
apărarea păcii.

în vederea cunoașterii reci
proce, a întăririi unității tinere
tului în lupta pentru pace, de- 
legafi noastră a organizat peste 
40 de întîlniri cu tineri din mai 
mult de 50 de țări, printre care: 
R. P. 
R. P. 
R. D. 
R.P.D. 
R.P.F.

Chineză, R. P. Bulgaria, 
Ungară, R. Cehoslovacă, 
Germană, R. P. Polonă, 
Coreeană, R. D. Vietnam, 
Iugoslavia, Franfa, An

glia, Italia, R.F. Germană, ță
rile Scandinave, Grecia, țările 
Africii, țările arabe, Egipt, Si
ria, Liban, țările Americii La
tine. India, Indonezia și altele. 
De asemenea, delegați ai țării 
noastre au participat ca invitați 
la intilnirile organizate de dele
gațiile altor țări.

Intilnirile cu tinerii din țărjle 
socialiste au foSt puternice ma‘ 
nifestări pentru întărirea priete
niei popoarelor și tineretului ță
rilor noastre, pentru întărirea 
unității lagărului socialist. In
tilnirile cu tinerii din țările ca
pitaliste și coloniale au demon
strat solidaritatea noastră cu 
lupta tineretului din aceste țări 
pentru independența națională și 
un viitor mai bun al tineretului; 
in multe din aceste intilniri cum 
au fost cele cu Egiptul, Grecia, 
Cipru, delegații respectivi au 
mulțumit pentru sprijinul pe care 

____,_______ _________ ______ poporul nostru îl dă luptei lor 
delegații la Festival au fost puse pentru independență. Intilnirile 
la dispoziție cele mai mari săli prietenești au constituit de ase- 
de spectacole și stadioane, s-au menea prilejul de a lămuri unele 
organizat vizite și manifestări ale probleme confuze sau greșite pe 
Festivalului la Kremlin, în Ex- care le aveau unii tineri din di- 
poziția Unională, în cele mai ferite țări capitaliste ca urmare 
mari parcuri ale Moscovei. Per- a propagandei mincinoase a im- 
sonalități de frunte ale P.C.U.S. perialismului cu privire la țara 
șî guvernului sovietic, savanți și noastră (despre condițiile de 
artiști sovietici de frunte au par- muncă și trai ale tineretului, de- 
ticipat Ia manifestările Festiva- spre conducerea de către Partid 
lului.

Prin organizarea vizitelor în 
numeroase întreprinderi, colho
zuri, școli, instituții, muzee etc..

lumii s-au putut convinge direct J,1,
de dorința fermă de pace a po
porului sovietic, de superiorita
tea sistemului socialist, de marile 
realizări obținute în toate dome
niile de poporul sovietic în con
strucția comunismului.

Toate acestea au făcut ca Fes- iriciaic 
fivalul de la Moscova să repre- JfnerUo'r ‘din"industria confecții- 
zinte cel mai reiișd ș* ma1 impor- jor „j ia întîlnirea animatorilor 
tant Festival din cele desfășură- echipelor de dans folcloric. Par
te pînă în prezent. ticiparea reprezentanților noștri

Cel de-al VI-lea Festival Mon- la întîlniri a constituit o contrt- 
dial ținut la Moscova între buție la clarificarea problemelor 
28 iulie și 11 august 1957 a re- puse in discuție, popularizînd 
unit peste 34.000 tineri din 131 realizările obținute de poporul 
țări, tineri de diferite convingeri nostru in anii regimului demo- 
politice, animați însă de un țel crat-popular, ca și condițiile noi 
comun, lupta pentru menținerea de muncă și viață asigurate ti- 
și consolidarea păcii. Prin marile neretului din țara noastră, 
sale manifestații de masă, prin Delegația noastră a participat 
numeroasele întîlniri între dele- activ și la programul studențesc 
gații, Festivalul a exprimat ho- al Festivalului. Delegații noștri 
tărirea tineretului de a lupta au ținut referatul principal la 
pentru pace, pentru interzicerea întîlnirea pe tema cooperării stu- 
armei atomice, pentru destinderea dențești internaționale și au con* 
încordării internaționale, 
coexistență pașnică.

Festivalul a permis o 
trecere in revistă a artei 
turii popoarelor. Scenele

democrat-popular. Aceste succese 
au sporit prestigiul internațional 
ai artei poporului nostru și au 
scos in evidență noi talente arti
stice din rîndul tineretului.

in timp de 2 săptămini forma
țiile artistice au prezentat 2 
spectacole de gală, 21 spectacole 
naționale, 22 participări la spec
tacolele internaționale, 14 spec
tacole ale Teatrului de păpuși 
„Țitidărică", 18 spectacole ale 
circului de stat. De asemenea 
formațiile noastre artistice au or
ganizat învățarea cînteceior și; 
dansurilor populare romînești. , rilor tineretului, pentru sprijinirea 

luptei tineretului din colonii, pen
tru pace și prietenie în lumea în
treagă.

în actualele condiții interna
ționale F.T.M.D. își pune în cen
trul atenției dezvoltarea unei 
strînse colaborări cu toate orga
nizațiile internaționale și națio
nale de tineret, pe baza acelor 
puncte domune ce există în pro
gramele lor de activități, în 
scopul întăririi cooperării interna
ționale de tineret in lupta pentru 
pace.

Participanții care au luat cu
vîntul la Congres au apreciat în 
mod pozitiv scopurile și sarcinile 
concrete pe care F.M.T.D. și le 
propune în activitatea sa de vi
itor, oglindite atît în raportul 
principal prezentat de Bruno Ber
nini — președintele F.M.T.D.^ cît 
și în proiectul noului Statut al 
F.M.T.D.

Delegația tineretului din R.P.R. 
a participat în mod activ la lu
crările Congresului, atît în cadrul 
plenarelor cît și în colegii.

La primul punct al ordinei de 
zi, intervenția noastră a contri
buit la susținerea liniei generale 
de activitate a F.M.T.D., la pre
cizarea poziției organizației noa
stre asupra problemelor mișcării 
internaționale de tineret și a ro
lului F.M.T.D.-ului în această di
recție. Prin propunerile făcute noi 
am făcut cunoscut Congresului 
aportul pe care înțelegem să-l a- 
ducem și pe viitor la întărirea 
cooperării tineretului, la spriji
nirea activității F.M.T.D.

delegației noastre au 
la dezbaterile tuturor 
prezentînd un raport 
în problema educației

F.MT.D., perspectiva muncii sale 
de viitor.

în tot decursul existenței 
sale, F.M.T.D. a obținut o serie în
treagă de succese pe linia apă
rării drepturilor tineretului, strîn- 
gerii unității tineretului in’ lupta 
pentru pace și un viitor mai bun, 
pentru încetarea experimentării 
armelor atomice, pentru interzice
rea lor.

F.M.T.D. și-a cîștigat presti
giul și auioritaîea .in fața tinere- 
retului lumii prin activitatea sa 
neobosită pentru apărarea draptu-

a organizației de tineret, despre 
asociațiile studențești și altele).

, O impresie deosebită au produs-o 
au... șeuu, ...«„U,.., u.uxcc c.c’ «“P« ^legaților din diverse 
mii de tineri din toate colțurile țari darunle lucrate cu atita dra- 

• geste «I grija de tinerii din
R.P.R. care au fost înmînate de- 
legațiior străini.

Delegația noastră a participat 
la 37 întîlniri pe profesii și afi
nități din cele 41 prevăzute în 
programul Festivalului.

Reprezentanții noștri au ținut 
referate principale la întîlnirea

pentru dus seminarul de agricultură. In 
general intervențiile au 

bogată nivelul înalt de pregătire 
și cui- denților noștri.

„ ...______ __ ... Mosco- Deosebit de important
vel au adăpostit spectacolele soli- studenții rotnîni delegați

dovedit 
al stu-

pentru 
.............. ............ r............. .................... ....... ............... la Fe-
lor artei de pe cinci continente stivai a fost faptul că au putut 
într-o confruntare de valori ce veni în contact direct cu mulți 
nu-și găsește egal. Paralel cu a- studenți și profesori sovietici, că 
ceasta s-au desfășurat concursu- li s-a ivit prilejul de a vizita 
rile internaționale care au reunit cîteva importante instituții de 
pe mulți dintre cei mai taien- învățămînt superior și institute 
tați tineri din generația noastră, de știință.

Tineretul din R.P.R. a par- Delegația tineretului din R.P.R. 
ticipat la Festivalul de la Mos- a luat parte activă la marile ac- 
cova cu o delegație de 1000 de țiuni generale ale Festivalului 
tineri, fruntași în producție, în cum au fost: manifestarea de 
învățătură, în munca gospodări- deschidere, seara de solidaritate 
fior colective și de stat, fruntași cu tineretul din țările coloniale, 
ai recoltelor bogate, tineri stu- ziua fetelor, mitingul pentru 
denți, elevi, artiști și sportivi. pace, carnavalul pe apă, balul

Din aprecierile Comitetului In- de la Kremlin, Ziua tineretului 
ternațlonal al Festivalului și ale muncitoresc, Ziua tineretului să- 
C.C. al Comsomolului reiese că tesc, carnavalul studențesc și cel 
delegația noastră a adus un a- al Festivalului șî manifestarea 
port deosebit ia reușita Festiva- de închidere a Festivalului, 
lului. Delegația tineretului din Participarea ansamblurilor ar- 
R.P.R. a participat activ, corn- tisîice și a soliștilor noștri 
petent și combativ la marea ma- cel de-al VI-lea Festival s-a bu- 
joritate a intîlnirilor și semina- curat de un deosebit succes, con- 
riilor, la majoritatea concursuri- firmind progresele artei romi
lor artistice și sportive. nești rea izate în anii regimului

la

Reprezentanții noștri au parti
cipat la marea majoritate a con
cursurilor artistice obținînd suc
cese însemnate. Toate formațiile 
artistice și anume : corul U.T.M., 
orchestra populară, ansamblurile 

i Doina și U.T.M., orchestra de 
estradă, au obținut medalii de 
aur. Formația de circ a obținut 
cîteva medalii. Aproape toii so
liștii noștri au obținut medalii. 
Concursurile artistice ne-au adus 
21 medalii de aur, 25 medalii de 
argint, 13 medalii de bronz.

In numele C.C. al U.Ț.M., al 
întregului tineret din patria noa
stră, felicităm din toată inima 
pe toți tovarășii [aureați ai celui 
de-al V 1-lea Festival Mondial al 
Tineretului și Studenților, care 
au demonstrat tineretului întregii 
lumi bogăția artei noastre, far
mecul dansului și cintecului po
porului nostru și le dorim suc
cese și mai mari în munca lor, 
pentru Înflorirea culturii și artei 
noastre.

Expoziția romînească de artă 
plastică a fost considerată de 
membrii juriului internațional 
drept una din cele mai reușite 
expoziții. S-a bucurat de o fru
moasă apreciere și participarea 
noastră la expozițiile de fotogra
fie și filatelie.

în legătură cu numărul impor
tant de medalii, cucerite de dele
gația R.P.R., în cantonamentul 
nostru circula o glumă. Se spu
nea că trenului delegației i se va 
mai adăuga încă un vagon. De ce? 
— veți întreba. Simplu : pentru 
ca să putem transporta toate me
daliile.

La întrecerile din cadrul celei 
de a treia ediții a Jocurilor Spor
tive Internaționale Prietenești, 
sportivii țării noastre s-au clasat 
pe locul al ll-lea după U.R.S.S. 
cucerind 37 medalii de aur, 100 
de argint, 41 de bronz, 42% din 
sportivi dobîndind medalii. Spor
tivii noștri au particpat la 19 
discipline sportive din cadrul ce
lor 23 prevăzute în program, din
tre care unele de nivelul campio
natelor mondiale. Cele mai bune 
rezultate au fost obținute de e- 
chipa de rugbi, de boxeri, cano
tori, atleți, gimnastică fete. Suc
cese frumoase au obținut echipele 
de handbal, ciclism fete, tenis de 
masă băieți, scrimă, lupte.

Rezultatele obținute de sportivii 
noștri dovedesc voința lor de 
luptă, patriotismul de care au 
fost animați în tot timpul compe
tițiilor. Felicităm din toată inima 
pe sportivii care au luptat și au 
obținut atîtea victorii și le dorim 
să obțină succese și mai mari 
pentru continua creștere a presti
giului sportului nostru, al patriei 
noastre scumpe R.P.R.

Cel de al VI-lea Festival Mon
dial al Tineretului și Studenților 
a fost cea mai mare manifestare 
a tineretului lumii de pînă acum, 
în ciuda greutăților făcute de u- 
nele cercuri din țările capitaliste, 
tineretul de pe întreg globul pă- 
mîntesc și-a trimis reprezentan
ții săi la Festivalul de la Mos
cova.

Zecile de mii de tineri, de toate 
culorile, de diferite concepții po
litice și religioase s-au cunoscut, 
s-au împrietenit și împreună și-au 
manifestat dorința lor de pace, 
hctărîrea de a lupta pentru men
ținerea și consolidarea păcii în 
lume, hotărîrea de a împiedica 
planurile mîrșave ale imperialis
mului.

Tovarăși,
între 16—23 august 1957 s-a 

desfășurat la Kiev cel de al 
IV-lea Congres al F.M.T.D. Con
gresul a avut următoarea ordine 
de zi:

1. Tineretul in lumea de azi și 
sarcinile F.M.T.D.

2. Noul Statut al F.M.T.D.
3. Raportul Comisiei de control 

financiar.
4. Alegerea organelor executive. 
La lucrările Congresului au par

ticipat reprezentanți ai organiza
țiilor membre ale F.M.T.D. (320 
tineri reprezentînd peste 200 or
ganizații de tineret), observatori, 
(173, reprezentînd 140 organiza
ții nemembre ale F.M.T.D.). Din
tre observatori menționăm pre
zența reprezentanților Tineretului 
Popular din Iugoslavia și organi
zațiilor de tineret din Grecia, 
S.U.A., din țările Africii, Asiei și 
Americii Latine.

De asemenea au mai participat 
delegați și observatori din 103 
țări ale lumii. Afară de aceștia, la 
Congres au participat ca invitați 
reprezentanți ai următoarelor or
ganizații internaționale: O.N.U., 
U.N.E.S.C.O., Consiliul Mondial 
al Păcii, F.D.I.F. și U.I.S.

Din desfășurarea lucrărilor Con
gresului s-au desprins o serie de 
probleme importante privind acti
vitatea trecută a Federației, pre
cum și sarcinile actuale ale

Membrii 
luat parte 
colegiilor, 
introductiv 
copiilor și participînd la discuții 
la o mare parte din colegii.

în ultima zi a Congresului au 
fost adoptate diferite recomandări 
și rezoluții prezentate de colegii, 
în deplină unanimitate, Congre
sul a adoptat „Apelul către tine
retul lumii, către toate popoarele, 
parlamentele și guvernele, către 
O.N.U., cu privire la încetarea 
imediată a experiențelor cu arma 
nucleară și la interzicerea acestei 
arme". Congresul a adoptat apoi 
Apelul F.M.T.D. către toate orga
nizațiile internaționale de tineret 
și a aprobat în unanimitate rezo
luția „Tineretul în lumea contem
porană și sarcinile F.M.T.D.", 
precum și noul Statut al F.M.T.D.

Uniunea Tineretului Muncitor, 
Asociațiile studenților, întregul 
tineret al patriei noastre, susțin 
cu toată tăria rezoluțiile adoptate 
în Congres, care concretizează po
ziția F.M.T.D. față de cele mai 
vitale probleme ale situației inter
naționale actuale. Tineretul patriei 
noastre, crescut și educat de par
tid în condițiile regimului nostru 
de democrație populară, sprijină 
întrutotul politica externă a gu
vernului Republicii Populare Ro- 
mîne și-și închină toate forțele 
lui cauzei construirii socialismu
lui, cauzei întăririi și consolidării 
păcii în lume. Pentru tineretul pa
triei noastre ca și pentru întregul 
nostru popor, întărirea continuă a 
unității țărilor socialiste are o în
semnătate hotărîtoare în construi
rea socialismului și consolidarea 
păcii în lume.

Tineretul patriei noastre alături 
de întregul nostru popor sprijină 
propunerile Uniunii Sovietice cu 
privire la reducerea înarmărilor, 
interzicerea folosirii și experimen
tării armelor atomice și cu hidro
gen. Tineretul nostru urmărește 
cu îngrijorare activitatea cercu
rilor agresive imperialiste în 
Orientul Apropiat șî Mijlociu și-și 
exprimă solidaritatea sa cu lupta 
tuturor popoarelor care au scutu
rat sau luptă pentru scuturarea 
jugului imperialismului, pentru 
independență națională, pentru

pace. Tineretul patriei noastre va 
continua și pe viitor să întărească 
legăturile sale de prietenie în pri
mul rind cu tineretul sovietic, cu 
tineretul Marei Chine Populare și 
al celorlalte țări socialiste, va în
tări și mai mult legăturile sale 
de prietenie cu tineretul progresist 
din întreaga lume în lupta pentru 
pace.

Tineretul patriei noastre spri
jină lupta și activitatea F.M.T.D., 
el se declară de acord cu hotărî- 
rile adoptate la cel de al IV-lea 
Congrfes și asigură F.M.T.D. că 
va fi întotdeauna în primele rîn- 
duri ale luptei pentru aplicarea 
în viață a acestor hotărîri. în 
lupta pentru pace și prietenie în
tre popoare.

Printre cei o mie de tineri dele
gați ai tineretului din patria noa- 
s‘tră, și eu am avut fericirea să 
particip Ia cel de al VI-lea Festi
val Mondial al Tineretului și Stu
denților de Ia Moscova.

Este greu de exprimat în cu
vinte tot ce am văzut la acest 
grandios Festival. Dar mai mult 
decît orice m-a impresionat dra
gostea și prietenia pe care ne-au 
oferit-o minunatul tineret sovietic. 
Din momentul în care am trecut 
granița și pînă Ia momentul în care 
ne-am întors în patrie am fost în
conjurați cu grijă și ospitalitate de 
către tineretul sovietic. Pretutin
deni am fost primiți cu flori și 
stringeri de mîini. Pe fețele tutu
ror puteai citi dragostea și bucu
ria cu care ne-au întâmpinat. Ni
ciodată nu voi uita întîlnirea pe 
care delegația noastră a avut-o cu 
tinerii din raionul Sverdlovsk. Aci

Tovarăși,
Cel de al VI-lea Festival Mon

dial al Tineretului și Studenților 
și cel de al IV-lea Congres al 
F.M.T.D. au demonstrat încă oda
tă întregii lumi că tineretul este 
hotărît mai mult ca nricînd să 
lupte pentru apărarea păcii, pen
tru viitorul său fericit.

Am vrea cu acest prilej să mul
țumim încă odată poporului și ti
neretului sovietic 
toate 
două 
lumii

Am 
mim 
guvernului R.P.R. care au creat 
toate condițiile și au ajutat efec
tiv delegația noastră ca să se 
prezinte in cît mai bune condi- 
țiuni la aceste mari manifestări 
ale tineretului lumii.

Tineretul patriei noastre știe că 
viața sa nouă de astăzi, perspec
tivele luminoase care i se deschid 
în față se datoresc în primul 
rînd politicii înțelepte a P.M.R., 
grijii părintești pe care o poartă 
tineretului. în întîmpinarea celui 
de-al VI-lea Festival Mondial al 
Tineretului și Studenților, tinere
tul patriei noastre a obținut o 
seamă de succese însemnate în 
toate sectoarele de activitate. Noi 
inițiative valoroase au fost apli
cate în producție. în toată țara 
s-au desfășurat festivalurile tine
retului. Folosind bogata experi
ență cîștigată sub conducerea și 
îndrumarea P.M.R. tineretul pa
triei noastre stăpînit de înaltele 
sentimente ale patriotismului so
cialist și ale internaționalismului

rîvnă și abnegație pentru cons- coreene, ai Indoneziei etc., s-a 
truirea socialismului în frumoasa vorbit despre dezvoltarea la care 
și bogata noastră patrie, pentru -uns învățămîntul țările lor. 
apărarea păcii. Tineretul nostru ’ ’
muncitor este din ce în ce mai 
conștient de faptul că numai mă- tul studenților francezi care studia
rind productivitatea muncii, nu- ja paris a spus cu regret că
mai luptind pentru ieftinirea pro- , , R renume
duejiei, realizînd cit mai multe aaca dansul are școli cu renume
economii își va putea aduce apor- mondial nu același lucru se poate 
tul său la ridicarea continuă a spune despre unele regiuni ale 
nivelului de trai al poporului, la Franței.
lupta pentru construirea socialis
mului.

Tineretul satelof patriei noastre, 
luptind pentru creșterea produc
ției agricole pășește cu încredere 
pe drumul transformării socialiste 
a agriculturii, singurul drum în 
stare să asigure țărănimii munci
toare o vii jX ‘ ‘ F " 7 
belșug. j

Studenții și elevii patriei noa
stre pășesc în noul an școlar, stă- 
pînlțl de dorința de a învăța și 
mai bine, <"

am discutat îndelung, am cîntat, 
am dansat, am glumit și ne-am dat 
și mai mult seama de sentimentele 
puternice de prietenie care ne lea
gă de poporul și tineretul sovie
tic.

In timpul șederii la Moscova 
am vizitat o serie de întreprinderi, 
dintre care: fabrica de frîne, fa
brica de ceasuri nr. 1, fabrica de 
becuri și altele.

Am remarcat peste tot înaltul 
nivel tehnic al acestor întreprinderi 
în care majoritatea operațiunilor 
se fac automat.

Pe lîngă dragostea și prietenia 
cu care am fost întîmpinați pretu
tindeni, aci s-a adăogat o atenție 
deosebită din partea tinerilor mun
citori și ingineri care ne-au împăr
tășit din experiența lor. explicîn- 
du-ne procesul tehnologic din care 
fără îndoială am avut de învățat, 
și din care voi căuta să aplic și la

în care tinerii din fabrica de 
își organizau locul de munca 
metoda Voroșin, metodă pe 

o aplicăm și la noi în bri-

noi în întreprindere. De exemplu 
pe mine m-a interesat foarte mult 
felul 
frîne 
după 
care 
gadă.

Am legat la Moscova nume
roase prietenii cu muncitorii tineri 
și cu mulți comsomoliști. Discu
țiile pe care le-am avut cu com- 
somoliștii și tineri sovietici m-au 
ajutat să cunosc mai bine aportul 
important pe care tineretul sovie
tic, îndrumat de Partidul Comu
nist, îl dă construcției comunis
mului, dezvoltării continue a pu
ternicei industrii sovietice. Cu a- 
cest prilej doresc să trimit inc? 
odată un fierbinte salut comsomo 
liștilor și tuturor tinerilor munci* 
tori sovietici.

Cuvîntul tovarășului Nicolae Eftimie

care au creat 
condițiile pentru ca aceste 
manifestări ale tineretului 
să reușească pe deplin, 
vrea de asemenea să mulțu- 
din toată inima P.M.R. și

Tovarăși,
Deși a trecut aproape o lună de 

zile de cîrtd m-am întors de la 
Moscova am încă vii în inimă și în 
gînd amintirile despre cel de al 
VI-lea Festival Mondial al Tinere
tului și Studenților.

Eu fac parte din întovărășirea 
„1 Mai" din raionul Brănești. Noi 
ne gîndim acum să facem din în
tovărășirea noastră o gospodărie 
colectivă. Iată de ce în Uniunea 
Sovietică m-am interesat în mod 
deosebit de realizările colhozurilor 
și de viața tinerilor colhoznici. Vi- 
zitind colhozul „Voroșilov" m-am 
interesat cum au obținut colhoz
nicii o recoltă atît de bogată, Și 
am văzut că măsurile agro-tehnice.

mecanizarea, buna organizare a 
muncii dar mai ales dragostea cu 
care muncesc colhoznicii fac posi
bile asemenea realizări.

Am învățat multe din realizările 
obținute de colhoznici în dezvol
tarea șeptelului de animale, la care 
o mare contribuție o aduce tine
retul colhoznic prin întrecerea 
între brigăzi în vederea depășirii 
planului de carne și lapte.

Viața tinerilor colhoznici, locuin
țele lor frumoase, condițiile 
de partid pentru ridicarea 
nuă a nivelului de viață 
arătat ce rezultate minunate 
obține pe calea gospodăriei 
tive.

Un prilej deosebit ce l-am avut

create 
conti- 
mi-au 
se pot 
colec-

cu ocazia Festivalului a fost vizi
tarea Expoziției Industriale și a 
Expoziției Agricole Unionale care 
sînt construite pe o suprafață 
de 360 ha. și cuprind pavilioanele 
celor 16 republici și ale celor mai 
importante regiuni din Uniunea 
Sovietică. La aceste expoziții sînt 
expuse principalele produse indus
triale și agricole, realizările știin
ței și tehnicii agricole sovietice — 
cea mai avansată din lume.

Participînd la Festival eu am 
avut foarte multe de învățat și do
rința mea este să aplic în organi
zația noastră și să transmit și altor 
tineri care lucrează în agricultură 
aceste învățăminte prețioase.

Cuvîntul tovarășei Constanța Corbu
La Festival, studenții de diferite 

opinii au stat alături și au vorbit 
despre lărgirea învățămîntuhri, de
spre folosirea științei pentru pro
gresul omenirii, pentru ridicarea 
nivelului de trai.

în cadrul seminarului de peda
gogie la care au luat cuvîntul re
prezentanții studențimii sovietice, viaiist si die mici uduuiitiusiiiuiui £ i i . * —■

proletar va munci cu și mai multă franceze, engleze, chineze, romirfc.
‘ -..............................   • T ’ ' i etc.,

îmi amintesc cum reprezentan-

La Moscova am legat multe 
prietenii. Cu Vera din Moscova de 
la care am primit zilele acestea o 
scrisoare, cu Bubin Mihail din Ia- 
cuția, căruia trebuie să-i trimit un 
album (pentru că așa am conve
nit), cu Dietrich Gleisberg din 
Berlin, cu Ciai-Sin-Hu din Coreea. 
Mai ales de acești prieteni m-am 
despărțit cu mult regret.

Am discutat mult despre patria 
noastră, despre studii și profesiile 
iubite, despre viitor. Ne-am cu
noscut mai bine unii pe alții și 
acum sîntem mai aproape în lupta 
noastră comună.

Trebuie să spun că cel mai mult 
m-au impresionat condițiile ex
cepționale pe care statul sovietic 
le-a creat

diul și întreaga lor activitate. Am 
vizitat Universitatea Lomonosov 
care este desigur unică în lume 
prin măreția și frumusețea clădiri
lor sale, cît și prin dotarea labora
toarelor cu cele mai moderne apa
rate.

Nu-i vom uita pe studenții so
vietici la care apreciez temeinicia 
pregătirii lor, pasiunea fiecăruia 
pentru specialitatea aleasă, înalta 
conștiință a răspunderii îndatori
rilor obștești și nu mai puțin 
dura sufletească și veselia,

Ne-am întors în țară mai 
tărîți în acțiunile noastre» cu
rința de a învăța cît mai bine, să 
contribuim la dezvoltarea științei 
și culturii romînești.

căl-

ho- 
do-

studenților pentru stu-

Cuvîntul tovarășei Alexandrina Dumitrache
Festivalul Mondial al Tinere

tului și Studenților de la Mos- 
i.gure cova a constituit un prilej mi-
iață fericită, plină de nunat de cunoaștere a vieții cui- 

tural-artislice a tineretului so
vietic și a tineretului tuturor 
.popoarelor lumii.

Fiecare tînăr .participant a 
__  ___ _ de ’ a răspunde prin avut posibilitatea să admire va- 
fapte, prin muncă sîrguincioasă loarea „Galeriilor Tretiakov", să 
pentru însușirea științei și cultu- admire concertele și spectacolele 
rii, încrederii și grijii ce le-o de înalt nivel ale orchestrelor și 
poartă P.M.R. și guvernul R.P.R. marilor formații vocal-simfonice

TRĂIASCĂ P.M.R. - CONDU
CĂTORUL Șl ÎNDRUMĂTORUL 
TINERETULUI DIN R.P.R !

TRĂIASCĂ GUVERNUL R.P.R.! prilejul carnavalurilor,
TRAIASCA ȘI ÎNFLOREASCĂ fețelor etc. Pentru mine o mare 

SCUMPA NOASTRĂ PATRIE — însemnătate a avut ziua cînd am 
putut să admir pe scena minu
natului Teatru Mare din Mos
cova, pe celebra Galina Ulanova

la „Balșoi Teatr“ și sala Ceai- 
kovski, sau a rămas uluit în 
fața grandioasei demonstrații ar
tistice de masă, organizată cu 

a zilei

R.P.R. !
TRĂIASCĂ MAREA UNIUNE

SOVIETICA, BASTIONUL PĂCII spectacolele Romeo și Julietta 
ȘI LIBERTĂȚII POPOARELOR! și Giselle.

TRĂIASCĂ LUPTA TINERE
TULUI DIN LUMEA ÎNTREAGA, 
PENTRU PACE ȘI UN VIITOR 
FERICIT!

TRAIASCA PUTERNICA OR
GANIZAȚIE A TINERETULUI 
DIN ÎNTREAGA LUME 
F.M.T.D. I

Dar în zilele Festivalului s-a

s-a dansat nu numaicîntat și _ 
pe scene; alături de dragostea 
și ospitalitatea pe care ne-au 
arătat-o tinerii sovietici, am fost 
impresionată de entuziasmul și 
veselia lor, de cîntecele lor pe 
care le puteam auzi pe străzi la 
tot pasul, de bucuria cu care 
alături de noi au dansat tradi
ționala „Perinița".

De asemenea, cel ce a putut 
fi martor al desfășurării întrece
rilor artistice prietenești, a putut 
aprecia amploarea nemaiîntîlnită 
a acestor concursuri, larga parti
cipare a nenumărate forțe arti
stice tinerești din toate colțurile 
lumii, prezența în juriile interna
ționale a multor mari personals 
tăți artistice de valoare mondială 
ca Tito Schipa, Galina Ulanova, 
David Oistrach, 
alții, interesul 
care participanții 
urmărit evoluția 
artist concurent.

Lev Oborin și 
exceptional cu 
la Festival au 
fiecărui tînăr

Spectacolul de gală al laurea- 
ților celui de-al VI-lea Festival, 
a însemnat o minunată trecere 
în revistă a celor mai autentice 
speranțe ale artei din întreaga 
lume.

Pentru mine toate acestea au 
apărut cu atît mai deosebite, cu 
cît mă număr printre fericiții că
rora aceste concursuri le-au dă
ruit mult rîvnitul titlu de „Iau- 
reat“. Iar la toate acestea s-a 
adăugat bucuria pe care am 
simțit-o cu toții văzînd că pu
blicul moscovit și tinerii de pre
tutindeni apreciază atît de mult 
cîntecul și dansul romînesc. Nu 
vom uita niciodată mărețul Fe
stival de la Moscova care ne va 
însufleți să obținem noi succese 
în activitatea noastră artistică 
pusă în slujba poporului, a 
cauzei socialismului și a păcii.

Cuvîntul tovarășului Dumitru Ionescu
Tovarăși,
Sînt unul dintre sportivii pa

triei noastre care am avut feri- 
a participa la cea

Parcă încă odată sub ochii noștri — coloana tineretului romîn la deschiderea Festivalului 
de la Moscova

miy"lI
falsă modestie, au re- 

cu cinste culorile pa- 
aceste mari întreceri

de-a Ul-a Ediție a Jocurilor Spor
tive Internaționale Prietenești de 
la Moscova care s-au desfășurat 
în zilele Festivalului Mondial.

Competițiile sportive au atras 
un mare număr de spectatori, pu
blicul moscovit dovedindu-se a fi 
un perfect cunoscător al diferite
lor ramuri sportive și de o obiec
tivitate, aș spune, rar întîlnitu.

Sportivii romîni, trebuie să a- 
firm fără 
prezentat 
triei în 
sportive.

Toți participanții la întreceri 
s-au putut convinge de dezvoltarea 
deosebită a sportului sovietic. 
Sportivii sovietici au obținut re
zultate deosebite, în aceste minu
nate întreceri. Pe noi ne-au im
presionat în mod deosebit marile 
demonstrații de gimnastică orga
nizate cu prilejul deschiderii și 
închiderii Festivalului. Acestea au 
fost o adevărată sărbătoare a fru
museții, forței, vioiciunii, entuzias
mului și veseliei.

Personal am participat in cali
tate de căpitan al echipei de rugbi
la toate jocurile desfășurate la 
Moscova. Și trebuie să afirm că

deși rugbi-ul nu este practicat pe 
scară largă în Uniunea Sovietică, 
totuși publicul sovietic l-a privit 
cu mult interes.

La Moscova, am avut prilejul 
să reîntilnesc pe unii sportivi in 
compania cărora am susținut nu
meroase meciuri și printre care 
am revăzut pe Barhanek (Ceho
slovacia), Davies (din Țara Ca- 
Iilor), pe Dufaud, adversarul meu 
direct din echipa Franței, pe care 
mulți dintre dvs. i-ați văzut de
sigur în jocul de la București.

Sportivii romîni vor păstra ne
șterse amintirile din scurta lor 
vizită în Uniunea Sovietică. Ei au 
simțit permanent dragostea oame
nilor sovietici, au simțit înir-nde- 
văr că avem un mare și devotat 
prieten in pqporul sovietic, un 
prieten gata 'oritînd să ne ofere 
sprijinul său și de la care am 
învățat și vom învăța multe.

Noi sîntem deosebit de bucu
roși că prin participarea sportivi
lor romini am contribuit la reușita 
deplină a acestor jocuri, aduc.in- 
du-ne în același timp aportul no
stru la întărirea cauzei păcii și 
prieteniei între popoare.



In curînd pe ecranele 
Capitalei

Spectatorii bucureșteni vor putea 
viziona în premieră în cea de-a 
doua jumătate a acestei luni re
centa producție în culori a stu
diourilor cinematografice sovietice 
„Ghimpele". Tot în cea de-a doua 
jumătate a lunii septembrie pe 
ecranele Capitalei va mai rula în 
premieră și filmul bulgar „Echi
pajul vasului Nadejda".

în această perioadă va avea loc 
de asemenea săptămîna filmului 
francez.

O serie de interesante premiere 
cinematografice sînt anunțate și 
pentru luna octombrie.

Printre acestea se află noul film 
artistic rominesc „O mică întâm
plare", avînd în rolurile princi
pale pe artiștii emeriți Marcel 
Anghelescu și Ștefan Ciubotărașu. 
Cu mult interes sînt așteptate pro
ducțiile sovietice în culori pentru 
ecran lat „Prologul" și „Don 
Quichotte", precum și filmele so- 
vietice in culori pentru ecran 
normal „Trepte abrupte", „Deta
șamentul lui Vasea Trubaciov", 
„Călătorie în tinerețe", „Căile 
dragostei", „Malva", „Poetul", 
„Mikolka cel viteaz" și „Vreau 
să cînt", care vor fi prezentate în 
cadrul festivalului filmului so
vietic.

Tot în luna octombrie, cinema
tografia cehoslovacă va oferi fil
mele „Păianjenul de aur" și „Fiii 
munților", iar cea din R.D. Ger
mană „Lissy".

(Agerpres)

CRONICA JUDICIARA

Rechizitoriu neoficial 
în cazul inginerului Oprișan

Moulin Rouge, complectare, 
„Casa de pe strada noastră*' — 
PATRIA, BUCUREȘTI, GRADI
NA PROGRESUL ; Căpitanul și 
eroul său - REPUBLICA, ELENA 
PAVEL ; Călătorie misterioasă — 
MAGHERU ; Jertfa supremă — V. 
ALECSANDRI, (complectare ,,Iri 
grădina publică", cu Mareei Mar
ceau) — LUMINA ; Richard al III- 
lea (ambele serii) — I. C. FRIMU, 
LIBERTĂȚII; Vultur 101 — CEN- 
TRAL, GH. DOJA, AUREL VLAI- 
CU ; Tn calea trăznetutui — VIC
TORIA. ÎNFRĂȚIREA INTRE PO- 
POARE. MIORIȚA • Două victorii
- DOINA ; Ei iubeau viața — 
MAXIM GORKI, T. VLADIMI- 
RESCU (grădină) ; U.R.S.S. de 
azi. Să consacrăm tinerețea noa
stră patriei; De la Dresda la 
Wartburg Pictorul Vrubel ; Poș
tașul - TIMPURI NOI ; Fiică- 
mea trăiește la Viena — TINERE
TULUI ; O vară neobișnuită — 
ALEX. POPOV. 1 MAI. ALIAN. 
ȚA ; Muntele bătut de vînt, — 
GRIVIȚA ; Dansez cu tine — VA- 
SILE ROAITA, M. EMINESCU ; 
Trandafirii lui Allah - CULTU
RAL ; Fedra - UNIREA, MUNCA. 
N. BALCESCU : Ihtr.un ceas bun
- CONST DAVID; Discordia - 
ALEX. SAHIA, 23 AUGUST ; Oda
tă. în viață FLACARA ; Camelia
- ARTA. COȘBUC ; Fiica Tibetu. 
lui - MOȘILOR ; Vinovați fără 
vină - DONCA SIMO ; Papa Do- 
Iar - ILIE PINTILIE; înșelat 
pînă la moarte — POPULAR ; 
Vrăjitorul — VOLGA ; Căpitanul 
din K51n - OLGA BANCIC ; O 
carieră ratată - BOLESLAW BIE- 
RUT.

Se adunaseră în fața miliției ra- 
ionale poate două sute de oa
meni. Aceștia nu veniseră să-l 
Vadă pe speculantul din Bucu
rești, nici pe ceilalți patru delic- 
venți. Veniseră să te vadă pe tine, 
un om deosebit, inginer despre 
care încă se mai vorbește în Valea 
Tazlăului ca despre un om capa
bil.

Cîteva sute de ochi erau ațin
tiți asupra ta. Știai acest lucru, și 
ca să bravezi—te-ai făcut că intri 
nepăsător în vorbă cu speculantul. 
Chiar zîmbeai. Dar sub acest zîm- 
bet am văzut cu toții că în sufle
tul tău se petrece o furtună.

Cînd zgomotul mașinii a dispă
rut undeva în lungul șoselei povîr- 
nite, ultima ta imagine s-a tdpit 
în contururile altui Oprișan, scli
pitor de frumos, îndrăzneț, cu un 
optimism de invidiat.

Știi cînd te-am văzut astfel ? 
Sînt, se pare, vreo trei ani de a- 
tunci. Eram la o petrecere a tine
retului din Comănești. Mărturisesc 
că atunci te-am invidiat. Erai un 
băiat cu idei strașnice, elaborai 
teorii despre viață, pe care nu 
prea le mai auzisem, vorbeai cu 
o voce caldă, melodioasă, care 
multora le lipsește.

Apoi restul mi s-a perindat prin 
minte fragmentar, ca imaginile 
disparate ale unui film.

...Un foileton în ziarul local 
scria că tu, inginerul Constantin 
Oprișan, ai transformat un camion 
ce-ți fusese încredințat în vehicul 
pentru pasageri de ocazie. „Ciu
bucul" era destinat băuturii...

Altă dată, ai plecat neînvoit, cu 
mașina întreprinderii de foraj Moi- 
nești, prin locurile tale natale. Ai 
lipsit cîteva zile.

Tntr-o seară, te-am văzut la res
taurantul din Lucăcești, în compa
nia unor indivizi îndoielnici. Tro
nați, zgomotoși, într-o atmosferă 
de golănie. După cîteva minute 
te-ai repezit la orchestră. In schim

bul unui bacșiș ți s a dat în pri
mire bateria la care ai început să 
bați ca un apucat. Cînd prietenii" 
de la masă terminau băutura, înce
peau să te aplaude și să strige :

„Solo Oprișan! Bravo Oprișan !" 
Tu, măgulit, comandai pe pro- 

priu-ți buzunar alte sticle de vin.
Din producție absentai de ne

numărate ori. Insă ce e drept, 
după o zi — două de chef, te du
ceai la secție și executai cu oa
menii de aici, printre care se nu
mără și cei mai buni petroliști din 
Moldova, cîte o lucrare atît de 
bună îneît conducerea întreprin
derii consideră că trebuie să-ți 
„ierte păcatele". Te apărau" cei 
de la Trustul de foraj, te ..apă
rau" cei din conducerea întreprin
derii, te „apăra" mai ales direc
torul Gh. Unguru, fără să-și dea 
seama că astfel nu vei rupe rădă
cinile răului.

Oamenii aveau încă încredere 
în tine. Iar tu? Tu „solo" baterie, 
chefuri, scandaluri mici și mari în 
oraș... In acest fel ai devenit cu
noscut. Renumele de scandalagiu 
îl întuneca, îl înăbușea pe primul, 
care ți-1 căpătase și prin muncă 
harnică și cinstită.

Ce ai să le spui acelora care au 
dorit să vadă în tine un conducă
tor înzestrat cu calități, în care 
să vibreze umanismul ? Că nu ai 
comis un nou act de huliganism, 
încununîndu-ți depravarea prin lo
virea unui om în timpul serviciu
lui ? Că justiția nu ți-a dat un 
verdict meritat față de ușurința cu 
care ai cutezat să lovești un mun
citor ?

Toți au apreciat ca justă pe
deapsa ce ți-a fost dată.

în perioada de detențiune ai 
prilejul să meditezi la cele întîm- 
plate. >

Nici un merit nu cruță pe un 
om de răspunderea unor fapte ne
demne.

D. BUZNEA

Stagiunea teatrală 1957-1953
De duminică teatrele din întrea

ga țară își redeschid porțile. Pen
tru stagiunea 1957—1958, reper
toriul lor cuprinde peste 200 de 
piese.

O mare atenție a fost acordată 
prezentării pieselor clasice printre 
care „Oedip-rege“ de Sofocle la 
Teatrul Național .,1. L. Caragiale", 
„Cezar și Cleopatra" de Bernard 
Shaw la Teatrul Municipal și 
„Britannicus" de Racine la Tea
trul Tineretului din Capitală, 
„Hamlet" de Shakespeare la Tea
trul Național din Craiova, „Ma
ria Stuart" de Fr. Schiller la Tea
trul de stat din Orașul Stalin 
„Othello" de Shakespeare la Tea
trul Maghiar de stat din Cluj 
etc.

Ău fost de asemenea introduse 
în repertoriu un mare număr de 
piese modeme din dramaturgia 
universală. Printre acestea sînt 
„Mutter Courage" de B. Brecht 
la Teatrul Național „V. Alecsan- 
dri" din Iași, „Filumena Martu-

rano" de Eduardo de Filippo la 
Teatrul National din Cluj, „Ciu 
Yuan" de Go Mo-jo la Teatrul de 
Stat din Orașul Stalin și altele. 
Cele mai multe piese din drama
turgia clasică rusă și sovietică 
vor fi jucate în cadrul manifestă
rilor prilejuite de cea de a 40-a 
aniversare a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie. Tot atunci 
vor avea loc premierele unui nu
măr de 22 de piese clasice ruse 
și sovietice, printre care „Baia" 
de Maiakovski, „Caleașca de Aur" 
de Leonid Leonov. „Uraganul" de 
Beloțerkovski.

La deschiderea stagiunii, tea
trele din întreaga țară vor pre
zenta piese din dramaturgia romî- 
nească printre care : „Ovidiu" de 
Vasile Âlecsandri, „Viforul" de B. 
Delavrancea, „Horia" de M. Davi- 
doglu. De altfel, repertoriul teatre
lor cuprinde în viitoarea stagiune 
un număr sporit de lucrări ale 
dramaturgiei originale.

(Agerpres).

;La cel de al 100-lea; 
J număr al revistei : 
t„Știința și ienn.câ“:
4 Astăzi, avioanele și trenurile,* 
4 automobilele difuzării presei și 4
♦ factorii poștali răspîndesc în 4 
4 cele mai îndepărtate colțuri aleț
♦ țării, cel de al 100-lea număr al 4
* revistei „Știință și tehnică" edi- ♦
4 tată de Comitetul Central alț 
4 Uniunii Tineretului Muncitor* 
t și Societatea pentru Răspîndi- ♦ 
î rea Științei și Culturii. ț
T De-a lungul celor 190 de nu-* 
î mere, „Știință și tehnică" aî
* reprezentat pentru tineretul 4 
4 nostru cît și pentru cititorii mai 4 
r vîrstnici un bogat izvor de in- J 
I formații din toate domeniile ♦ 
4 științei și tehnicii, un minunat* 
j prilej de a căpăta noi cunoș- J
Î* tințe legate de tumultuasa dez-4 

voltare pe care au ltiat-o toate* 
t ramurile științei în anii din* 
I urma. ±
* Articolele publicate în pagi- * 
I nile revistei au sădit în inimile ț 
4 cititorilor săi mîndria pentru ♦ 
* tradițiile progresiste din îsto-Y 
* ria științei romînești, pentru* 
4 marile realizări științifice și* 
* tehnice obținute de poporul * 
I nostru sub conducerea partidu-j 
* lui în anii regimului democrat- * 
* popular. ț
Î* Cele 100 de numere ale „Ști-Ț 

inței și tehnicii" au contribuit 4 
la răspîndirea științei în rîndu |

* rile tinerilor cititori, la însuși- ♦ 
4 rea de către ei a înaintatei con- 4 
* cepții materialist-dialectice des- î 
I pre fenomenele naturii, gîn-ț 
t dirii și societății, la combaterea 4 
4 urmelor de misticism, supersti-^ 
t ții, prejudecăți ce mai dăinuie Y 
4 în conștiința unora. 4
4 Astăzi, Ia apariția celui de al ț 
* 100-lea număr al revistei, co-* 
4 lectivul redacțional al „Scînteii4 
| tineretului" felicită din toată* 
4 inima pe redactorii, colabora- ț 
4 torii și cititorii revistei ,,Știință 4 
ț și tehnică". *
♦ Urăm colectivului și colegiu- ț 
4 lui redacțional al revistei să-și | 
I îndeplinească mai departe cu j 
4 cinste sarcinile în lupta pentru 4 
4 popularizarea științei și tehnicii * 
I în rîndurile tineretului nostru, j 
* să găsească în permanență cele 4 
♦ mai interesante și atractive t 
* mijloace pentru a atrage ma- T 
* sele largi de tineri din țara ♦ 
4 noastră pe drumul însușirii u-J 
ț riașului tezaur al științei și teh- i 
^nicii contemporane. |

Azi la București încep „LATER A AȚIO AALELE” Șahistele noastre

Interviul nostru:
Ce doriți să realizați?

Cea de-a X-a ediție — jubiliară — a campionatelor internaționale de atletism ale R.P.R. a 
ștîmit un interes serios în rind ul iubitorilor de sport din țara noastră. Prezența la startul pro
belor a numeroși performeri de valoare mondială a contribuit la creșterea dorinței fiecărui ce
tățean de a asista la aceste pa sionante întreceri. Cele aproape 120.000 de bilete puse în vinzare 
pentru zilele de concurs s-au epuizat intr-un timp record.

Ieri după-amiază ne-am adresat unui grup numeros de atleți și atlete din diferite țări să ne 
răspundă ia întrebarea: „Ce doriți să realizați la actualele campionate internaționale de atletism 
ale R.P.R."?

Publicăm mai jos extrase din răspunsurile primite:

la egalitate cu 
echipa Uninnii Sovietice

„Este ultimul 
concurs la care 
particip în a- 
cest an. Deci : 
tot efortul în a- 
cest campionat 
pentru un re
zultat cît mai 
bun".

HENK VÎSSER 
(Olanda)

PltOBABIL)
PENTRU URMĂTOARELE TREI 

ZILE IN ȚARA : vreme nestabilă, 
favorabilă ploilor temporare și sub 
formă de averse, mai frecvente în 
jumătatea de nord.vest a țării, și 
partial tn sud-est. Vîntul va sufla 
potrivit Temperatura la început 
staționară, apoi în ușoară scădere. 
Minimele vor oscila între 7—17 
grade, iar maximele între 17—28 
grade, exceptînd sud-estul țării, 
unde local vor fi mai ridicate.

INFOR
Vineri dimineața a părăsit Ca

pitala, plecînd în R. P. Ungară, 
orchestra de estradă a Radiodi
fuziunii romîne, care va da sub 
conducerea lui Sile Dinicu, o 
serie de concerte la Budapesta 
și în alte orașe din țara vecină 
și prietenă.

★
La tragerea Loto Central din 

seara zilei de 13 septembrie 1957,

MÂȚII
au fost extrase din urnă urmă
toarele 9 numere:
18 79 67 15 30 86 64 17 50

Fondul general de premii pe 
țară este de 2.081.738 lei.

Se reamintește că biletele ctș- 
tigătoare trebuiesc depuse spre 
validare cel mai tîrziu pînă marți 
17 septembrie 1957 ora 13.

I,

„Dorința fie
căruia este de a 
învinge. A mea 
de asemenea, 
dar nu se știe- 
în sport cel mai 
bun cîștigă".

EV. SOKOLOV 
(U.R.S.S.)

„De bună sea
mă vreau să 
cîștig. Dar chiar 
de nu voi cî?H- 
ga doresc să mă 
afirm în fața 
publicului bucu- 
reștean".
IUBI LITUEV

(U.R.S.S.)

„Faptul că Mo
ens nu participă 
la 800 m. plat 
îmi mărește șan
sele la cucerirea 
titlului de cam- 
pion internațio
nal al R.P.R. la 
această probă"-

LANG 
STANLEY 

(S.U.A.)

★

Noi participanți

Mihail Krivonosov
(U.R.S.S.)

„Vreau în primul rînd, primul 
loc. în al doilea rînd, doresc să 
adtic stadionului Republicii un 
nou record".

Fu-Siue-ien
(R. P. Chineză)

„Mă bucur că pot participa la 
aceste campionate și sînt sigură 
că am ce învăța de la lolanda 
Balaș, de la sovietica Cencik".

Hannie Bloemhof
(Olanda)

„Niciodată nu m-am simțit mai 
bine. Doresc să cîștig proba de 
200 m. plat".

George Tsakanikas
(Grecia)

„La greutate o să fie o luptă 
strinsă pentru primul loc. Nu sînt 
încă obișnuit cu clima de aici"»

Maria Difi
(R. P. Romtnă)

„Am adversare puternice, dar 
sper să cîștig cu o performanță 
cît mai bună. Doresc să depășesc 
pragul celor 54 de metri".

lolanda Balaș
(R. P. Romină)

„Un concurs tare, cel mai mare 
din acest an din lume. Sper că 
medicii îmi vor da voie să parti
cip, deși sînt puțin gripată".

Vladimir Sifkin
(U.R.S.S.)

„Vor fi întreceri interesante. Mă 
simt bine și în orice caz vreau «a 
cîștig".

ir ——. , =

la campionate

„La aceasta e- 
diție jubiliara 
sper ca atleții 
romini să obțină 
rezultate de pa
loare. Același 
lucru este vala
bil și pentru 
mine**.

ION 
«TESENMAYER 

(R.P.R.)

„Participarăți 

mulți — valori 

apropiate. Sînt 

optimistă în 
ceea ce mâ pri

vește** .

FLORICA OȚEL 
(R.P.R.)

„Deoarece t>ol 
merge în cursă 
cu concurenți 
puternici. mă 
voi strădui să 
adtic țării un 
nou record la 
1.500 m., poate 
sub 46’**.

CONSTANTIN 
GRECESCU

(R.P.R.)

„Mă simt în 
formă și sper că 
voi „merge" sub 
2 h. 43\ rezul
tat obținut în 
ultimul campio
nat din Austra
lia, înaintea 
Jocurilor Olim
pice".

FRED LESTER 
(Australia)

Vineri au sosit în Capitală ul
timele grupuri de sportivi care 
vor participa la campionatele in
ternaționale de atletism ale R. P. 
Romîne. Cu un avion special au 
sosit de la Varșovia recordmanul 
lumii în proba de aruncarea greu
tății Parry O’Brien (S.U.A.) și 
atleții polonezi Jan Kopyto, unul 
din cei mai buni aruncători de 
suliță din lume, Joszek Jakubow
ski și Jerzy Zoskozinski.

In cursul dimineții, din R. D. 
Germană a sosit un puternic lot

de atleți dintre care se remarcă : 
Gunther Hawenstein, Gunther 
Lein, Johanna Luttge, Horst Ni- 
kisch, Werner Pfeil și alții. In 
gara de Nord au fost primiți atle
ții bulgari avînd în frunte pe cam. 
pioanele balcanice Virginia Mi
hailova (disc) și Paulina Țoliko- 
fer (lungime) precum și pe cuno- 
scuțli atleți Anghel Kolev, Kiril 
Zlatarski, D. Milev, T. Asenova.

In cursul serii au mai sosit 
sportivi din Suedia și Iran. 

(Agerpres).

„Nu aspir la 
primul loc... deși 
îl rîvnese. Cred 
însă că voi ob
ține o perfor
manță bună". 
KOJ SAKUARAI 

(Japonia)

„Nu-mi cunosc 
adversarii. Sper 
totuși un rezul
tat bun, deși mă 
jenează puțin 
piciorul sting".

ROGER MOENS

HAGA. — în runda a Il-a a 
turneului final al Campionatișui 
mondial feminin de șah, echipa 
R.P. Romîne a întîlnit echipa U- 
niunii Sovietice. învinse în preli
minarii cu lVa—V2» șahistele noa
stre au reușit de data aceasta să 
obțină rezultat egal în fața renu
mitelor maestre sovietice.

La prima masă, Maria Pogore- 
viei cu albele, a remizat în 20 de 
mutări eu campioana mondială 
Olga Rubțova, după ce mult timp 
a deținut inițiativa. Tot rfemiză 
s-a terminat și partida ZVorîkina 
— Teodorescu. în jocul de mij
loc, Teodorescu, cu un frumos sa
crificiu de turn a reușit să obțină 
avantaj și numai cu mari eforturi 
Zvorikina a dus partida la remiză 
prin repetare de mutări.

• în cadru) campionatului 
unional de fotbal s-a desfășurat 
la Moscova meciul dintre echi
pele Spartak Moscova și Bure- 
vestnik Chișinău.

După 20 de minute de joc 
Spartak conducea cu 4—0 șl se 
părea că va obține o victorie 
ușoară. Echipa din Chișinău a 
jucat excelent în repriza secundă 
și a înscris patru puncte la rînd 
dintre care trei au fost realizate 
de centrul atacant Korotkov. 
Partida s-a terminat astfel cu 
rezultatul de 4—4.

In clasament continuă să con
ducă Dinamo Moscova cu 25 de 
puncte. Locul doi este ocupat de 
Spartak Moscova cu 20 puncte 
(un joc mai mult), iar pe locul 
trei se află Torpedo Moscova cu 
19 puncte din 30 posibile.

• Maestrul emerit al sportului 
din R.P. Romînă Iosif Strbu fee 
comportă excelent în cadrul con
cursului internațional de tir de 
la Varșovia.

Joi, campionul nostru a repur
tat cea de-a treia victorie ocu- 
pînd prirtiul loc în proba de 
armă liberă calibru mare 3x40 cu 
un total de 1.111 puncte. Pe locul 
doi s-a clasat trăgătorul maghiar 
I. Dosztaly cu 1.109 puncte. în 
proba de pistol calibru mare vic
toria a revenit lui GyorSry Iosif 
(R.P. Ungară) care a realizat 
563 puncte. Reprezentantul nostru 
Gh. Likiardopo! s-a clasat pe 
locul doi cu 554 puncte.

• Cu prilejul deschiderii Tîr- 
gului international de la Zagreb 
s-a desfășurat întîlnirea interna
țională de fotbal dintre echipele 
selecționate ale Orașelor Zagreb 
și Varșovia. Meciul s-a încheiat 
cu un rezultat de egalitate: 2—2.

învățătura leninistă
despre stat

Cartea „Statul 
fost scrisă de V. 
Î:ust septembrie 
iile continuării

noi 
re-

și revoluția" a 
I. Lenin in au- 
1917, in condi- 
primului război 

. mondial imperialist și ale ajunu
lui Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie. Era o perioadă de as
cuțită luptă între forțele crescîn- 
de ale revoluției proletare și for
țele contrarevoluționare, o pe
rioadă decisivă tn dezvoltarea re
voluției cînd problema cuceririi 
majorității clasei muncitoare, ma
jorității poporului pentru revo
luție se punea cu deosebită tărie. 

Marele merit istoric al lui Le
nin constă în faptul că în „Statul 
și revoluția" el a apărat împotri
va denaturărilor oportuniste și a 
restabilit învățătura marxistă des
pre stat și dictatura proletariatu
lui. despre socialism și comu
nism. El nu s-a limitat la atît. 
El a dezvoltat învățătura mar 
xistă despre stat în condițiile 
ale epocii imperialismului și 
voluțiilor proletare.

4t
Lenin arată că statul este o 

ganizație politică apărută ca 
mare a apariției proprietății pri
vate asupra mijloacelor de pro
ducție. a despărțirii societății în 
clase antagonice.

V. I. Lenin combate în această 
lucrare pe așa numiți) teoreticieni 
burghezi și mic-burghezi care 
neagă caracterul de clasă al sta
tului burghez, ascunzind esența 
sa parazitară și rolul săli reac
ționar in capitalism. După păre
rea lor statul ar fi o organizație 
„deasupra claselor" care repre
zintă, apără „binele tuturor", 
..dreptatea", „cultura națională" 
ere. Realitatea crudă din țările 
capitaliste ca S.U.A., Franța, R. 
F. Germană etc., dovedește cu 
prisosință că în capitalism sta'ui 
reprezintă și apără numai intere
sele parazitare ale burgheziei. 
Scopul acestor teorii reacționare 
este idealizarea premeditată a

or- 
ur-

Prof. univ. L. Tiimăneanu

statului capitalist pentru a putea 
mai lesne înșela masele și a le 
abate de la drumul luptei împo
triva statului capitalist exploata
tor.

Marxism-leninismul ne învață 
că socialismul, revoluția, înseam
nă în primul rînd trecerea puterii 
de stat din mîinile burgheziei în 
mîinile clasei muncitoare, trece
rea principalelor mijloace de pro
ducție în mîinile poporului mun
citor, desființarea exploatării omu
lui de către om.

Dezvăluind și demascînd osti
litatea statului burghez față de 
interesele vitale ale oamenilor 
muncii Lenin a subliniat cu tărie 
că în capitalism orice stat, indi
ferent de forma lui este organul 
de dominație a burgheziei, dicta
tura sa. „Formele statelor bur
gheze — arăta el — sînt extrem 
de variate, esfenta lor este însă a- 
ceași : toate aceste state sînt în- 
tr-un fel sau altul, dar în ultimă 
analiză neapărat, „dictatura bur
gheziei".

Marxism-leninismul ne învață 
că clasa muncitoare cucerind pu
terea. nu poate pur și simplu să 
preia vechea mașină birocratico- 
burgheză cu ajutorul căreia o a- 
suprea burghezia și s-o pună în 
funcțiune. clasa muncitoare tre
buie s-o distrugă, s-o sfărîme.

Dușmanii marxismului au în
cercat și încearcă și în zilele 
noastre să atribuie învățăturii lui 
Marx despre sfărîmarea aparatu
lui de stal burghez un sens dia
metral opus celui pe care-1 con
ținea. Ei căutau și caută să de
monstreze că revoluția proletară 
n-ar fi obligatorie în vederea 
trecerii de la capitalism la so
cialism, că instaurarea dictaturii 

proletariatului n-ar trebui tratată 
ca o sfărimare a aparatului de 
stat burghez și crearea unui a- 
parat de stat nou proletar.

Experiența istorică a nașterii 
și dezvoltării orînduirii socialiste 
în Uniunea Sovietică și în țările 
de democrație populară confirmă 
valabilitatea învățăturii marxist- 
leniniste cu privire la necesitatea 
înlăturării aparatului de stat 
vechi după cucerirea puterii de 
către clasa muncitoare.

In țara noastră, opera de pri
menire, de înlocuire, de sfărîmare 
a aparatului de stat burghezo- 
moșieresc a început să se desfă
șoare încă în prima etapă a re
voluției populare. Asemenea mă
suri de întărire a pozițiilor de
mocrației luate în prima etapă a 
revolujiei ca : defascizarea apa
ratului de stat; judecarea și con
damnarea principalilor criminali 
de război; reorganizarea apara
tului Ministerului de Interne prin 
înlocuirea cadrelor vechi cu nu
meroase elemente democratice 
active recrutate din păturile 
muncitoare ale populației; crea
rea unei armate populare; în
făptuirea reformei electorale prin 
care se desființa senatul, se a- 
corda dreptul de vot femeilor și 
militarilor, alegerea noului par
lament ca adevărată expresie a 
voinței poporului și legilor adop
tate de acesta etc. au contribuit 
la statornicirea puterii populare, 
la atragerea maselor muiicito- 
rești-țărănești în mișcarea revo
luționară și la realizarea sarci
nilor ce stăteau în fata revolu
ției. Această operă a fost conti
nuată și desăvîrșită după cuce
rirea întregii puteri de către 
clasa muncitoare ceea ce a con- 

tribult șt contribuie la reușita 
operei de construcție socialistă 
iii patria noasttă.

*
Așa cum subliniază Lenin tn 

„Statul și revoluția" principalul 
în învățătura lui Marx este 
teoria dictaturii proletariatului.

Dictatura proletariatului, deși 
reprezintă dictatura unei singure 
clase, nu exclude, ci dimpotrivă 
presupune participarea la con
struirea noii societăți și a clase
lor și păturilor sociale neproleta
re ale populației muncitoare, în 
special a țărănimii muncitoare. 
Tocmai de aceea Lenin sublinia 
că dictatura proletariatului repre
zintă o formă deosebită de a- 
lianță dintre clasa muncitoare și 

apariția operei40 de am de la
lui V. 1. Lenin „Statul și revoluția"

țărănimea muncitoare, rolul con
ducător deținîndu-1 clasa munci
toare.

Pentru a putea înfăptui sarci
nile ce stau în fata statului în 
perioada de trecere, dictatura 
proletariatului îndeplinește prin
cipalele funcții ce-i sînt proprii: 
a) zdrobește împotrivirea claselor 
exploatatoare răsturnate de la 
putere, ea presupunînd constrîn- 
gere, Violență. Lenin însă a subli
niat în repetate finduri că vio
lența, constrîngerea nu constituie 
conținutul principal al dictaturii 
proletariatului, că prin latura ei 
violentă dictatura proletariatului 
este îndreptată împotriva dușma
nului de clasă, fiind determinată 
în special de gradul de împotri
vire de care face uz burghezia 
răsturnată de la putere pentru a 
torpila noua orînduire în curs de 
statornicire; b) apărarea păcii 

împotriva unei eventuale agre
siuni din afară ceea ce presupune 
crearea unei armate populare bine 
echipată și instruită și promova
rea unei politici de pace și priete
nie între popoare pe plan extern, 
c) conducerea vieții economice și 
culturale a țării, funcție de o deo
sebită însemnătate pentru făuri* 
rea orînduirii și antrenarea mase
lor la opera de construcție socia
listă.

Pe baza unei analize temeinice, 
Lenin trage importanta concluzie 
că „trecerea de la capitalism la 
comunism nu poate să nu dea, 
firește, 0 abundență și o diversi
tate enormă de forme politice, dar 
esența lor va fi inevitabil aceeași: 
dictatura proletariatului".

Viața a confirmat în întregirile 
această concluzie. In U.R.S.S. 
dictatura clasei muncitoare și-a 
găsit o strălucită întruchipare în 
forma puterii sovietice. In țările 
de democrație populară, printre 
care și țara noastră, statul de de
mocrație populară reprezintă o 
formă a dictaturii proletariatului, 
îndeplinind cu succes funcțiunile 
sale.

Ținînd seama de faptul că astăzi 
există un puternic lagăr al tarilor 

socialismului, iar în țările capita
liste raportul forțelor de clasă 
înclină tot mai mult spre proleta
riat și spre partidul său, Congre
sul al XX-lea al P.C.U.S. a 
arătat că apare posibilitatea 
de a folosi și calea parlamen
tară ca mijloc de trecere de 
ia capitalism la socialism. Din 
aceasta nu rezultă însă cîtuși de 
puțin că posibilitatea înaintării 
spre socialism pe cale parlamen
tară ar însemna că se poate conta 
pe o instaurare a socialismului 
pe calea evoluției firești a forțelor 
de producție și sociale, fără exis
tenta unui partid marxist care să 
conducă această mișcare, fără 
lupta de clasă împotriva capitalis. 
mului, fără lupta politică împo
triva dușmanilor socialismului.

Experiența istorică a dezvoltării 
țărilor socialiste dovedește în chi
pul cel mai concludent că cu toată 

diversitatea de forme politice pe 
care o poate îmbrăca și o îmbracă 
trecerea de la capitalism la co
munism, drumul spre socialism 
este unic și comun pentru toate 
țările în ceea ce este principal și 
esențial, că o serie de legități și 
trăsături sînt general valabile 
printre care : instaurarea dictatu
rii proletariatului, adică a puterii 
politice a clasei muncitoare în 
frunte cu partidul ei comunist; 
alianța dintre clasa muncitoare 
și țărănimea muncitoare ; asigu
rarea deplinei egalități în drepturi 
și a prieteniei frățești între po
poare ; statornicirea proprietății 
socialiste asupra mijloacelor de 
producție; industrializarea socia
listă și dezvoltarea economiei 
țării pe bază de plan în vederea 
construirii socialismului și comu
nismului; transformarea socialistă 
treptată a agriculturii; ridicarea 
continuă a nivelului de trai al 
poporului; întărirea statului so
cialist și apărarea cuceririlor so
cialiste ale poporului împotriva 
atentatelor oricărui dușman; in
ternaționalismul proletar.

Lenin a subliniat în mod deo
sebit că o condiție de cea mai 
mare importanță a dictalurii pro
letariatului este conducerea de 
către partid.

Însemnătatea covîrșitoare a 
principiului dictaturii proletaria
tului o înțeleg și dușmanii socia
lismului. Oportuniștii și revizio
niștii de toate nuanțele și-au în
dreptat și își îndreaptă în perma
nență focul împotriva principiului 
dictaturii proletariatului căutlnd 
să convingă pe oamenii muncii 
din țările de democrație populară 
să renunțe la dictatura proletaria
tului, afirmînd că dictatura pro
letariatului ar fi un principiu „în. 
vechit", că n-ar corespunde noilor 
condiții „istorice", că ar fi în con
trazicere cu „democrația" etc. 
Viața, realitatea construcției din 
țările socialiste infirmă însă a- 
ceste afirmații, demonstrează că 
aceste încercări cu mijloace ne
demne de a lovi în acest prin
cipiu nu excelează nici prin nou
tate, nici prin originalitate, dove
dește adevărul de necontestat că 
drumul spre victoria noii orîn- 
duiri sociale trece numai prin dic

tatura proletariatului, prin întări
rea puterii clasei muncitoare.

*

Ocupindu-se în lucrarea „Statul 
și revoluția" de problema rapor
tului dirttre dictatura proletariatu
lui și democrație, de caracterul 
schimbării conținutului democra
ției în perioada trecerii de la ca
pitalism la socialism, Lenin ex
plică că dictatura proletariatului 
reprezintă, pentru prima oară tn 
istorie, adevărata democrație pen
tru popor, exprimă interesele 
imensei majorități a oamenilor 
muncii.

Lenin demască afirmațiile false 
ale apologeților burghezi cum că 
în capitalism democrația ar În
semna puterea poporului.

In anii care au trecut de la 
apariția acestei lucrări, criza 
adincă prin care trece regimul ca
pitalist s a accentuat și mai mult. 
Democrația burgheză a apărut in 
fața lumii intregi ca o dictatură 
sălbatecă a magnaților capitalului 
monopolist, ca o expresie fidelă 
a intereselor lor. Destrămarea de
mocrației burgheze contemporane 
in condițiile ascuțirii crizei gene
rale a capitalismului tși găsește 
expresia în înăsprirea pe toată 
lihiă a- reacțiunii imperialiste, in 
ofensiva cnntinuă împotriva ră
mășițelor de libertăți burghezo- 
democratice. în persecutarea și 
arestarea democraților și a luptă
torilor pentru pace și progres, în 
arestările de masă ale muncitori
lor și concedierea lor de la lucru, 
în introducerea rînduielilor fas
ciste în S.U.A., fn linșarea hegri- 
lor etc.

Dictatura proletariatului în
seamnă in schimb adevărată 
democrație, un tip nou, superior 
de democrație pentru clasa mun
citoare, pentru toți oamenii 
muncii.

Astfel în țara noastră, prin 
instaurarea regimului de demo
crație populară ca formă a dic
taturii proletariatului, poporul 
muncitor a dobîndit cele mai 
largi drepturi și libertăți de care 
fusese lipsii în trecut. Astăzi 
masele muncitoare participă activ 
la conducerea treburilor obștești, 
la guvernarea țării. O legislație 
nouă, cu conținut nou, izvorîtă 

din interesele celor ce muncesc 
reglementează raporturile dinire 
cetățeni și organele de stat. Prin 
sistemul lor de organizare ca și 
prin compoziția lor, organele 
noastre de stat, centrale și lo
cale, asigură participarea directă 
la opera de conducere a țării, lă 
viata politică a zeci și sute de 
mii de bărbați și femei, tineri și 
vtrstnlci, care muncesc th comi
siile permanente, comitetele cetă
țenești, comisiile de femei etc. 
Milioanele de oameni ai muncii 
își au reprezentanții lor aleși în 
sfaturile populare — organele lo
cale ale puterii de stat, ca și în 
Marea Adunare Națională.

Tocmai în această participare 
activă a maselor la făurirea 
vieții noi, în faptul că le asigură 
în fapt și nu în vorbă largi liber
tăți și drepturi își găsește expre
sia profundul democratism al 
statului nostru.

*
Opera „Statul și revoluția" ră- 

mtne un tezaur neprețuit de idei 
pentru cei care studiază pro
blema statului. Lenin, nici în 
perioada Revoluției din Octom
brie, nici în anii următori n-a 
mai reluat această problemă 
pentru a generaliza datele noi 
rezultate din experiența primilor 
ani ai puterii sovietice. Mai tîr
ziu, în 1939, la Congresul al 
XVtlI-lea al P.C.U.S. Stalin, pe 
baza celor două decenii de exis
tență a orînduirii sovietice și a 
experienței bogate pe care a acu- 
mu!at-o, a adus noi elemente im
portante în problema statului în 
socialism și comunism. De atunci 
au mai trecui aproape 20 de ani. 
Au apărut între timp statele de 
democrație populară, acumulind 
la rîndul lor o vastă experiență 
ce se cere generalizată. Toate 
acestea nu scad însă întru nimic 
însemnătatea universală a operei 
Iui Lenin „Statul și revoluția" 
ale cărei idei continuă să înar
meze mișcarea comunistă inter
națională în lupta pentru revo
luția proletară, pentru socialism. 
Această lucrare este un model 
de partinitate și de intransigență 
față de oportuniștii de orice speță 
și față de trădătorii intereselot 
clasei muncitoare, • pildă de 
marxism creator.



SITUAȚIA DIN SIRIA
* S.U.A. organizează o agresiune în Orient

* Poziția U.R.S.S. stîrnește admirația și 
recunoștința sirienilor * Arabia Saudită promite 

ajutor Siriei în caz de agresiune
NEW YORK 13 (Agerpres). — 

Ziarul „New York Times’* publică 
interviul acordat corespondentului 
din Damasc de către șeful adjunct 
al statului major general al ar
matei siriene, Nefuri. Subliniind 
că Statele Unite încearcă să orga- 
'nizețe o agresiune împotriva Si
riei, Nețuri a declarat că ameri
canii „îndeamnă** Turcia să-și con
centreze trupele la frontiera si
riană.

★
DAMASC 13 (Agerpres). — 

TASS transmite : Potrivit relată
rilor ziarului „Al Faiha“, la 12 
septembrie unități de grăniceri si
riene din districtul militar al ora
șului Alepp au observat mari 
mișcări de trupe turcești de-a 
lungul frontierei siriene. Pichetele 
de grăniceri au numărat aproxi
mativ 300 de autocamioane cu sol
dați, care circulau de-a lungul 
frontierei siriene.

★

DAMASC 13 (Agerpres). — 
TASS transmite: Primul ministru 
al Sjriei, Sabri Asali, referindu- 
se la declarația lui A. A. Gromî- 
ko, ministrul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S., a declarat reprezen
tanților presei că UNIUNEA SO
VIETICA A LUAT DIN NOU O 
ATITUDINE NOBILA IN PRO
BLEMA ORIENTULUI ARAB. 
„Uniunea Sovietică — a subliniat 
Asali' — ne-a sprijinit în luph 
pentru alungarea trupelor străi
ne din țara noastră, a sprijinit 
Siria și Egiptul în timpul agre
siunii imperialiste. Astăzi Uniu
nea Sovietică a adoptat din nou

o poziție fermă în fața încercă
rilor S.U.A. de a distruge inde
pendența Siriei44. „POZIȚIA 
U.R.S.S. — A SUBLINIAT PRI
MUL MINISTRU AL SIRIEI — 
ST1RNEȘTE ADMIRAȚIA ȘI 
RECUNOȘTINȚA SIRIENILOR44.

★
BAGDAD 13 (Agerpres). — 

Ambasadorul Arabiei Saudite^ în 
. Irak, Ibrahim el Souayil, s-a îna

poiat la Bagdad venind de la 
Beirut, unde a avut întrevederi 
cu regele Saud cu prilejul vizitei 
acestuia în capitala Libanului.

Souayil a declarat: „In cazul 
unei agresiuni împotriva Siriei 
Arabia Saudită va pune toate 
resursele sale la dispoziția aces
tei țări, sau a oricărei alte țări 
arabe — victimă a unei agre
siuni, atît în baza pactului de 
securitate mutuală al Ligii Ara
be cit și în baza tratatului de a- 
părare mutuală încheiat între A- 
rabia Saudită, Siria și Egipt44,

Reprezentanții

de 
al 

în-

R. P. R. peste

hotare danse aza
I

cadrilul

DISCUTAREA 
„problemei ungare44 

este menită să ațîțe „războiul rece“
NEW YORK 13. Coresponden

tul Agerpres transmite: In după- 
amiaza zilei de 12 septembrie au 
continuat dezbaterile în cadrul 
sesiunii extraordinare a Adunării 
Generale a O.N.U. convocată din 
inițiativa unor delegații occiden
tale în scopul încercării de a- 
mestec în treburile interne ale 
Ungariei. Ca și în ședința din 
dimineața de 12 septembrie, au 
luat cuvîntul mai mulți vorbitori 
din țările Americii Latine, printre 
care delegații Guatemalei, Salva
dorului, care au făcut în cuvîn- 
tările lor jocul Departamentului 
de Stat al S.U.A. în așa-numita 
problemă ungară. Ei au debitat 
tot felul de născociri calomnioa
se la adresa R.P. Ungare și a 
altor țări socialiste.

Reprezentantul Pakistanului, 
țară legată atît de pactul de la 
Bagdad cît și prin S.E.A.T.O. de 
politica americană, a sprijinit de 
asemenea „raportul celor cinci44.

Reprezentantul Franței, Guil
laume Georges-Picot, care este 
unul din coautorii rezoluției de 
sprijinire a „raportului celor 
cinci44, a pretins cu cinism ca 
„poziția franceză în problema 
ungară este dictată de grijă față 
de interesele poporului ungar44.

Delegatul Cehoslovaciei. I. 
Ulrich, a subliniat că DISCUTA
REA „PROBLEMEI UNGARE4* 
IMPUSA ADUNĂRII GENERA
LE ESTE BAZATA PE MATE
RIALE TICLUITE ȘI ARE 
DREPT SCOP SA REINOIASCA 
CAMPANIA DE ATACURI CA
LOMNIOASE ÎNDREPTATĂ ÎM
POTRIVA GUVERNULUI RE
VOLUȚIONAR MUNC1TORESC- 
ȚARANESC AL UNGARIEI, A 
UNIUNII SOVIETICE ȘI AL
TOR ȚARI SOCIALISTE. ACEA
STA DISCUȚIE ESTE MENITA 
SA AȚIȚE „RĂZBOIUL RECE44

în rîndul delegațiilor occiden
tale a produs o vie nemulțumire 
faptul că reprezentantul Birma- 
niei, U. Thant, și-a exprimat pă
rerea că actuala sesiune extra
ordinară nu duce la nimic folo
sitor .

Ședința programată . pentru 
noaptea de joi spre vineri a fost 
contramandată deoarece nimeni 
dintre vorbitorii înscriși n-a mai 
vrut să ia cuvîntul.

★

NEW YORK, 13,. (Agerpres).— 
In ședința din dimineața zilei de 
13 septembrie a luat cuvîntul de
legatul Indiei A. Lai.

Reprezentantul Indiei a cerut ca 
delegații să acorde atenție proble
mei retragerii tuturor trupelor 
străine de pe teritoriile altor state 
și propunerii, prezentată anterior, 
cu privire la călătoria secretarului 
general al O. N. U. în Ungaria. 
Delegatul Indiei s-a pronunțat îm
potriva proiectului american sau 
a oricărei rezoluții în „problema 
ungară44.

Delegatul iugoslav Brilej a de
clarat că la ora actuală dezbate
rile în problema ungară care au 
loc în Adunarea Generală nu duc 
decît la întețirea războiului rece.

După aceea au luat cuvîntul 
delegații Norvegiei, Venezuelei, 
Uruguayului, Ecuadorului și cian- 
kaișistul. care au sprijinit rezolu
ția occidentală.

Numărul vorbitorilor înscriși la 
cuvînt se ridică la 18. In cazul 
cînd lista celor ce au luat cuvîn
tul va fi epuizată pînă la ridica
rea ședinței, votul va avea loc în 
cursul nopții de vineri spre sîm- 
bătă.

Cu ce nu e de acord ambasadorul S. U. A.
GENEVA 13 (Agerpres). — La

12 septembrie a avut loc la Ge
neva ședința ordinară a ambasa
dorilor R.P. Chineze și S.U.A. In 
cursul acestei ședințe Van Bin 
Nan, ambasadorul R.P. Chineze, 
a propus adoptarea următoarei 
declarații comune :

„GUVERNUL R.P. CHINEZE 
Șl GUVERNUL S.U.A. SINT 
DE ACORD CA PE BAZA DE 
EGALITATE Șl RECIPROCI
TATE SA PERMITĂ CORES
PONDENȚILOR ȚARILOR LOR

ACCESUL PE TERITORIILE 
R.P. CHINEZE ȘI S.U.A. PEN
TRU A CUNOAȘTE VIAȚA PO
POARELOR ACESTOR ȚAR! IN 
SCOPUL ÎMBUNĂTĂȚIRII RE
LAȚIILOR DINTRE ELE44.

Ambasadorul S.U.A., A. John
son, a respins propunerea cu pri
vire la adoptarea acestei decla
rații comune.

Viitoarea ședință a 
rilor R.P. Chineze și 
fost fixată pentru 10

ambasado- 
S.U.A. a 
octombrie.

BELGRAD. — In seara zilei 
de 12 septembrie membrii delega
ției de partid și guvernamentale a 
R.P. Polone, in frunte cu Wladys- 
law Gomulka și Josef Cirankie- 
wiez. au sosit pe insula Brioni. 
Delegația este însoțită de preșe
dintele Tito și de A. Rankovici. 
vicepreședinte al Vecei Federative 
Executive.

PRAGA. — Răspunzînd la in
vitația Biroului Adunării Națio
nale a Republicii Populare Bul
garia o delegație a Adunării Na
ționale a Republicii Cehoslovace 
va pleca la 27 septembrie în R.P. 
Bulgaria.

MOSCOVA. — Pînă la 10 sep
tembrie colhozurile și sovhozurile 
Uniunii Sovietice au strîns recolta 
de pe o suprafață de aproximativ 
100 milioane ha.

ZAGREB. — Pavilionul R.P.R. 
la tîrgul internațional de mostre 
din Zagreb continuă să primească

DAMASC 13 (Agerpres). 
După cum transmite postul 
radio Cairo, primul ministru 
Siriei, Sabri Asali, a declarat 
tr-o conferință de presă că gu
vernul Siriei a transmis guver
nelor Libanului, Irakului și Ior
daniei note oficiale în care le 
cere să răspundă dacă consideră 
că Siria „le-ar amenința securi
tatea". în aceleași note guver
nele libanez, irakian și iordanian 
sint rugate să precizeze dacă ele 
ar fi comunicat guvernului de la 
Washington asemenea temeri. 
Notele guvernului sirian adresate 
celor trei țări arabe vecine cu 
Siria trebuie puse în legătură cu 
propaganda americană care a în
cercat să acrediteze ideea că Ira
kul, Libanul și Iordania ar privi 
cu neliniște evoluția situației din 
Siria.

Premierul sirian a declarat în 
continuare corespondenților că 
actuala campanie a imperialiști
lor impune vigilență și eforturi 
mărite pentru a face față orică
rei eventualități. Premierul si
rian a subliniat că țara sa este 
gata să-și apere independența și 
integritatea teritorială cu orice 
preț.

Parlamentarii romîni
în R. D. G.

BERLIN. In dimineața zilei de 
13 septembrie delegația Marii 
Adunări Naționale a R.P.R. care 
vizitează R. D. Germană s-a îm
părțit în două grupe: un grup a 
vizitat fabrica de celuloză și lînă 
de celuloză din orașul Witenberg. 
Celălalt grup a vizitat o coope
rativă de construcții de locuințe 
a muncitorilor acestei întreprin
deri.

Seara, Ambasada R.P.R. la Ber
lin a oferit o recepție în cinstea 
delegației Marii Adunări Națio
nale a R.P.R.

Comisia economică O.N.U
pentru Europa arată:

GENEVA 13 (Agerpres). — 
Ultimul număr al Buletinului 
Economic editat de Comisia eco
nomică O.N.U. pentru Europa 
publică date cu privire la situa
ția economică dintr-o serie de 
țări europene.

După cum transmite agenția 
Reuter, în legătură cu situația 
din FRANȚA buletinul arată că 
„SARCINA EXTRAORDINARA 
CARE APASĂ IN PREZENT 
CEL MAI GREU ASUPRA ECO
NOMIEI FRANCEZE ESTE FA-

■ Țările occidentale trec prin grave dificultăți 
economice și financiare 9E Planurile de pro
ducție în țările socialiste au fost depășite
la o creștere importantă a ex
porturilor".

ÎN CE PRIVEȘTE RAPORTU
RILE ȚARILOR VEST-EURO- 
PENE CU STATELE UNITE, 
IN BULETIN SE SUBLINIAZĂ 
CA SITUAȚIA DIN STATELE 
UNITE A INFLUENȚAT NEGA-

fie abia echilibrate 
deficit.
consacrată țărilor 
buletin se arată: 

GLOBALE DE

(Urmare din pag. l-a)

Compiegne cînd și-a mărit în
treprinderile sporind și numărul 
muncitorilor cu 14.000.

„Nu m-am înșelat
în privința lui“

: I-a 
peri-

Crahul economic pe care 
suferit Germania în acea i 
oadă a fost pentru Krupp o ade
vărată mană cerească. Atunci, 
Gustav ven Bohlen und Halbach 
și noua-i soție, Berta, au acapa
rat zeci de alte intreprinderi. au 
reușit să concentreze în miinile 
familiei capitaluri uriașe. Apăru
se insă la orizont o amenințare. 
Reușita Revoluției Socialiste din 
Octombrie a făcut să crească 
avîntul revoluționar al proletaria- 

german. Unitatea clasei

In ciuda teroare! franchiste, muncitorii organizează greve. In 
fotografie : un aspect de la recenta grevă din Bilbao (Spania)

RA ÎNDOIALA CAMPANIA DIN 
ALGERIA.

Ocupîndu-se de situația econo
mică a ANGLIEI, Buletinul Eco
nomic scoate în evidență situa
ția precară a rezervelor de aur 
și dolari ale acestei țări și pers
pectivele de slăbire a poziției 
sale în țările zonei lirei sterline.

Trecînd apoi la urmările pe 
care le vor avea măsurile luate 
recent de DANEMARCA, revista 
scrie: „Nu este de așteptat ca 
reducerea cererii interne să ducă

TIV POZIȚIA ACESTOR ȚARI 
PE PIEȚELE INTERNAȚIONA
LE DE MĂRFURI, IAR EXPOR
TURILE ACESTOR ȚARI IN 
STATELE UNITE A SCĂZUT. 
Este posibil, scrie buletinul, ca 
conturile curente și de capital 
ale Europei occidentale cu Sta-

Mîine alegeri

Demascarea unui grup 
de contrarevoluționari 

în Ungaria
BUDAPESTA. Ziarele din 13 

septembrie anunță demascarea 
unui grup de contrarevoluționari 
facînd parte din așa-zisul grup 
„D“ care în toiul rebeliunii con
trarevoluționare și-a desfășurat 
activitatea în orașul Miskolc. In 
afară de acest grup alcătuit din 
35 de 
țiilor 
cîteva 
create 
toare.

persoane, conform indica- 
de peste graniță în alte 
regiuni ale țării au fost 
și alte grupuri asemană- 
Grupul „D“ menținea re-

„Adenauer ********-

lății strînse cu centrele străine 
de spionaj. Apelul Uniunii Tineretului

Liber German către
tinerii alegători

din

tele Unite să 
sau chiar in

In partea 
socialiste, in 
„PLANURILE 
PRODUCȚIE INDUSTRIALA IN 
U.R.S.S. ȘI ȚĂRILE EUROPEI 
RĂSĂRITENE AU FOST ÎNDE
PLINITE IN PRIMA JUMĂTA
TE A ANULUI 1957 IN MAJO
RITATEA ȚARILOR CU O DE
PĂȘIRE CONSIDERABILA".

Puternice greve 
în Franța

PARIS 13 
cum reiese 
pariziene, 
care este o urmare a politicii fi- 
nanciaro-economice a guvernului 
Bourges-Maunoury, a provocat in
tensificarea luptei oamenilor mun
cii pentru majorarea salariilor și 
îmbunătățirea condițiilor de 
muncă.

In prezent sînt în grevă mun
citorii de la întreprinderile din 
Gennevilliers (Departamentul Se
na) ale societății americane „Ge
neral Motors", cerînd reprimirea 
la lucru a unui muncitor conce
diat.

METALURGIȘTII DIN NAN
TES, CÎTEVA MII DE MUNCI
TORI DIN CLERMONT FER
RAND, MUNCITORII DE LA ÎN
TREPRINDERILE ALIMENTARE 
DIN LIMOGES, FUNCȚIONARII 
VAMALI, MUNCITORII DE LA 
ÎNTREPRINDERILE DE AVIA
ȚIE DE LA UZINELE DE AU
TOMOBILE „RENAULT" Șl 
MULȚI ALȚII LUPTA PENTRU 
MAJORAREA SALARIILOR.

(Agerpres). — După 
din relatările presei 

creșterea scumpetei,

muncitoare devenea un pericol 
pentru marile concerne germane 
șl în special pentru cei 
fruntea lor — Krupp și al doilea 
rege al oțelului german Thyssen. 
Republica de la Weimar consti
tuită în urma prăbușirii imperiu
lui german constituia și ea o pie
dică. Atunci a început marea o- 
fensivă a magnaților din Ruhr. 
Mai întîi a fost semnat pactul 
ce pecetluia întemeierea cîrdășiei 
dintre monopolurile germane și 
americane, și constituia Uniunea 
secretă economică. Acest lucru 
reclama sprijinul nelimitat acor
dat de monopolurile americane 
concernelor germane a căror ra
pidă prosperitate înseamnă refa
cerea grabnică a potențialului de 
război al Germaniei.

Cum această afacere murdară 
ce periclita însăși pacea Europei 
și a lumii întregi nu se putea în
cheia cu succes dacă proletaria
tul se unea, dacă el reușea să-și 
impună forța și punctul sau de 
vedere, Krupp și Thyssen au în
cercat să lovească prin spate. 
Mai întîi și-au asigurat sprijinul 
unor conducători sociai-demo
crați, apoi au devenit nașii așa 
numitei „Uniuni’ germane a mun
citorilor din Mîinchen44 mama 
partidului hitlerist. Tot Krupp a 
fost printre primii magnați care 
au luat în brațe pe paranoicul 
caporal Adolf Schikelgruber, de
venit mai tîrziu căpetenia bandei 
fasciste sub numele de Hitler, du- 
cînd la ruină Germania și pe cul
mile prosperității pe industriașii 
din Ruhr, în special pe nașii săi 
Krupp și Thyssen.
1932 cînd Hitler a cerut peste 
noapte 13.000.000 de mărci, bine-

DOCUMENTE
ce trebuiau să dispară

din

înțeles că magnații i-au dat Ime
diat. Aceasta a recunoscut-o chiar 
Fritz Thyssen într-o circulară a- 
dresată mai tîrziu funcționarilor 
săi:

„în anul 1932, eu împreună cu 
von Papen, Schroeder, Kirdorf și 
Krupp von Bohlen und Halbach 
am subvenționat partidul națio- 
nal-socialist... Cum s-ar spune, 
am luat asupra noastră răspun
derea pentru buna purtare a lui 
Hitler față de Germania și de 
toată lumea și l-am ajutat să vi
nă la putere44.

Purtarea cea bună a lui Hit
ler a fost din nenorocire cunos
cută și îndurată de întreaga lu
me, iar poporul german a plă
tit-o cu singe și lacrimi. Pentru 
Krupp și ceilalți membri ai con
siliului zeilor din Ruhr, răspla
ta a fost uriașă. Banii vărsați 
de Krupp la casieria partidului 
hitlerist s-au întors înzeciți. De 
la 120 milioane mărci beneficiu 
în 1933, Krupp a trecut la 177 
milioane în 1934, 282 milioane
în 1936, la 316 milioane în 1937, 
ajungind la sume incalculabile și 
nemărturisite în toiul celui de-al 
doilea război mondial.

In pragul morții, bătrînul Gus
tav Krupp von Bohlen und Hal
bach constata cu mîndrie gîndin- 
du-se la uriașele afaceri pe care 
le-a făcut în spatele lui Hitler: 
Nu m-am înșelat în privința lui“ 
Pentru această încredere acorda
tă de marele magnat, Hitler a 
fost recunoscător.

Și în adevăr, datorită dez
lănțuirii celui de-al doilea răz
boi mondial, concernul lui Krupp 
a devenit o înspăimintătoare în
treprindere model a morții. In a- 
ceastă perioadă, Krupp stăpînea 
numai în Germania 235 de uzine 
și alte cîteva sute în țările co
tropite de fasciști. Majoritatea 
erau uzine de armament, de ma
șini militare, de tancuri, utilaj 
greu, de produse chimice și ma
teriale de construcție. 360 mii de 
oameni munceau pentru Krupp, 
mai mult de jumătate din ei fiind 
prizonieri și deportați, sclavi si
liți să lucreze sub amenințarea 
baionetelor 14—16 ore pe zi. Una 
din uzinele de armament ale lui 
Krupp a fost construită chiar lin
gă lagărul de la Auschwitz

Un condamnat vesel

au 
la 
ca

Cu toată această evidență, 
trebuit să treacă trei ani de 
sfîrșitul războiului pentru 
Alfred Krupp, care preluase con
ducerea concernului în plin răz
boi, să intre în sfîrșit intr-o tem
niță. Prietenii săi de afaceri a- 
mericani s-au străduit să nu-I 
lipsească pe Alfred Krupp de căl
dura căminului și ca nu cumva 
să se simtă prost, acesta, con
damnat cu chiu și vai la 12 ani 
de temniță a fost instalat într-o 
celulă transformată într-un 
fortabil apartament din care 

să conducă treburile

con- 
con-

ceastă hotărîre și să-și continui 
nestingherit afacerile necurate. 
Cu ajutorul autorităților de ocu
pație occidentale și in special a- 
mericane, Krupp a izbutit. In 
1949 a început să lucreze uzina 
de tancuri nr. 2. De asemenea 
oțelărîile sale. Cu toate că format 
autoritățile de ocupație interzi
ceau concentrarea in miinile ace
leiași persoane a uzinelor side
rurgice, a minelor de cărbuni șl 
a fabricilor prelucrătoare, Krupp 
a reușit nu numai să-și păstreze 
minele de cărbuni, printre care 
și cele de la Bochum dar a șl 
achiziționat altele ca de pildă 
minele Hanibal și Rossenray. Pe 
de altă parte el a vindut mina 
Constantin — una din cele mai 
mari din bazinul Ruhr — ca și 
alte întreprinderi societății Wagel 
care aparținea in fapt lui... Alfred 
Krupp. Astăzi, Krupp posedă 260 
de intreprinderi, obținind o cifră 
de afaceri anuală de 250 miliarde 
îranci francezi. Nu există dome
niu industrial în care Krupp să 
nu aibă participate. în primul 
rlnd industria de război, pentru 
bunul mers al căreia Adenauer a 
făcut tot ce a putut. In primul 
rind l-a grațiat pe Krupp de pe
deapsă punindu-1 în libertate in 
1951. Recent, Bundestagul a a- 
doptat o lege care anulează in 
fapt hot&rîrile Consiliului aliat 
din 1945 ca și vagul protocol 
semnat in 1954 de Germania oc
cidentală cu țările apusene

Domnul Alfred Krupp, care și-a 
făcut ucenicia financiară șl poli
tică servind și propagind „noua 
ordine" hitleristă, este astăzi in 
plină maturitate, în fapt inițiato
rul „monstrului cu cinci picioare", 
a hibride! „mici Europe". Numai 
că de data aceasta Krupp nu mai 
e vioară primă ci un secundant 
demn și priceput al solistului de 
peste ocean. Uniunea secretă eco
nomică, încheiată cu aproape pa
tru decenii în urmă funcționează 
și azi, chiar cu mai multă efica
citate. Intre Krupp și grupurile 
monopoliste Morgan, Dupont și 
Rockefeller s-au incheiat tranzac
ții care au dus nu numai la o îm
pletire a intereselor— lucruri mai 
dinainte petrecute — dar chiar și 
a întreprinderilor.

Infiltrarea in economia multor 
țări e în plin marș. Planul Iul 
Krupp a limpede: îndeplinirea 
visurilor de dominație și de 

l-au dus la 
ai Il-Iea și pe 
aceasta consi- 
că singur nu-l 
alăturat mono-

H Dovezi senzaționale asupra finanțării 
partidului crețtin-democrat de către con- 
cernuri g| Din secretele financiare ale 
serviciului secret pentru strîngerea de 
fonduri „Das Wirtschaftsbild"

Ziarul „Neues Deutschland" din 8 septembrie 1957 a publicat 
documente deosebit de semnificative care reprezintă dovezi sen
zaționale asupra finanțării partidului democrat-creștin din R.F.G. 
de către concernuri precum și secretele financiare ale serviciului 
secret pentru strîngerea de fonduri „Das Wirtschaftsbild". Do
cumentele fac parte din actele secrete ale serviciului de infor
mații și editură al partidului democrat-creștin, cu sediul în Bonn, 
str. Ageland nr. 173. ELE DEZVĂLUIE ACORDAREA DE 
FONDURI MASIVE PENTRU FINANȚAREA PARTIDULUI 
LUI ADENAUER ȘI A LUPTEI SALE ELECTORALE. MATE
RIALUL DOVEDEȘTE ODATĂ MAI MULT, CU CLARITATE. 
CA PARTIDUL DEMOCRAT CREȘTIN ESTE INTRETINUT 
CU MILIOANE GRELE, DE ANI DE ZILE, AȘA CUM FU
SESE ÎNTREȚINUT PARTIDUL NAȚIONAL SOCIALIST.

In clișeu: cîteva din documente

cernutul. existau probleme
foarte delicate cărora trebuia să 
le facă față bietul Krupp. O ho- 
tărîre a puterilor aliate prevedea 
ca, pentru a nu se mai da posi
bilitate unei refaceri rapide a 
puterii militare germane, să se 
interzică concentrarea industriei 
carbonifere și siderurgice. Ori 
Krupp căuta cu febrilitate mijloa
cele prin care să ocolească a-

expansiune, care 
ripă pe Wilhelm 
Hitler. De data 
derind probabil 
ține cureaua, s-a 
poliștilor americani. împreună 
pozează in prieteni ai popoarelor 
din fostele colonii și din țările 
slab dezvoltate. Pelerinul de 
la Mecca și Ankara atit de pri
ceput în afaceri, este însă destul 
de ageamiu in politică. Cind ai 
scăpat de un stăpîn—așa cum s-a 
petrecut cu popoarele cărora ic 
face curte dl. conte von Bohlen 
— nu te mai bagi cu gitul în 
juvăț. Cadrilul pe care-1 joacă 
acum Krupp pe marginea prăpas- 
tiei e periculos. Malul se poate 
oricind surpa, înăbușindu-1 sub el.

Manifestul electoral al 
partidului social-democrat

BONN. — In legătură cu ale
gerile în Bundestag, partidul so
cial-democrat a dat publicității un 
manifest electoral.

Manifestul critică politica eco
nomică a guvernului Adenauer.

vizita unor înalte personalități iu- 
gc<dave. La 12 septembrie, pavi
lionul i fost vizitat de Juro Pucar, 
președintele Adunării Populare a 
Republicii Bosnia Herțegovina.

ROMA. — Dună cum anunță 
ziarul „Messaggero“ în perioada 
1 iulie 1956—30 iunie 1<*7 Sta
tele Unite au livrat Italiei arma
ment și echipament militar în 
valoare de 170 miliarde lire, prin
tre care 300 avioane, în special cu 
reacție, 2 nave de pază. 13 cule
gătoare de mine, 1.000 piese de 
artilerie, muniții și alte mate
riale de război.

LONDRA. — La alegerile par
țiale care au avut loc la 12 sep
tembrie în circumscripția electo
rală Gloucestershire (în centrul 
Angliei) candidatul partidului la
burist, Jack Diamond, a obținut 
victoria cu o majoritate de peste 
8.000 de voturi față de candida
tul partidului conservator.

MOSCOVA. — La 13 septem
brie A. I. Mikoian, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. a primit pe dl. Dildar 
Ahrried, ministrul aprovizionării și 
agriculturii al Republicii Islamice 
Pakistan, care a sosit la Moscova 
la invitația Ministerului Agricul
turii al U.R.S.S. pentru a vizita 
Expoziția Agricolă Unională și a 
avut cu el o convorbire.

LONDRA. — După cum anunță 
corespondentul din Nicosia al a- 
genției Reuter la 12 septembrie 
guvernatorul Ciprului, Harding, a 
dispus prelungirea pe încă un an 
a dispozițiilor prin care sînt in
terzise organizația de eliberare 
națională (Eoka) și Comitetul na 
țional grec de luptă pentru auto
determinarea Ciprului (Peak).

PRAGA. — La 12 septembrie 
au început tratativele oficiale din
tre delegațiile guvernamentale 
ale Republicii Populare Mongole 
și Republicii Cehoslovace.

Agenția A.D.N. anunță 
Dusseldorf că BIROUL CENTRAL 
AL UNIUNII TINERETULUI 
LIBER GERMAN DIN R.F. GER
MANA A ADRESAT TINERILOR 
ALEGATORI DIN GERMANIA 
OCCIDENTALA UN APEL PRIN 
CARE ÎI CHEAMĂ SA LUPTE 
PENTRU INFRÎNGEREA PAR
TIDULUI LUI ADENAUER IN 
ALEGERILE PENTRU BUNDE- 
STAG DE LA 15 SEPTEMBRIE.

După cum se subliniază în apel- 
Adenauer, afirmînd că victoria 
P.S.D.G. în alegeri înseamnă 
„pieirea Germaniei", pășește pe 
urmele lui Hitler.

Biroul Central al Uniunii Tine
retului Liber German din R.F. 
Germană cere ca tinerii alegători 
din Germania occidentală să voteze 
pentru candidații Partidului Social 
Democrat din Germania, pentru a 
se face o cotitură în politica Ger
maniei Occidentale.

In ciuda declarațiilor lăudăroase, 
se spune în declarație, guvernul 
nu a Împiedicat creșterea prețu
rilor și începutul inflației. O pă
tură neînsemnată a reușit să acu
muleze bogății mari.

Cu ajutorul donațiilor de mi
lioane și al fondurildr de milioane 
aparținînd statului, sustrase de 
sub controlul parlamentului, gu
vernul Adenauer a indus în eroare 
opinia publică pentru a asigura 
dominația unui singur partid — 
ACEST PARTID A SERVIT IN
TERESELE ECONOMICE ALE 
UNUI GRUP, PROMULGIND O 
SERIE DE LEGI ECONOMICE 
IN INTERESUL PROPRIETARI
LOR UNOR AVUȚII IMENSE.

In manifest se arată că in ca
zul venirii la putere a unui guvern 
condus de sociai-democrați, a- 
cesta va promova o politică de 
slăbire a încordării și de asigu
rare a păcii. EI va folosi energia 
atomică exclusiv în scopuri paș
nice, va căuta, să pună capăt ex
periențelor atomice pe calea trata
tivelor. va propune marilor puteri 
acorduri care să împiedice stoca
rea de arme atomice în cele două 
părți ale Germaniei și să creez» 
în Europa o regiune liberă din 
punct de vedere atomic.
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