
MARX geniu nemuritor
al proletariatului internațional

Se împlinesc 140 de ani de ia 
nașterea lui Karl Marx, marele 
geniu al clasei muncitoare, crea
torul socialismului științific, cel 
dinții organizator și conducător 
al proletariatului mondial.

Pentru prima oară în istoria 
omenirii, Marx a arătat milioa
nelor de oropsiți ai soartei, 
oropsiților de pretutindeni că 
lanțurile robiei exploatării șl să- 
jăciei nu sînt veșnice, că făuri
rea unei lumi în care oa
menii muncii să trăiască 
liberi și fericiți este cu 
putință aici, pe pămint și 
nu în ceruri, că mersul 
înainte al societății 
duce, în mod necesar, 
victoria socialismului 
comunismului. Prin 
ceasta, Marx a aprins 
inima și in mintea 
menilor muncii scînteia 
încrederii în victoria 
luptei de eliberare de sub 
exploatarea capitalistă, 
6cinteie care avea să de
vină flacăra uriașă ce lu
minează, astăzi, calea tu
turor popoarelor, în vea
cul nostru, veacul trium
fului comunismului.

Viața lui Marx este un 
exemplu minunat de u- 
riașă activitate creatoare 
închinată în Întregime 
cauzei clasei muncitoare, 
activitate care îmbină or
ganic gîndirea științifică 
genială cu lupta practică 
revoluționară. Marx a 
.fost nu numai fondatorul 
’teoriei socialismului știin
țific, ci și conducătorul 
și organizatorul luptei 
revoluționare a muncito
rilor. El a redactat 
preună cu Engels 
nifestul Partidului 
munist", 
ment-program al 
lismului științific, 
a întemeiat prima orga
nizație a muncitorilor 
înaintați din toată lumea 
— Internaționala l-a.

Karl Marx este creato
rul economiei politice 
proletare, creatorul mate
rialismului dialectic și 
istoric, concepția despre 
lume și societate a cla
sei muncitoare. Apariția 
învățăturii marxiste, răs- 
punzind necesităților dez
voltării societății, a des
chis epoca luptei con
știente a clasei munci
toare pentru doborirea 
capitalismului. Spre deo
sebire de filozofii dinain
tea lui, Marx a arătat că 
sarcina constă nu numai 
în explicarea lumii și a societății, 
ci în schimbarea lor, în transfor
marea revoluționară a societății.

Socialismul științific — teme
lia teoretică a comunismului, ba
za teoretică a partidelor comu
niste și muncitorești — este 
invincibil, pentru că este just, 
pentru că oglindește just legile

primul docu- 
socia- 
Marx

obiective ale dezvoltării naturii 
și societății.

Timp de aproape 40 de ani a 
lucrat Marx la monumentala sa 
lucrare, capodoperă a științei — 
„Capitalul". „Capitalul“ a rostit 
sentința de moarte a orinduirii 
burgheze, demonstrînd în mod 
științific că orinduirea capitalis
tă este condamnată unei pieiri 
inevitabile și că victoria socia- țările, uniți-vă ! 
lismului este sigură și de neibă- Ideile marxismului, oglindind

saîe de clasă, în solidaritatea in
ternațională a muncitorilor, în 
unitatea lor de acțiune și luptă 
împotriva dușmanului comun —- 
capitalismul. Mărețele principii 
ale internaționalismului proletar 
și-au găsit o minunată expresie 
în acea lozincă ce însuflețește 
de peste un secol lupta omenirii 
muncitoare: „Proletari din toate

Proletari Sta loaf® firile, finlfi-vl!
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R.P.R. la tirgul 
internațional de mostre 

al Mediteranei
In Sicilia, la Palermo, se va 

deschide în această lună cel de-al 
13-lea Tîrg internațional de mo
stre al Mediteranei la care, ală
turi de numeroase țări din Eu
ropa, Africa de Nord, Orientul 
Apropiat și America, va partici
pa și R. P. Romînă.

Camera de Comerț a R. P. Ro- 
mîne va organiza la acest tîrg 
un birou de informații comercia
le unde vor fi reprezentate dife
rite întreprinderi de stat pentru 
comerțul exterior.

tut, fiind pregătită de înseși 
gile obiective ale dezvoltării ca
pitalismului.

Cu lumina puternică a geniu
lui său, Marx a luminat clasei 
muncitoare măreția misiunii ei 
istorice de eliberare a întregii 
societăți de sub asuprirea și ex
ploatarea burgheziei, de făuritoa
re a unei lumi noi, a fericirii, 
păcii și prieteniei între popoare.

Marx a arătat că „istoria ori
cărei societăți... de pînă azi... este 
istoria luptelor de clasă dinire 
exploatați și exploatatori" — 
lupta de clasă fiind motorul dez
voltării societății. Marx are me
ritul uriaș de a fi formulat pri
mul ideia dictaturii proletariatu
lui ca instrument obiectiv nece
sar al construirii socialismului. 
Marx a arătat clasei muncitoare 
din lumea întreagă că izvorul 
forței sale invincibile constă în 
unitatea întemeiată pe interesele

necesitățile dezvoltării societății, 
s-au dovedit de neinvins.

Omenirea muncitoare a avut 
fericirea ca opera lui Marx și 
Engels să fie continuată de un 
asemenea titan al gîndirii și ac
țiunii revoluționare ca Vladimir 
Eici Lenin. Lenin a dat lovituri 
nimicitoare tuturor curentelor 
dușmane marxismului, a apărat 
cu intransigență de fier conținu
tul revoluționar ai acestuia îm
potriva oportunismului și revi
zionismului, dînd o dezvoltare 
multilaterală învățăturilor marx
iste.

Istoria, realitățile zilelor noa
stre confirmă cu strălucire 
justețea și valabilitatea nemuri
toarelor învățături marxist.lenin- 
iste. Astăzi socialismul repre
zintă prezentul luminos și crea
tor pentru o treime din omenire.

Olimpiada elevilor
Intre 3 fi 5 mai se desfășoară 

în Capitală la Universitatea „C. 
I. Parhon", etapa finală a Olim
piadei de matematică și fizică 1958 
— competiție ptiinfifică organiza
tă anual de Societatea de științe 
matematice și fizice din R. P. Po
mină. La Olimpiadă participă 377 
elevi care au reușit în fazele raio
nale și regionale ale Olimpiadei 
începînd din luna februarie (185 
elevi reușiți la matematică și 192 
la fizică).

Festivitatea de închidere a Olim
piadei va avea loc luni în sala de 
festivități a Școlii medii nr. 22 
„Gh. Lazăr“.

Aș vrea să pot zbura..: Știi, tu... 
cred că mă fac aviatoare.

Astăzi calea spre socialism e ve
rificată prin practica vieții și 
luptei a sute de milioane de oa
meni. Aceasta e calea pe care pă
șesc țările uriașului lagăr al so
cialismului in frunte cu U.R.S.S., 
calea revoluției socialiste înfăp
tuită de masele populare sub con
ducerea clasei muncitoare în 
frunte cu partidele marxisț-lenin- 
iste combative, calea dictaturii 
clasei muncitoare. întrecerea din

tre cele două sisteme 
mondiale care coexistă 
actualmente dezvăluie tot 
mai evident superioritatea 
socialismului țn toate do
meniile vieții. Șubrezenia 
capitalismului e tot mal 
evidentă.

în zadar se căznesc 
neorevizioniștii din zilele 
noastre, slugi plecate ale 
marilor moncpoliști, ~ să 
demonstreze că învățătu
ra marxistă și-ar fi pier
dut actualitatea. Ei nu 
izbutesc și nu vor izbuti 
să smulgă oamenilor 
muncii arma de nebiruit 
a învățăturii marxiste, 
împotriva revizioniștilor, 
puternicele partide comu
niste și muncitorești din 
lumea întreagă string în 
jurul lor masele largi și 
le ridică Ia lupta pentru 
triumful ideilor marxism- 
leninismului, pentru so
cialism, pentru pace.

Sărbătorind a 140-a a- 
niversare a nașterii lui 
Karl Marx, alături de în
treaga omenire muncitoa
re, poporul nostru munci
tor aduce un cald oma
giu memoriei genialului 
învățător și conducător 
a! proletariatului mon
dial dînd viață pe pă- 
mîntul patriei noastre 
nemuritoarelor sale idei, 
împreună c’J tineretul 
înaintat, revoluționar de 
pretutindeni, tineretul no
stru muncitor cinstește 
cu dragoste amintirea 
lui Karl Marx. Tînăra 
generație știe că datorea
ză marilor dascăli ai 
proletariatului Marx, En
gels și Lenin înarmarea 
ei cu cel mai înalt țel 
pe care.l-a avut vreodată 
tineretul: făurirea socia
lismului, făurirea unei 
societăți fără exploatare 
și asuprire.

Dragostea și 
pentru tineret, 
lumii, ziua ei de
a fost caracteristică cla
sicilor 
mului 
făurirea primăverii și ti- 
lumii, pentru făurirea u- 

minunate

grija 
viitorul 

mîine,

marxism-leninis- 
care au luptat

pentru
nereții
nei vieți minunate oamenilor 
muncii, pentru comunism. Răs-

(Continuare în pag. 3-a)
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TINERETUL
in campania agricolă
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In satele
regiunii Oradea

Pe întreg cuprinsul regiunii O- 
radea în cursul zilei de 1 Mai ță
ranii muncitori au muncit de cum 
s-au ivit zorii și pînă ce s-a lăsat 
seara. Pentru a cinsti așa cum 
se cuvine sărbătoarea muncii, tine
rii mecanizatori de la S.M.T. Valea 
lui Mihai au ieșit la cîmp cu toate 
tractoarele. Datorită elanului cu 
care au muncit pentru realizarea 
la timp și în bune condiții a 
muncilor agricole de primăvară, 
două brigăzi de tractoare și-au 
realizat planul de producție din 
campania agricolă de primăvară, 
iar celelalte brigăzi au atins pro
centajul de 96 la sută.

Brigada III-a și brigada Vl-a 
care și-au realizat planul în pro
porție de 102 și respectiv 110 
la sută sînt conduse de brigadieri 
utemiști: Ștefan Matei și 
Dașkal.

losif

★

Zorii zilei de 1 Mai i-au 
pe harnicii membri ai celor 
gospodării colective și ai 
cinci întovărășiri agricole 
raza comunei Sîntana, 
Criș, ieșiți la cimp. pentru însă- 
mînțările de primăvară, in cursul 
acestei zile s-au însămînțat peste 
100 de ha cu porumb.

De asemenea, membrii gospo
dăriei colective „7 Noiembrie" 
au început prima prașilă 
sfecla de 
au executat 
zultatele muncii zilei 
sînt bogate și demne 
măreață sărbătoare.

găsit 
două 
celor 

din 
raionul

zahăr
50 de

la
care
Re-

din
ha.

de 1 Mai 
de această

„ M E T A N 
LINGĂ BUCUREȘTI!

Lîngă București, a erupt 
metan dintr-o sondă, 
stă sondă a fost amplasată pe 
baza cercetărilor geofizice și in
dicațiilor de hidrocarburi obținu
te prin sondele săpate de Comi
tetul Geologic la Periș și de 
Ministerul Industriei Petrolului 
și Chimiei la Urziceni. Pe data

gaz 
Acea-

de 20 aprilie sonda a atins adîn- 
cimea de circa 2.400 metri.

La forarea acestei sonde 
lucrat numeroși tineri.

Acum, sonda e sub observație 
timp de trei luni, timp în care se 
vor face cercetări geofizice în 
jur, pentru a se stabili structura 
geologică de detaliu în vederea 
amplasării altor sonde.

primăvară
BILANȚ RODNIC

1 Mai. Zorile se revărsau « îm- 
brăcînd cîmpurile cu raze aurii. 
Zgomotul tractoarelor brigăzii a 
VI-a se pierdeau spre soare răsare. 
Utemiștii tractoriști Longhin Buga 
și Zaharia Tița, colectiviști din 
gospodăria colectivă „Ilie Pinii- 
lie“ din raionul Pogoanele, lucrau 
de zor. Pe o tarla destinată po
rumbului, tractoristul Dan Ma
nea ajutat la semănătoare de 
utemistul Mircea Buga însă- 
mînța porumbul în rînduri drepte 
pentru prășitul mecanic. Ală
turi de ei, cu tractorul, Za
haria Tița ajutat la semănătoare 
de Gh. Bobocea se întreceau la 
însămînțatul porumbului. In prim i 
zi de întrecere — 1 Mai — au 
fast însămînțate 53 ha. cu po
rumb. Pe cele 3 ha. grădină pre
gătite din vreme fetele au răsă
dit roșii, varză, au plantat usturoi 
și arpagic și pe un sfert de hectar 
au pus cartofi iarovizați.

2 mai.
Pentru această zi colectiviștilor 

de aici le mai rămăseseră de 
însămânțat 40 ha. din cele 120 
planificate. Aceiași tractoriști cu 
semănătorile și tractoarele, ajutați 
de tinerii colectiviști au însămînțat 
această suprafață pînă seara. Ute
miștii colectiviști împreună cu 
tractoriștii și-au respectat angaja- 

mai
au 

cele

In gospodăriile colective și în
tovărășirile agricole ale raionului, 
tractoriștii S.M.T.-ului Pogoanele 
se întreceau pentru executarea ce
lui mai mare volum de lucrări. 
Sînt tineri tractoriști ca Dumitru 
Tudor, Ion Banu, Neagu Petre și 
alții care pînă acum și-au depășit 
planul cu sută la sută în campa
nia de primăvară. Hărnicia trac
toriștilor în această campanie a 
făcut ca S. M. T. Pogoanele să se 
situeze pe primul loc în cadrul 
întrecerii pe regiune. E primul 
S.M.T. care la bilanțul din seara 
zilei de 1 Mai a înscris peste 
6.100 ha. arătură normală, înca
drată în diferite lucrări, în loc de 
4807 ha. cit era prevăzut în plan.

N. PUIU

Munca tinerei Maria Popovici, 
laborantă la fabrica chimică 
„Sinteza" din Oradea este fru
moasă și plină de răspundere

Fa pf a
a unu

de e ro î sm
utemistl

Gheor. 
de in-

Satu

meniul. In seara de 2 
colectiviștii din Pogoanele 
terminat de însămînțat 
120 ha. cu porumb hibrid dublu 
i»i 231 ha. cu păioase, plante teh
nice și furajere.

Recent, tînărul muncitor 
ghe Szabo de la unitatea 
dustria'izarea lemnului 
Mare a fost premiat de Departa
mentul Industriei Lemnului și
Trustul de Industrializare a
Lemnului Sighet, premierea fă-
cindu-se intr-un cadru festiv Ia
unitate, în prezența muncitorilor 
și tehnicienilor fabricii, a delega
țiilor organizațiilor de partid, 
sindicale și U.T.M. ca și a repre-

D. GIȚA

zentanților trustului și ministeru
lui.

Fapta mecanicului de tură 
Gheorghe Szabo merită din plin 
această cinste.

Cu cîtva timp în urmă, pe 
cînd tinărul era de serviciu, Ia 
pistonul de înaltă presiune a unei 
mașini de forță s-au desprins si
multan cîteva siguranțe, produ- 
cind in mașină o serie de izbituri 
foarte puternice care au săltat-o 
chiar de pe fundație.

Gheorghe Szabo, dind dovadă 
de singe rece și devotament față 
de muncă, fără să țină seama 
de pericolul pe care-I prezenta 
pentru el defecțiunea survenită, 
a rămas lingă mașină și a dat 
dovadă de inițiativă, reușind să 
oprească mașina in scurt timp. 
In urma acestei intervenții 
prompte, mașina a fost salvată 
de la distrugere sigură, iar fa* 
brica de la o stagnare îndelun
gată.
£ ooooooooooooooococooooooooooeooooooooc-s

Sărbătorirea zilei de 1 Mal

este încă vie în memoria noas-

tră. Iată două imagini de la

demonstrația din Capitală

R
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r Presa comunistă—sliijîtoare 
î devotată ă poporului muncitor

In fiecare zi, mii și mii de 
tineri din toate colțurile țării 
așteaptă cu nerăbdare sosirea 
presei și publicațiilor. Ei des
chid cu interes numărul proa
spăt al ziarului sau revistei. 
Citirea presei devine mereu 
mai mult o necesitate spiri
tuală a tinerei generații. Și 
tot mai mulți tineri corespon
denți scriu în coloanele ziare
lor noastre. E firesc deci, că 
împreună cu întreaga omenire 
progresistă, alături de întregul 
nostru popor muncitor tinerii 
din patria noastră cinstesc 
astăzi a 46-a aniversare de la 
apariția primului număr al 
ziarului „Pravda“ (5 mai 
1912).

Cu multe decenii în urmă, 
cei mai înaintați oameni, cele 
mai luminate minți au visat 
o presă — tribună a poporu
lui care să exprime gîndurile, 
năzuințele, interesele poporu
lui. O asemenea presă s-a 
născut cu adevărat abia atunci 
cînd a apărut presa comunistă 

| și in deosebi atunci cind, după
♦ Marea Revoluție Socialistă

din Octombrie, întreaga pre- 
'' să a unei țări — Uniunea So

vietică — a devenit pentru pri- 
' ma oară în istorie, o slujitoare 
! devotată a maselor munci

toare.
" „Pravda“, „Komsomolskaia 

Pravda“ și întreaga presă so
vietică este și pentru activiștii 
din presa de tineret și copii 
din țara noastră un strălucit 
exemplu de slujire consec
ventă, devotată a intereselor 
poporului muncitor. Presa so
vietică in frunte cu „Pravda" 
s-a aflat și se află mereu in 
prima linie, în toate marile 
bătălii ale P.C.U.S., ale po
porului sovietic! Armă as-

cuțită a partidului, aju
torul de nădejde al clasei 
muncitoare, luptătoare dîrză 
pentru cauza celor ce muncesc, 
stegar intlăcăraț al internațio
nalismului proletar, presa so
vietica și ă cîștigat dragostea 
și prețuirea profundă nu nu
mai a poporului sovietic ci și 
a întregii omeniri progresiste, 
fiind exemplu pentru presa 
comunistă din lumea întreagă.

Partidul nostru a îndrumat 
întotdeauna presa comunistă 
din țara noastră să învețe 
din exemplul „Pravdei" și al 
întregii prese sovietice. In 
anii întunecați ai teroarei bur- 
ghezo-moșierești, presa ilega
lă de partid, înfruntînd pie
dici și greutăți uriașe, a dus 
în mase cuvîntul partidului, a 
mobilizat oamenii muncii la 
lupta pentru sfărîmare^ pu
tredei orînduiri capitaliste. 
Partidul a îndrumat presa 

comunistă din R.P.R. să con
tinue tradițiile eroice ale 
presei ilegale de partid 
— pagină de mîndrie a miș
cării noastre revoluționare — 
slujind cu abnegație cauzei 
socialismului, cauzei oameni
lor muncii din patria noastră.

Este un titlu de glorie și 
de mîndrie pentru presa noa
stră, faptul că face parte din 
mare familie a presei co
muniste internaționale in 
frunte cu presa sovietică, fa
milie unită prin cele mai no
bile țeluri pe care le-a slujit 
vreodată cuvîntul tipărit: 
lichidarea exploatării omului 
de către cm și făurirea socia
lismului, pacea și prietenia 
intre popoare.

Conducerea de către partid a 
presei noastre, spiritul de par
tid, constituie izvorul ei de

Eugen H.adai
șef adjunct ai secției 

de propagandă și agitație 
a C.C, al U.T.M.

forță, condiția fundamentală 
pentru ca presa să nu se abată 
niciodată de la slujirea 
devotată a cauzei clasei 
muncitoare și a întregului 
popor. Presa din țara noastră 
luptă consecvent, cu intransi
gență pentru linia politică a 
partidului și a clasei munci
toare, pentru ideile marxism- 
leninismului. Ea explică ma
selor politica partidului și le 
mobilizează la înfăptuirea ei, 
educă oamenii muncii în spiri
tul dragostei față de patria 
noastră liberă, al mîndriei 
pentru cuceririle lor revoluțio
nare și realizările dobindite 
sub conducerea partidului, cul
tivă vigilența față de dușman, 
combativitatea revoluționară. 
Partidul a învățat presa 
noastră să lupte ferm pen
tru puritatea învățăturii mar- 
xist-leniniste. împotriva con
cepțiilor revizioniste care de
naturează tezele fundamentale 
ale marxism-leninismului cu 
privire la dictatura proleta
riatului, la rolul conducător al 
partidului etc. Întreaga activi
tate de propagandă a presei 
noastre s-a desfășurat și se 
desfășoară sub steagul invin
cibil al internaționalismului 
proletar și al unității țărilor 
socialiste, împotriva oricăror 
forme ale naționalismului.

Slujind cauza socialismului, 
a clasei muncitoare, servind 
interesele poporului, presa 
noastră este o presă nu numai 
citită dar și scrisă de mii și 
zeci de mii de oameni ai mun-

cii, o presă care aparține ma
selor populare. Prin larga și 
mereu crescînda rețea de co
respondenți volutari, ea e le
gată direct, nemijlocit de ma
sele muncitoare, de năzuințele 
și gîndurile acestora.

In activitatea ei, presa noas
tră se ghidează după învăță
tura leninistă că ziarul nu este 
numai un propagandist colec
tiv și un agitator colectiv ci 
și un organizator colectiv, care 
luptă pentru traducerea în via
ță a politicii partidului — po
litica fericirii și bunăstării 
poporului muncitor. Partidul 
a făurit presa comunistă din 
țara noastră în frunte cu 
„Scînteia", ca puternic instru
ment de atragere a maselor la 
o participare activă in opera 
istorică de construire a socie
tății noi, un puternic instru
ment de dezvoltare a activită
ții revoluționare, creatoare a 
maselor, un principal mijloc de 
a scoate Ia iveală, a studia și 
a generaliza tot ce este mai de 
preț în practica de fiecare zi 
a maselor, in practica cons
trucției socialiste, o luptă
toare hotărîtă împotriva ru
tinei, conservatorismului, in
dolenței și lipsei de răs
pundere, împotriva nepăsă
rii față de părerile și cerin
țele oamenilor muncii, împotri
va înăbușirii init'ațiveior ma
selor, împotriva inănușirii cri
ticii de jos. Criticind in mod 
constructiv, de pe pozițiile cla
sei muncitoate orice ne tjtins. 
orice fenomen negativ ; care 
stă în calea vieții hol, pre^a 
noastră întărește încrederea 
maselor în posibilitatea lichi
dării lipsurilor, le mobilizează 
la muncă pentru lichidarea a- 
cestora.
»♦««■»♦»w»».»» ■<»«»»»<

Manifestând o mare exigență 
față de presă, Partidul Mun
citoresc Romîn îndrumă per
manent, pas cu pas activitatea 
ei, pentru a lega mai strins 
presa de practica vie a con
strucției socialiste și a intări 
spiritul ei combativ, ofensiv in 
lupta împotriva tuturor duș
manilor și defăimătorilor so
cialismului, împotriva a tot ce 
Împiedică mersul nostru înain
te.

îngrijindu-se zi de zi de 
tinăra generație, partidul a 
dat ajutorului și rezervei sale 
de luptă — Uniunii Tineretului 
Muncitor — sarcina de a face 
din presa de tineret și copii o 
armă puternică in acțiune, un 
mijloc important de mobiliza
re a tinerilor la opera de con
strucție socialistă, un puternic 
instrument de educare comu
nistă a tineretului. Exemplul 
ziarului „Komsomolskaia Prav
da“ și al celorlalte ziare so
vietice de tineret călăuzește zi 
de zi activitatea redacțiilor 
presei de tineret și copii din 
R.P.R. In prezent, în țara 
noastră aPar numeroase ziare 
și reviste pentru tineret și copii. 
Indrumînd continuu activitatea 
presei de tineret și copii, parti
dul ii crează toate condițiile 
pentru a-și ridica necontenit 
nivelul său ideologic și politic 
la înălțimea saicmilor educați
ei comuniste a linerei genera
ții, pentru a îmbunătăți conți
nutul de idei al materialelor 
publicate, pentru a se apropia 
tot mai mult de masele de ci
titori tineri, pentru o largă re
țea de corespondenți volun-
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Sărbătoare la fabrica 
„Gheorghe Gheorghiu- De j“ 

din Capitală
în sala de festivități a fabricii 

de confecții „Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej“ din Capitală a avut loc 
sîmbătă seara solemnitatea fntnî- 
nării „Ordinului Muncii“ unui 
număr de 61 de muncitori, ingi
neri, tehnicieni și funcționari ai 
fabricii decorați cu prilejul îm
plinirii a 10 ani de la intrarea 
în funcțiune a acestei mari între
prinderi a industiei noastre u- 
șoare.

Au luat parte peste 1.000 de 
persoane: muncitori, ingineri,
tehnicieni și funcționari din fa
brică, pensionari, foști muncitori 
și tehnicieni ai fabricii, precum și 
brigadieri care cu Io ani în urmă 
au lucrat voluntar la ridicarea 
acestei moderne construcții.

La solemnitate au asistat to
varășii Anton Moisescu, vicepre
ședinte al Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale, Gh. Stoica, se-: 
cretarul Prezidiului Marii Adu

nări Naționale, FI; Dănălache, 
membru în Prezidiul Marii Adu
nări Naționale, prim secrelar al 
Comitetului orășenesc București 
al P.M.R., Elena Lascu-Iordă- 
chescu, Aurel Stancu și Ștefan 
Cruceru, secretari ai Comitetului 
orășenesc București al P.M.R., 
Valeriu Rusanovschi, secretar ge
neral al Ministerului Industriei 
Bunurilor de Consum, Maria Mo- 
raru, președinta C.C. al Sindica
tului muncitorilor din industria 
bunurilor de consum și alții.

A fost conferit Ordinul Murcii 
clasa I-a tovarășilor Natalia Hu
mă, Alexandru Croicu. Paraschiva 
Tincu, Ion I. Tudose, Dumitru 
Bogdan, Ana Drăghici, Emanoil 
Ciobanu, Ana Simion, losif Ste- 
inbach, Ion N- Tudose.

„Ordinul Muncii" clasa Il-a : 
Ioana Matache, Ion Scîntee, 

(Continuare în pag. 4-a)
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După peronul gării Mizil se vede departe în 
olmpia nesfîrșită a Bărăganului, un sat. Acesta e 
satul meu numit din moș-strămoși Baba Ana. Sat 
de stepă, înțesat cu salcîmi, cu ulițe drepte, lungi, 
cu case văruite în alb, cu prispe largi în față. Hri
soavele vechi glăsuiesc că vatra satului e așezată 
fie locul unde cîndva a existat Hanul Babei Ana. 
ntre tartajele acelorași hrisoave nu găsești altă 

descriere monografică, ci hîrtii umplute cu nume 
de oameni și cifre. Numele clăcașilor și birurile 
impuse de boieri. Cifre și lacrimi. Cifre și blesteme. 
Amprenta acelor vremuri, destul de rar, o mai 
întîlnești și astăzi. Ici—colo, o casă gîrbovită de 
chirpici, acoperită cu coceni. Este știut : înfățișa
rea unui sat nu se schimbă bătînd din palme. Dar 
cele 90 de case noi ale colectiviștilor, demonstrează 
concludent că nu e departe ziua cînd vom dărima 
ultimele cocioabe. Vom păstra una singură : piesă 
de rnuzeu.

Rîndurile de față nu au menirea unei descrieri 
picturale, ci își propun să prezinte cîteva momente 
din viața consăteni
lor mei, momente o- 
bișnuite, întîlnite zil
nic însă... Nu, mai 
bine să străbatem 
împreună ulițele sa
tului. Cititorule, nu 
te alarma Știu, ocu
pația ta îți reclamă 
prezența cine știe în 
ce colț al țării. îți 
propun un alt mijloc 
de realizarea vizitei:

î n d u 1. Deci... la 
rum 1

nouă a colectivei. Deabia cînd a oprit în curtea 
gospodăriei colective din Baba Ana a înțeles Ni
culae Negulici ce înseamnă să fii „primul șofer în 
sat". Toți oamenii, chiar și bătrînii îl priveau cu 
respect. Care mai de care se ofereau să-l găz
duiască. Așa a fost o săptămînă-—două, pînă s-a 
terminat rodajul. Apoi, pornind să lucreze din 
plin cu mașina, s-au ivit și neînțelegeri.

Colectiviștii îi cereau uneori chiar răstit:
— Ce pleci cu mașina jumătate goală, încarc-o 

oa lumea 1
Șoferul nu se lăsa mai prejos. Pornind motorul 

striga înfierbîntat :
— Atîta duce mașina, atîta încarc.
— E colțos puștiul, brava lui I E pe drept. Dacă 

se strică mașina pierde numai el ? Mai bine ați 
vedea ce face băiatul ăsta în fiecare duminică. 
Spală, unge, ciocănește, îngrijește mașina — ii 
luau apărarea șefii de brigadă și oamenii tăceau 
încurcați.

Lunile treceau. Niculae Negulici nu se mai gîn-

meie tînără cu un copil în brațe. Ii face semne 
șoferului și rîde. Buna lor dispoziție ni se transmite 
și nouă. Oprim la sediul gospodăriei. înainte de a 
coborî cercetăm cadranul kilometrajului: „95.000 
kilometri". Niculae Negulici ne surprinde gestul 
și înroșindu-se ca o codană spune :

— Cam de două ori ocolul pămîntului. Nu-i 
mult. Sînt șoferi care l-au ocolit și de patru ori 
fără reparații generale. Așa zic și eu meseriași.

• Atît. Nici un cuvînt de laudă, nici o aluzie, cum 
reușit la etatea lui să fie sutamiist.a

Ca la conac

Bdșnfnl colectivei:
izvorul fericirii noastre

N-are cit scrie la carte

I

E zi de primăvară. Ploaia s-a oprit de curînd. 
Părăsim trotuarul ce duce de la gara Mizil spre 
centru și cotim la dreapta peste calea ferată. Încă 
zece pași și sîntem în plin cîmp. Drumul e des
fundat. Poteca de pe margine s-a mai zbicit. Să
rim peste șanț și ne oprim lîngă un grup de oa
meni care stau pe loc.

— Așteptați 1 Trebuie să pice mașina colectivei. 
E dusă cu colectiviștii la moară la Fulga I — ne 
spune cineva.

în urma noastră pășește rar, prin clisa drumu
lui, un om mărunt de statură. Pare îngîndurat. Un 
țăran cu un bici în mînă îl strigă :

— Mă Crețule, mă, ia dă-te încoa I Ai fost la 
spital ? Ce-ți mai face copilul ?

— Crește vere, crește ! Dar cam încet. Nu mi-1 
dă acasă că... nu-i greu cît scrie la carte.

— Nea Crețule, să-l faci cantaragiu, vorba aia, 
s-a învățat cu cîntarul de cînd a venit pe lume.

Sosirea autocamionului curmă discuția.

De două ori ocolul pămîntului
Realizatorul acestei performanțe e tînăr, încă nu 

a satisfăcut stagiul militar. Profesia lui ? Ghiciți. 
Marinar ? Geograf ? Aviator ? Nu. Este... șoferul 
colectivist care ne face semn să ne suim în ca
bina autocamionului. Pornim. Șoferul cîntă. Are 
voce frumoasă. Motorul cîntă și el în limba lui. 
Nici un ton fals, nici un pocnet de rateu suspect. 
Și asta unde, pe un drum plin de hîrtoape I

La fel ca mulți elevi ai școlii de șoferi, Nico- 
lae Negulici prin anul 1954 a visat o limuzină 
ultra-modemă, sau un autocamion puternic, de 
cursă lungă. Cînd i s-a spus clar: „vei lua în 
primire mașina colectivei din Baba Ana" parcă i-a 
încetat să-i mai bată inima.

Nopțile care au urmat a dormit ca pe ace. Fă
cea oe făcea și iarăși reauzea vocea prietenoasă a 
lui Ion Stanciu, președintele colectivei: „Noi te 
așteptăm cu dragă inimă, ca pe feciorul nostru. 
Vei fi primul șofer în sat!“

„Ce-ar fi......mă sacrific" o lună-două, apoi gă
sesc un motiv serios și-mi dau demisia. N-am ce 
pierde 1" hotărî el în cele din urmă. A doua zi 
s-a prezentat la Ploești și a luat în primire mașina

dea la demisie. Odată, de două ori pe lună, sîm- 
băta seara, închidea mașina în garaj și pleca la 
oraș. La bal, la prieteni, unde se ducea numai el 
știa. Duminica dimineața era însă în sat, lingă 
„mireasa mea“, cum își botezase în glumă mașina. 
Pe urmă plecările sale nocturne s-au rărit. Pri
cina nu a aflat-o nimeni pînă într-o seară cînd a 
apărut la balul din sat. Fetelor le fugeau ochii după 
„primul șofer". El rămînea 
Se afla în preajma Măriei, 
colectivă, în ochii băiatului

nepăsător. Numai
președintelui

IM

Agronomul utemist
un luptător înflăcărat

pentru consolidarea colectivei

E ora cînd coșurile bucătăriilor pufăie grăbite. 
Ici, colo, întîlnim hornuri care se odihnesc. Nu-s 

acasă gospodinele ? Nu au lemne de foc ?
— Alta e cauza — ne răspunde colectivistul Ion 

Niță, poftindu-ne în bucătărie.
Gospodina e acasă. 

Gătește. Dar la... o 
mașină de aragaz cu 
trei ochiuri.

— Ca la conacul 
boieresc I rîde gazda.

— Păi, nu sîntem 
noi stăpînii moșiei ? îl 
complectează femeia. 
Și aceasta nu-i o sce 
nă izolată. Flacăra al
băstrie a aragazului 
arde în multe din ca
sele satului Baba Ana.

Un amănunt
Sute de actori, sute de balerini, orchestre diri

jate de maeștri emeriți vor prezenta săptămînal 
la Baba Ana piese și opere din dramaturgia cla
sică sau modernă. Priviți neîncrezători scena casei 
de cultură a G.A C.-ului ? E drept, nu-i prea în

scena rămîne un ele- 
uitat să relatăm un 

se va instala televizo-

căpătoare. De data aceasta 
ment neglijabil, fiindcă am 
amănunt semnificativ : aici 
rul cumpărat de colectivă.

prindea o flacără 
să șoșotească :

— Ei, să știi că șoferul prinde rădăcini la noi 
în sat.

Și, a prins. Peste cîteva luni, la oficiul stării 
civile s-a înregistrat o nouă căsătorie, iar în 
marea familie a colectiviștilor a fost primit un 
nou membru: Niculae Negulici.

Așa e cînd te iei cu vorba : timpul zboară. Nici 
în- 
șo- 
fe-

fueăușe. Iar mamele au început

n-am observat cînd am ajuns în sat. Ce s-a 
tîmplat ? Șoseaua e liberă, de ce clacsonează 
ferul ? Colo, în pragul unei case noi, a ieșit o

Pasiune în munca 
de educare a copiilor

Necazurile 
unui milionar

S-a întunecat. 
Plouă cu găleata. 
Pe uliți nici țipenie 
de om. Parcă și 
cîinii au intrat în 
pămînt. Oamenii se 
pregătesc de cul
care. Tînărul 
ban Ștefan 
dimpotrivă, 
bracă cu 
mai gros.

— Iarăși pleci? îl 
întreabă nevastă-sa.

— Iarăși, răspun
se bărbatul trăgîn- 
du-și cișmele.

— Crezi că-ți ri
dică colectiva 
tuie ?

mi-a ridicat.

cio- 
O. Sora 
se 
ce

îin- 
are

sta-

Lanuri nesfâr
șite de grîu, 
încovoiate de 
greutatea spicu
lui. De cu sea
ra oamenii au 
fost anunțați să 
iasă la seceriș.

A doua zi, clă- 
cașii de pe mo
șiile lui Her eseu 
și Radian erau 
la locul unde le 
porunciseră bo
ierii. Petre și 
Maria Trancă au 
ieșit și ei cu 
convoiul pe cîmp 
la muncă. Mai 
la o parte, din 
cîteva crengi de 
copaci aduse de 
acasă, au făcut 
un umbrar. 

Aci la adăpostul crengilor ves
tejite de căldură, a supt fiica 
lor Ecaterina Trancă odată cu 
laptele și lacrimile mamei. Cînd 
a crescut mai mare părinții au 
trimis-o pe cîmp cu vitele.

Au trecwt anii. Intr-o zi de 
toamnă m-arn pomenit cu Pe
tre Trancă în curtea școlii,

— Domnule învățător, a în
ceput școala, primiți-o și pe 
Ecaterina să învețe. N-are de
cît șase ani, dar nu mai avem 
trai cu ea în casă. A doua zi 
fetița aceasta puțintică la trup, 
cu ochi sclipitori și inteligențl 
a venit la școală și s-a așezat 
în banca întiia. Era unul din
tre elevii cei mai silitori și a 
terminat printre primii cursul 
elementar. A plecat apoi mai 
departe la școala medie, bucu- 
rîndu-se de minunatele condi
ții create fiilor oamenilor mun
cii de regimul nostru demo
crat-popular.

...In toamna 
aceeași portiță 
îngălbeniți, a
Ecaterina Trancă. De data a- 
ceasta, era numită învățătoare 
în satul natal.

Copiii au înconjurat-o ou 
dragoste. Erau însă puțini la 
număr. Mulți absentau. Pă
rinții in loc să-i îndrume la 

.școală îi trimeteau ett vitele.

In prima zi, tânăra învățătoa
re a cîntat cu copii un cintec:

„Cimbrișor, cimbrișor
Floare dragă tuturor
Adu-mi de la mîndra dor'". 
Prin ferestrele largi deschise 

glasurile lor au răsunat pînă 
departe pe uliță. Pe la gardul 
școlii s-au strîns mulți copii. 
A doua zi lecția a început tot 
cu un cîntec. Elevii au văzut 
și cîteva diafUme cu diferite 
vederi din patrie. Din zi în zi 
numărul absențelor a scăzut. 
Sala de clasă a devenit aproape 
neîncăpătoare.

Tărăboi mare a fost însă 
cu părinții. Mulți au venit la 
școală și i-au zis:

— Ce faci tovarășă învăță
toare ? Ne-ai ademenit copiii, 
iar noi nu mai avem cu cine 
trimite la păscut vitele, li de 
vreun folos învățătura asta ?

— De bună seamă; o să 
facem din ei doctori, ingineri.

— Ha, ha, ha I Auzi din o- 
pincă doctori

Greu a fost să-i lămurească 
pe oameni. De cite ori 
mers la Văduva Eugenia 
mai în dealul Beldeștilor 
spună să o lase pe Maria 
vină la școală, că-i elevă
toare. Tot așa s-a mai dus și 
la tatăl lui Ionescu Constantin, 
Stan Marin și alții. Apoi venea,, 
acasă și se așeza obosită pe\ 
pat căzînd pe gînduri.

„Greu te mai înțeleg unii 
oameni 1 Dar pînă la urmă tre
buie să înving“. Copiii au 
început să vină la timp la 
școală, cu lecțiile frumos pre
gătite și parcă mai ordonați ca 
la început.

Tînăra învățătoare n-a strîns 
în jurul său numai pe copiii 
de școală, ci și pe tinerii și 
vîrstnicii din sat. Pe unii care 
mai rămăseseră neștiutori i-a 
îndrumat să vină la cursul de 
alfabetizare. Astăzi în satul 
Radomir din cei 180 de anal- 
fabeți n-a mai rămas nici un 
neștiutor de carte. Ei îi place 
însă să se ocupe mult și de 
echipa artistică în calitate de 
directoare a căminului cultural. 
Nu rare ori am văzut-o, ca re
gizor, pregătind piesa „O lo
godnică pe cinste“ cu care e- 
chipa de teatru din satul nostru

n-a 
toc- 
să-i 

să 
sili-

a luat premiul I. pe regiune, 
la concursul echipelor de tea
tru din cadrul colturilor roșii 
din G.A.C.-uri.

Așa este Ecaterina Trancă s 
pretutindeni in satul în oare a 
crescut. Dimineața la școală in 
mijlocul copiilor, după amiază 
la căminul cultural in mijlocul 
tinerilor săteni, iar seara, pe 
rînd, la cîte unul din cele 6 
cercuri de citit. Ea discută și 
citește cu femeile cum să-și 
crească capiii, cum să gătească 
dar și despre avantajele mun
cii în comun, despre folosirea 
semințelor de hună calitate, 
extinderea producției de po
rumb hibrid și altele.

Intr-una din zile a rugat-o pe 
colectivista Ioana D. Ion, cres
cătoare de păsări în G.A.C., să 
le vorbească femeilor despre 
importanța creșterii păsărilor 
de rasă. Și ce credeți, acum 
toate femeile nu mai vor să 
crească decît rasa de păsări 
Rhode-Island și Leghorn...

...Ecaterina Trancă este și 
mai veselă, mai încrezătoare oa 
oricînd în forțele sale. Lumina 
pătrunde din zi în zi tot mal 
mult și pe ulițele satului său.

— Statuie nu, casă nouă
— Am muncit.
— Zic eu altfel ? Și la chiaburi munceam 

n-aveam cojoc în spate
— E musai să te duci ?
— Musai.
— Of, parcă ai fi turc așa ne înțelegem.
— Nu, sînt milionar.
— Milionar, milionar, te lauzi de parcă toată 

colectiva ar fi a ta. Mai stai și pe aoasă.
— Nu pot. E timpul cînd fată oile. Trebuie să 

fim cu ochii în patru. De ce nu înțelegi. Nu tre
buie să moară nici un miel.

— Și dacă moare ce mare nenorocire ?
— Mare. Azi mielul are două kilograme. In 20 

de zile îl fac de 7 kilograme. Colectiva ia bani 
buni pe el. Care va să zică... crește milionul.

— Uf, m-ai amețit cu milionul ăsta. Toată ziua 
îl pomenești,

— 11 pomenesc, fiindcă, cu cît va fi colectiva 
mai bogată, cu atîta va fi și casa noastră mai îm
belșugată. Și acum gata. Sară bună I

ȘTEFAN GAVRILA
secretar al organizației de bază U.T.M.

G.A.C.-Baba Ana

Și

Pe la începutul lunii martie 
1955, In sediul gospodăriei agri
cole colective din Băltăgești, raio
nul Hirșova, a intrat un 
înalt, brunet, cu o față 
toare.

— Sînt noul agronom 
prezentă el președintelui 
dariei.

— Bine, bine, îi răspunse aces
ta în grabă. Oamenii care se mai 
găseau in birou l-au privit, de 
asemenea, nepăsători, văzîndu-șl 
mai departe de treburi. Primirea 
n-a fost de loc călduroasă. La 
Băltăgești a mai fost un agronom 
pe care colectiviștii insă l-au pof
tit fără politețe să plece din gos
podăria colectivă. Acestuia îi plă
cea să se ocupe de „cultivarea“ 
porumbului și a griului in oraș, 
majoritatea timpului lipsind din 
sat.

Nu este deci de mirare de ce 
pămintul a rodit in acea vreme 
doar 200 kilograme griu la hec
tar și citeva sute de kilograme 
porumb.

Un proverb spune însă că „ziua 
bună se cpnoaște de dimineață". 
Inginerul uțemist Dumitru Năstă
soiu și-a inceput munca fără in- 
tirziere. A plecat pe cimp, s-a ui
tat peste tot. a cercetat, a pătruns 
prin cele mai tainice locuri și a 
pornit să-și facă planuri. In min
te i se contura cum puteau să a- 
rate dealurile acelea molatice, cu 
pămînt sărac, brăzdate de apele 
primăverii care se scurgeau la 
vale. Aici o perdea de pomi, din
colo arături pe curba 
vale rinduri de viță 
lingă „derea" pomi 
Tranșeele astea vechi, 
vremea războiului, trebuie să fie 
astupate. Vor putea astfel recupe
ra zeci de hectare, vor stîrpi adă
postul a mii de șoareci.

In zilele următoare, noul ingi
ner s-a interesat de utemiștii și 
tinerii din colectivă. Cîți sînt, 
dacă vin să facă zile-muncă, cum 
contribuie ei la întărirea econo- 
mico-organizatorică a gospodă
riei.

încetul cu incetul în gospodă
ria agricolă colectivă din Băltă
gești a inceput să se simtă pre
zența inginerului agronom. Toam
na s-au văzut primele rezultate. 
Griul a dat o recoltă de 1026 ki
lograme la hectar iar porumbul 
a trecut de 2.000 kg. Și organi
zația U.T.M. a început să aibă ac
țiuni interesante. Tînărul agro
nom s-a dovedit mai tîrziu a fi 
un destoinic secretar al organiza
ției U.T.M. A mobilizat utemiștii 
la muncă și după ce au insămin- 
țat și au făcut toate lucrările, au 
plecat împreună într-o excursie Ia 
Doftana. Se putea spune că mă
nunchiul de utemiști din gospodă-

tînăr 
zîmbl-

— se 
gospo-

de nivel, in 
de vie, iar 

fructiferi, 
rămase din

anului 1955 pe 
a școlii cu tei 
intrat din nou

MARIN BARBU
Învățător

In fine, am reușit cu 
chiu cu vai să lămuresc 
pe nea Cantalup — co
lectivist la G.A.C.-Des- 
cătușarea din raionul 
Găiești să crească intre 
găinile sale mari, roșii, 
de rasă Rhode-Island 
un cocoș pintenat, de 

po- 
ro-

toată frumusețea, 
rumbac (Plaimuth 
șu).

Așa se obișnuise 
Cantalup numai cu 
coșii și găinile pe care 
le crescuse de ani de 
zile. Parcă.1 aud : „Ce 
să caute în curtea mea 
un cocoș Plaimuth ? Eu 
un lucru știu, că cei 
productivi sînt tot cei 
din rasa Rhode-Island".

Dar așa cum v-am 
spus mai sus, pînă la

nea
co-

lecție practică
urmă l-am < 
Știam eu, ce știam !

Așa s-a făcut că din 
ouăle oprite de la găi
nile sale — și care in 
prealabil au fost con. 
trolate de mine, după 
trei săptămini să iasă 
16 puișori zglobii și 
plini de viață. Din 17 
ouă puse la clocit, 16 
au ecluzionat. Vreau să 
vă spun că toate ouăle 
au fest special oprite de 
la găinile roșii împere- 
chiate cu cocoșul pinte
nat porumbac. După 
două luni am observat, 
nu fără bucurie, că pui
șorii care au crescut și 
care nu semănau deloc 
cu părinții din care pro
veneau — toate fiind 
puici negre — au între-

convins, cut repede în creștere 
puii vecinilor, de aceeaș: 
virstă.

Nea Cantalup s-a 
bucurat și ne-a cerut 
explicații. Intr-o dumi
nică l-am pus să mine 
încetișor cloșca cu pui 
în curtea gospodăriei 
agricole colective unde 
erau adunați la taifas 
după o săptămînă de 
muncă, mai mulți colec
tiviști.

l-am arătat atit lui 
cît și celorlalți colecti
viști că cele discutate 
în cercul agrozootehnic 
cu privire la rasă, în
mulțire, producț’e și se
lecție se pot vedea prac
tic prin experiența fă
cută — cu găinile lui

nea Cantalup, care a 
obținut prin încrucișa
rea rasei Plaimuth cu 
Rhode-Island, pui bine 
dezvoltați care au între
cut în creștere și greutate 
pe ceilalți pui născuți 
odată cu ei. In același 
timp le-am arătat că 
după dezvoltarea lor, 
puicile vor ou« ouă cu 
o greutate mai mare 
decît cele ale găinilor 
roșii cu circa 10—15 
grame.

Așa am ținut cu el o 
lecție practică ale căror 
roade nu s-au lăsat aș
teptate. In prezent ei 
practică cu regularitate 
această creștere.

BORIS CIOBANU 
tehnician zootehnist

rie formau o echipă de tineret 
bine închegată care punea umă
rul la munci grele și dificile. După 
un timp, colectiviștii au aflat și 
povestea ținărulul agronom. Ei 
cunoșteau de acum că, inginerul 
agronom Năstăsoiu Dumitru a 
lucrat intr-o direcfie importantă a 
Ministerului Agriculturii și că a 
cerut să plece din București pen
tru ? lucra într-o gospodărie a-

gricolă colectivă regiunea
Constanța.

Rezultatele muncii sale din pri
mul an de activitate au făcut pe 
colectiviști să-l îndrăgească, să 
aibă încredere in el, să-i urmeze 
sfatul și |-au ales ca președinte 
al gospodăriei agricole co'ective. 
De la venirea lui in gospodărie și 
pînă în prezent, multe lucruri s-au 
schimbat. Zeci de hectare au fost 
plantate cu puteți de diferite spe
cii, formînd perdele de protecție 
pe tarlalele colectivei. Sarcina 
utemiștilor a fost aceea de a 
planta pomi fructiferi. Ștefan Ion, 
Vasile Popa, Ion Nițu și alții au 
săpat gropile și au 
meri, caiși...

La propunerea 
gospodăriei colective 
cu el, utemiștii Intr-o zi de du
minică, toamna, au plecat Înar
mați, cu sape, hirlețe să astupe 
tranșele rămase încă din timpul 
primului război mondial. Pe o în
tindere de 6 hectare de pămînt 
șanțurile au dispărut. Munca 
continuă mai departe pentru ca 
să redea tot terenul In folosință.

sădit perl,

președintelui 
și împreună

bătut un vînt rece,Toată ziua 
tăios. Cînd

„Comoara" de la Mizil
Descoperitorii comorii nu au 

folosit aparate de carotaj radio
activ și nici măcar simple instru
mente de sfredelit și cercetat 
pămîntul. Asta nu înseamnă ci 
valoarea ei e mică. Dimpotrivă. 
După calculele făcute, prin va
lorificarea acestei comori se va 
amenaja și dota casa de culturi 
raională a tineretului.

Și, fiindcă orice comoară are 
o poveste, se cuvine si reiate» 
istoria celei in cauză, care • 
fost găsită fără peripeții, în- 
tr-un mod mai simplu, intr-o... 
ședință a Comitetului raional 
U.T.M. din Mizil. Surîdeți nein- 
erezători ? Pentru a vi convinge 
calculați cit valorează cele 2.000 
de păsări pe care utemiștii din

a .. ___
___ s.iau întors seara de 

pe cîmp, tractoriștii brigăzii com
plexe aveau obrajii roșii, mîinile 
aspre, buzele crăpate. S-au spălat 
repede, au mîncat și se pregăteau 
să se cuibărească în așternutul 
oald al paturilor. Pe neașteptate, 
însă, intră în dormitor tovarășul 
Ion Tomescu, secretarul organiza
ției de partid însoțit de directorul 
stațiunii noastre. Dădură bună 
seara și tractoriștii le răspunseră 
în cor. Secretarul de partid privi 
pe rînd fețele asprite de vînt ale 
tinerilor tractoriști, apoi întrebă :

— Ei, cum a mers azi treaba ?
— Bine, tovarășe secretar, zise 

Nlcolae Pîrvu. șeful brigăzii. Apoi 
adăugă : Am depășit și astăzi pla
nul brigăzii cu două hectare. Vîn
tul ăsta însă ne-a uscat. Ia ascul
tați ce îndrăcit vuiește 1

Secretarul ascultă o clipă șuie
rul vîntulul de-afară. Zîmbi și a- 
propiindu.se de Pîrvu, î| bătu pe 
umăr:

— Da, într-adevăr suflă straș. 
nic I

își roti privirile încă odată 
asupra tuturor și glăsui blînd :

— Uite ce e. dragii mei. Orga
nizația de partid și conducerea sta. 
țiunii au o rugăminte '

Tinerii deveniră mai
— Să auzim despre 

ziseră vreo cîțiva.
— Stațiunea noastră

la voi. 
atenti, 
ce-i vorba.

experimen-

angajat săraionul Mizil s-au
le crească și să valorifice prin, 
cooperație urmînd ca sumele re
zultate să fie folosite pentru în
zestrarea casei raionale de cultu
ri a tineretului.

STELIAN PETRESCU 
activist

Lotul utemiștilor
— De muncit, în campania 

primăvară om munci 
cred că trebuie să 
ceva..., o acțiune a 
utemiștilor.

Negăsind însă _
care să entuziasmeze pe ceilalți, 
tînărul care luase cuvîntul se a-

de 
noi dar 

organizăm 
noastră a

propunere

șeză înciudat pe bancă, frămîn- 
tind șapca în mîini.

Propunerea însă a făcut.o se
cretarul organizației de bază 
U.T.M. din G.A.C. „Ștelțn cel 
Mare“ din raionul Fetești.

Să cultivăm în mod volun
tar un lot de două hectare cu 
porumb hibrid.

Nu a fost nevoie să documen
teze propunerea căci zeci de 
brațe se ridicară în sus. Unii, 
printre care Ion Coman și Marin 
Elena au propus să muncească 
în așa fel terenul ca la recoltare 
să obțină 4.000 kg. boabe.

De la adunarea generală unda 
s-a luat această hotărîre nu an 
trecut decît vreo 10 ore. Chiar

numeroși utejniștia doua zi, 
erau la cîmp. Pînă seara, cele 2 
hectare de teren au fost arate și 
însămînțate.

Mihai Popa, Constantin Tri- 
fan și alții s-au dovedit buni cu
noscători în cultivatul porumbu. 
lui pe lotul utemiștilor — căci 
așa a fost numit terenul însă- 
mînțat de tinerii din G.A.C. 
„Ștefan cel Mare“.

MARIN GHEORGHE 
activist

Zi și noapte 
la însăminfat

Cum a început întrecerea nu 
aș putea spune precis. Știu nu-

mai că a fost o întrecere în 
lege. Bătălia nu s-a dat numai 
Intre tractoriști, ci și intre om 
$1 natură. Angajamentele erau 
mari, iar timpul nefavorabil ii 
făcea pe unii să creadă că din 
angajamente nu vor rămîne 
decît niște promisiuni. Nici 
normatoril nu sperau să aibă 
prea mult de furcă cu calcu
lele. Toți puneau la socoteală 
numai zilele țn care se rn»i 
putea munci. Tractoriștii însă 
au adăugat zilelor șl nopțile. 
Cînd timpul era frumos, trac
toarele duduiau continuu zi 
și noapte. Nopțile erau reci. 
Vîntul sufla uneori nemilos. 
Mîinile înghețau pe manete 
sau volane. Angajamentul 
trebui^ însă îndeplinit.

Insfîrșit, normatoril au ter-
■a-*-1-*-a®-

îmbrăcat într-o salopetă de doc, 
cu cisme de cauciuc in picioare, 
inginerul Dumitru Năstăsoiu,' 
președintele gospodăriei colective, 
este toată ziua pe cîmp. îndrumă, 
ajută. Pe deal, de exemplu, tre
buie grăpat griul ca să rețină 
apa în pămînt. De aici trece la 
crescătoria de rațe unde Maria 
Cojanu cu fiica sa supraveghea
ză scoaterea puilor și a boboci
lor de rață din incubator. Anul 
acesta gospodăria va crește 3.000 
de păsări. Utemiștii din echipa 
de tineret lucrează cu multă în
suflețire. In planul lor de pro
ducție ei cultivă 50 hectare grîu, 
17 ha secară, 5 ha orz. In afară 
de aceasta muncesc la cultura po
rumbului, a legumelor, a plante
lor tehnice etc. Utemistul Ion 
Buga șeful echipei, ca și ceilalți 
tineri, își cunosc bine sarcinile. 
Ei au urmat cercul agrozootehnic 
de la casa laborator a gospodă
riei colective unde au învățat de 
la tînărul inginer multe lucruri 
bune. In casa laborator sînt mu
laje, diferite materiale și un mi
croscop. Cu ajutorul microscopu
lui, ei au învățat multe din tai
nele plantelor pe care le cultivă, 
învățătura le dezvoltă dragostea 
și răspunderea în muncă.

Poate ar trebui să spunem cî
teva cuvinte despre proiectele de 
viitor ale gospodăriei care reflec
tă tot atît de bine însuflețirea cu 
care muncește tînărul președinte. 
In curînd satul va fi electrificat. 
In plan s-a prevăzut construirea 
căminului cultural și a unei băi. 
Utemiștii vor aranja terenul da 
sport. In același timp, colectiviș
tii luptă să obțină o recoltă bo
gată ca să predea statului canti
tatea de porumb și grîu contrac
tată.

Astfel, în dezvoltarea gospodă
riei se oglindește profilul utemis- 
tului Dumitru Năstăsoiu, un tî
năr bun gospodar, care a dovedit 
cu prisosință că-și înțelege mi
siunea nobilă a inginerului agro
nom.

TAULEA ALEXANDRU 
colectivist

tală — reluă secretarul de partid 
— a făcut un schimb de teren cu 
întovărășiții din Săftlca. Pămîntul 
lor e arat, dar cel pe oare l-au 
primit, nu este. Le.am promis oa
menilor că pînă miine..îl vor avea 
arat. Sînt 100 de hectare. E vorba 
de prestigiul nostru, al stațiunii.

— Știu. îl luă vorba din gură 
Pîrvu, Să lucrăm în noaptea asta.

— Da, întocmai.
Pîrvu îl privi pe cei cinci flăcăi 

ai săi din brigadă, care se pregă
teau să Intre în așternut și-l în-teau să Intre în așternut și-I 
trebă cu glas tare :

— Ce ziceți băieți ? Ne suim 
nou pe bidiviii noștri? Iată eu 
și îmbrac. Tînărul comunist __
Gherghel sări primul, apoi, ca la 
o comandă, i se alăturară șefului 
de brigadă și ceilalți tractoriști j 
candidați! de partid Petre Alexan
dru și ~ “ ....................
Victor 1 
Lor li 
cîțiva 
Il-a și 
vîntulul 
puternic al tractoarelor.

Cînd, a doua zi. pe la ora 9 
dimineața tinerii, se întorceau obo
siți. dar mîndri de împlinirea da
toriei, întovărășiții au rămas ui
miți.

— Măi. măi, harnici flăcăi, trac
toriștii ăștia I — ziceau el, neve- 
nindu-le să creadă că cele o sută 
de hectare au fost răsturnate în- 
tr.o singură noapte. Și încă pe 
ce vreme I

...Au trecut multe zile de atunci. 
Harnicii tractoriști ai brigăzii 
complexe au întreprins și alte ac
țiuni de felul celei amintite. In 
flecare lună, planul de muncă al 
brigăzii e depășit cu 20-30 la sută, 
iar numele tractoriștilor stau 
totdeauna cu cinste la loc de frun. 
te la gazeta de perete. Datorită îri 
bună măsură și muncii acestor 
destoinici tractoriști, stațiunea ex. 
perimentală de cercetări pentru 
cultura porumbului 
regiunea București 
țară.

din 
mă 
Ilie

Dumitru Panait. utemistul 
Iosif și tînăru! Ilie Zldaru.
s.au mai alăturat și «alți 
tractoriști din brigada a 

peste ctteva minute șuierul 
i se amesteca cu duduitul

de la Sàffica, 
e fruntașă pe

EUGEN SOLOGIUC 
mecanio

minat ședința de lucru. Cel 
de la brigada a V-a pare cel 
mai mulțumit.

Șeful brigăzii, utemistul 
Gheorghe Neagu se angajase 
sa îndeplinească 103 la sută 
din planul de campanie șl rea
lizase 109 la sută. De aseme
nea brigada a H-a a realizat 
planul in proporție de 107 la 
sută față de 102 la sută cît 
fusese angajamentul.

Deocamdată, adunarea nor- 
matorllor s-a terminat. între
cerea între brigăzi, însă, con
tinuă. pînă ce ultima brazdă 
din planul de campanie va fi 
răsturnată, pînă ce ultimul 
bob va fi însămînțat.

COSTIN HALIEVICI 
activist

propiindu.se
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Vizita parlamentarilor cehoslovaci
ARAD (de la trimisul Ager- 

bres).: — Delegația Adunării Na
ționale a Republicii Cehoslovace, 
In frunte cu Iosif Valo, vicepreșe
dinte al Adunării Naționale a Re
publicii Cehoslovace, care ne vi
zitează țara la invitația Marii 
Adunări. Naționale a R- P. Ro
mîne, a plecat sîmbătă diminea
ța într-o călătorie prin țară.

Delegația parlamentară ceho
slovacă a făcut sîmbătă o vizită 
în regiunea Timișoara. Diminea
ța, membrii delegației au sosit 
la Arad.

După o vizită la sfatul popular 
al orașului, membrii delegației

---------- ooooo-

au vizitat uzinele „Iosif Rangheț". 
Parlamentarii din R. Ceho
slovacă au plecat apoi spre Nă- 
diac, o comună apropiată, unde 
o bună parte din populație e de 
origine slovacă.

Colectiviștii le-au vorbit oaspe
ților despre .. roadele muncii, lor 
înfrățite, care au făcut ca gospo
dăria colectivă „Victoria“ să fie 
o gospodărie milionară. După 
exemplul lor, azi întreaga comună 
e cooperativizată.

Seara, membrii delegației Adu
nării Naționale a R. Cehoslovace 
au făcut o vizită la școala viti
colă din Miniș.

Presa comunistăslujitoare devotată

Turnaul Teatrului Mic, Äcadamlc de Stat din Moscova

O creație strălucită

a poporului muncitor
(Urmare din pag. I-a) să-i sprijine pe corespondenții 

voluntari existenți, să-i apere 
de orice manifestări de perse
cuție din partea elementelor 
înapoiate care încearcă să gî- 
tuie critica. Organizațiile de 
U.T.M. pot și trebuie să re
cruteze noi și noi corespon
denți tineri, muncitori și ță
rani muncitori, elevi și stu- 
denți; de asemenea activiștii, 
cu toții, pot și trebuie să de
vină corespondenți activi ai 
ziarului. Trebuie combătute și 
dezrădăcinate formalismul, 
munca de mîntuială care ca
racterizează activitatea unor 
organizații U.T.M. în domeniul 
recrutării și creșterii tinerilor 
corespondenți de presă. Nu 
„întreceri" pentru trimiterea a 
cît mai multe corespondențe 
de orice calitate« nu goană 
doar după cifre mari, ci mun
că perseverentă pentru mobi
lizarea tinerilor corespondenți, 
pentru trezirea interesului ti
nerilor de a scrie ziarului, 
pentru îndrumarea și ajuto
rarea lor astfel ca să seziseze 
bine ceea ce este important 
și ceea ce trebuie semnalat.

Sprijinită de utemiști, de 
masele largi ale tineretului 
nostru „Scînteia tineretului“ 
va putea fi un ziar mereu mai 
bun în care tinerii vor găsi un 
ajutor mereu mai prețios pe 
drumul muncii 
tru înfăptuirea 
dului, pentru 
viitor minunat.

Bucurindu-se 
și conducerea partidului, 
suflețită în permanență de a- 
totbiruitoarele idei ale marx
ism-Ieninismului, „Scinteia ti
neretului" — organ central 
al U.T.M. — pășește cu forțe 
mereu proaspete înainte pe ca
lea sarcinilor ce-i revin în 
lupta pentru educarea unui ti
neret sănătos, plin de elan, 
constructor activ al vieții noi

O
tari, pentru a se adresa tine
retului intr-un chip cîf mai 
viu și mai atractiv, într-un 
limbaj cit mai accesibil și in 
forme publicistice și grafice 
cît mai tinerești.

Îndrumat cu grijă de par
tid, ziarul „Scìntela tineretu
lui“ s-a străduit și se strădu
iește să-și îndeplinească sar
cinile ce-i revin ca organ 
central al organizației revo
luționare de tineret din țara 
noastră — U.T.M. Ziarul 
luptă pentru mobilizarea ute- 
miștilor și a întregului tine
ret la îndeplinirea sarcinilor 
ce revin organizațiilor de 
U.T.M. în lupta pentru în
făptuirea politicii partidului 
în toate domeniile. Ziarul mi
litează pentru educarea co
munistă prin muncă a tinere
tului, pentru dezvoltarea ati
tudinii comuniste față de mun
că în rîndurile tinerilor, îm
potriva oricăror tendințe de 
parazitism, de chiul, de dis
preț boieresc față de munca fi
zică.

Ziarul luptă cu consecvență 
pentru educarea tineretului în 
spiritul devotamentului pentru 
cauza socialismului, în spiritul 
patriotismului socialist și al 
internaționalismului proletar. 
Ziarul militează cu tărie pen
tru dezvoltarea trăsăturilor 
moralei comuniște în rindu- 
rile tinerei generații, pentru 
cultivarea eroismului, a dirze- 
niei, a voinței de a înfrînge 
greutățile, a cinstei, a modes
tiei. Ziarul luptă pentru dez
voltarea combativității și a vi
gilenței revoluționare în rin- 
durile tineretului.

iubit și apreciat de masele 
largi ale tinerei noastre gene
rații „Scinteia tineretului“ este 
un ziar strîns legat de ma
sele de tineri. El trebuie și pe 
mai departe să persevereze în ce înflorește pe meleagurile 

patriei iubite.
Dezvoltindu-și legăturile cu 

masele de tineri, îmbogățin- 
du-și necontenit tematica, ata- 
cînd mai din plin problemele 
muncii și vieții tinerei noastre 
generații, publicînd mai multe 
materiale in care justețea po
liticii partidului, justețea și 
forța teoriei marxist-leniniste 
să-și găsească expresia cea 
mai apropiată de mintea și 
inima tinerilor cititori, „Scìn
tela tineretului" va contribui 
mereu mai temeinic la mobi
lizarea tineretului, sub steagul 
partidului în lupta pentru fău
rirea socialismului in scumpa 
noastră patrie.

Un nou pro
dus al între
prinderii „Mă
tasea populară" 
din București. 
De data acea

sta este vorba de un material 
necesar pentru plapume, de
numit „Ștefania“. Șeful con
trolului tehnic, tov. F. Samol- 
lă, împreună cu tinerele con
troloare de calitate Elena Cos- 
ma și Ioana Cruceanu recep
ționează noul material.

Foto: AGERPRES
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entuziaste pen- 
politicii parti- 
făurirea unui

de îndrumarea
în-

De la Ministerul 
Inväfämintului și Culturii

Ministerul Invățămîntului și 
Culturii anunță că sesiunea exa
menului de stat la școlile peda 
gogice de învățători și educatoa
re se va desfășura de două ori 
pe an: între 10—25 iunie și 4-14 
septembrie, iar la institutele pe
dagogice de învățători între 16 
30 iunie și 18-30 septembrie.

Examenul de stat se dă din ma-

geniu nemuritor
al proletariatului international

luptei pentru triumful socialismu
lui și al păcii.

Sub steagul măreț al nemuri
toarei învățături marxist-leninis
te, poporul și 
muncitor, sub 
catului nostru 
încredere spre

Ziua de miine aparține comu
nismului, tot atît de sigur cum 
pămintul se învîrtește în jurul 
soarelui. I

tineretul nostru 
conducerea încer- 
partid, privesc cu 
viitor.

teria prevăzută în programele în
tregului curs de învățămînt pe
dagogic, la următoarele obiecte:

— La școlile pedagogice de în
vățători : limba romînă, scris și 
oral; metodica de predare a lim
bii romîne, oral; limba rusă, 
oral; matematica (aritmetica și 
geometria) scris și oral; metodi
ca de predare a aritmeticii, oral; 
pedagogia, oral; istoria Roraî- 
niei, oral; limba maternă, scris 
și oral; metodica de predare a 
limbii materne, scris și oral (la 
școlile cu limbi de predare ale 
naționalităților conlocuitoare);

— La școlile pedagogice de 
educatoare: limba romînă scris 
și oral; limba rusă, oral; peda
gogia preșcolară, scris și oral; 
istoria Romîniei, oral; limba ma
ternă scris și oral (la școlile cu 
limbi de predare ale naționalită
ților conlocuitoare);

— La institutele pedagogice de 
învățători: marxism - leninismul, 
oral; pedagogia, scris și oral; 
metodica limbii romîne, oral; li
teratura pentru copii, scris; me
todica aritmeticii, oral; metodica 
limbii materne, oral (la institutele 
pedagogice de învățători cu limbi 
de predare ale naționalităților 
conlocuitoare),

(Agerpres)

Din pleiada de străluciți eroi pe 
care-i creează colectivul Teatrului 
Mic Academic de Stat din Mos
cova tn teatrul lui Ostrovski, im 
desprins figura lui Vukol Nau- 
mîci Ciugunov în interpretarea ar
tistului poporului Vladislavski. 
Pentru mulți acest Vukol Naumici 
este o cunoștință veche, din fil
mul spectacol cu „Lupii și oile" 
în aceeași interpretare. Intr-atât se 
impusese memoriei incit oricare 
altă imagine a hulpavului avocățel 
ar fi părut aproape un nonsens, 
un sacrilegiu, o derogare de la 
realismul ostrovskian.

Concepția regiei și a autorului 
asupra acestui rol — absolut fi
delă textului — a amplificat în 
largi ecouri sumarele coordonate 
fixate de piesă, îngroștnd trăsătu
rile determinante, fără a ajunge 
totuși la șarjă sau grotesc. Există, 
de exemplu, în text o replică în 
care Ciugunov este numit „șobo
lan“. Ei bine, totul la acest om, 
incepînd cu nasul ascuțit, mersul 
mărunțel, spinarea încovoiată, 
ochii mici privind speriat și toto
dată lacomi în jur, îți dau ima
ginea oribilului patruped într-o 
perpetuă agitație, mirosind cu în- 
treaga-i făptură gunoiul, lăturile 
din care-și întreține pestilențiala 
existență. Cînd trebuie să scoată 
din buzunar bani pentru Gorețki, 
nepotul și totodată cel care-i scrie 
actele false — îi ascunde parcă cu 
tot trupul, se uită neliniștit pe 
delături, ca nu cumva să-l înhațe 
careva.

Pe lingă această deformare sim
bolică a caracterului. Ciugunov- 
Vladislavski este un ins perfect 
conștient de mediul social în care 
există, de prețul la care a ajuns 
aici prefăcătoria, minciuna, lingu
șirea. El își ascunde insă intențiile 
vărsînd lacrimi adevărate pe care 
le arată mîndru culese pe degete, 
se vrea modest, cît mai neobservat 
(întotdeauna se așează într-un colț, 
iar în fața Murzavețkăi nu în
drăznește să folosească decît ju
mătate din scaunul care i se ofe
ră) pentru ca astfel să-și înșele 
victimele. Poartă haine vechi, po
nosite, ghete scîlciate și pe lingă 
înfățișarea îngrijită, nobilă, statura 
monumentală a intendentului Pa- 
vel Savelici pare mic, mic de tot. 
Faptul că prizează mereu tabacul 
acestuia vrea să te convingă de 
veniturile lui modeste.

Jocul cu Vladislavski vine să sa
tisfacă ambele optici din care e

privit personajul. Prima privește 
relația Ciugunov — ceilalți eroi. 
A doua: Ciugunov — spectatorul, 
tn ce privește cea dinții relație, 
actorul are de convins interlocu
torii despre intențiile sale oneste 
de a „ciștiga o bucată de pline", 
de a sluji planul Murzavețkăi 
privind căpătuirea nepotului său 
Apolonn sau pe Kupavina — a 
cărei avere o administrează — că 
nu-i dorește decît fericirea mul- 
țumindu-se pentru serviciile pe 
care i le face cu sume modeste

lor spectatorul reține toate di
mensiunile nu doar ale înșelăto
riei lui Ciugunov — în fond — 
trage pe sfoară naivitatea, prostia 
Kupavinei, sau pe Murzavețkaia, 
și-așa destul de perfidă. Și aici 
reușita este deplină. Actorul folo
sește o paletă largă de mijloace 
stârnind un rîs nimicitor la apari
țiile unui Ciugunov șmecher (vor
bește mereu despre conștiința sa) 
dar fricos, solicitând opinia bunu
lui simț al spectatorului în fața 
minciunilor, lăcomiei nemăsurate 
a eroului (unde tot timpul se fo
losea de tabacul intendentului), 
cînd simte că matrapazlicurile-i 
sînt pe cale de a fi descoperite,

devine pe dată generos oferind lui 
Berkutov (in discuția cu acesta) 
tabachera sa. De altfel întreaga 
scenă cu Berkutov este magistral 
realizată, Cînd ăcesta îî face alu
zii la actele falsificate, la deporta
rea în Siberia, Ciugunov surîde, 
chicotește cu cel mai nevinovat aer, 
de parcă nici n-ar fi vorba despre 
el. Ascunzîndu-și teama (Berkutov 
doar nu-i poate cunoaște antece
dentele — își închipuie) are neo
brăzarea să-l sfătuiască pe acesta 
să nu „...se amestece in aseme
nea afaceri murdare...“ sau să-l 
convingă că are conștiință din mo
ment ce n-a încasat pe polița sem
nată în alb de Kupavina decît 
3.000 de ruble.

Prin toate acestea Ciugunov- 
Vladislavski este un tip, depășind 
limitele întâmplărilor din „Lupii 
ji oile“. Ciugunovii, ciugunovismul 
însoțește pretutindeni, în timp, so
cietatea burgheză din care a luat 
naștere, li întâlnim și astăzi. La 
noi, însă, au o existență vremel
nică și sînt cu atât mai ridicoli cu 
cît depun mai mult zel în a se 
salva de la moarte, destin pe
cetluit al clasei lor.

MiRCEA ANDREI

Scenă din piesa „Lupii și oile“.-

Spectacol de o înaltă ținută 
artistică

fizică... 
pentru 
ci ca 
formarea

fi îmbinată in 
cu învățătura și 

„nu numai ca 
mărirea producției 
singură metodă 

unor oameni 
toate direcțiile“ 

a
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PE SCURT

direcția dezvoltării necontenite 
a legăturilor sale cu masele 
tineretului, — să dezbată am
plu problemele tinerilor coR- 
structori ai socialismului, edu- 
cîndu-i în spiritul moralei co
muniste și mobilizîndu-i la în
deplinirea sarcinilor trasate de 
partid organizației noastre — 
Uniunea Tineretului Muncitor. 
A crescut an de an numă
rul corespondenților voluntari 
ai ziarului. Rețeaua acea
sta a tinerilor corespondenți 
poate și trebuie să crească 
și mai mult. In această pri
vință organizațiile U. T. M. 
din întreaga țară pot și tre
buie să dea ziarului un aju
tor important. Ele trebuie

l

(Urmare din pag. l-a)

foind celebrul „Manifest Comu
nist“ al lui Marx și Engels gă
sim în paginile lui cuvinte bi- 
ciuitoare la adresa regimului ca
pitalist care exploatează fără mă
sură munca tinerilor și a copiilor. 
Cele mai viguroase din paginile 
„Capitalului" sînt acelea în 
care Marx descrie, cu mînie și 
revoltă, exploatarea monstruoasă 
a copiilor sub regimul capitalist. 
Iar imul din cele mai avîntate și 
mai luminoase paragrafe e acela 
în care el prevedea vremurile 
cînd munca productivă a tinere
tului va putea 
mod armonios 
cultura 
metodă 
sociale 
pentru
dezvoltați în 
împreună cu Engels, Marx 
chemat clasa muncitoare și par
tidul ei să se ocupe îndeaproape 
de educația tineretului în spiri
tul luptei de clasă, să atragă ti
neretul în lupta generală, a pro
letariatului Ei n-au avut insă 
posibilitatea in acel timp, să 
dezvolte în toată amploarea pro
blemele concrete ale educației 
comuniste a tineretului. De acest 
lucru s-a ocupat mai tîrziu Le
nin.

Înarmat de partidele comuniste 
și muncitorești cu comoara Invin
cibilei învățături marxist-lenin. 
iste, tineretul înaintat, revolu
ționar al lumii pășește, alături 
de mișcarea muncitorească in
ternațională, alături de întreaga 
omenire muncitoare pe drumul

Cicliștii sovietici au dominat 
etapa a doua a

LODZ 3 (Agerpres). Prin tele
fon :

Etapa a doua a „Cursei Păcii“, 
desfășurată sîmbătă pe ruta Var
șovia.Lodz a fost dominată de ci
cliștii sovietici care au izbutit să-i 
lase cu multe minute tn urmă pe 
alergătorii italieni, francezi și ger
mani, mari favoriți ai întrecerii. 
Deși relativ scurtă (140 km.), eta
pa a fost deosebit de dificilă din 
cauza unui vînt puternic care a 
bătut tot timpul din față. La km, 
20 plutonul era înșirat pe o dis
tanță de cîțiva kilometri. Ritmului 
impus de rutierii sovietici Kapito- 
nov, Kolumbet și Bebenin n-au pu. 
tut să-i reziste decît puțini cicliști 
din echipele Belgiei, Olandei și 
Poloniei, Chiar și alergători expe
rimentați ca Gustav Schur, Zucco- 
nelli și Brittain au cedat pasul în

a„Cursei Păcii'
fața acestui atac vijelios. Cicliștii 
romîni, ca și în prima etapă au 
mers destul de slab și au sosit cu 
ultimele plutoane. La Lodz, pe 
stadionul orașului, în fața a 50.000 
de spectatori, reprezentantul Uniu
nii Sovietice, Viktor Kapitonov, a 
repurtat o splendidă victorie Ia 
sprintul final.

Clasamentul etapei: 1. Kapito
nov (U.R.S.S.) a parcurs 140 km. 
în 3h57’44” ; 2. Hermans (Belgia) 
3h58’25” ;......................................
3h58’25”;
3h58’30” ; 
3h58’35” ; 
3h59’30”.
mul a sosit Nicolae Vasilescu, la 
aproximativ 8 minute după cîștî- 
gător. Dumitrescu și Zanoni au 
pierdut aproape 10 minute la fel 
ca Șelaru și Moiceanu.

3. Kolumbet
4. Fornalczik

5. Damen
6. Joosef

Din echipa R.P.R., pri-

(U.R.S.S.) 
(Polonia) 
(Olanda) 
(Belgia)

In cadrul celei de-a 17-a etape 
a campionatului categoriei A la 
fotbal, pe stadionul „23 August" 
se dispută astăzi 4 mai în pro
gram cuplat, meciurile Dinamo 
București—Progresul București 
(14,45) și Rapid București— 
C.C.A. (16,30).

Repriza a doua a acestor par
tide va fi transmisă la radio pe 
programul 1 cu începere de la 
ora 15,45 și respectiv 17,30. 
Ambele meciuri vor fi televizate 
in întregime.

★
* în vederea meciului interna

țional de volei dintre echipele 
Franței și Romlniei, _ programat 
pentru — “ ' .
Sports, federația franceză a alcă
tuit următorul lot: Bertagnol, Fer. 
rer, Nomlco, Boulatssel, Courtain, 
Chabert, Briere, Montoni, Esteve 
șl Bellan.

Jucătorii francezi vor urma un 
program special de antrenament 
intre 2 și 15 mai la Institutul Na
țional de Sport} sub conducerea 
lui Marcel Mathore.

★
După cum scriu ziarele bulgare, 

echipa braziliană de fotbal Canto 
de Rio, oare se află în prezent la 
Sofia, își va prelungi turneul, ur- 
mtnd să susțină tnttlniri la Bucu
rești și Varșovia.

16 mai la Palais des

împreună cu marele său prie
ten, Friedrich Engels, Marx a fost 
primul care în lucrările sale 
științifice a lămurit că socialismul 
nu este născocirea unor visători ci 
consecința finală și necesară, 
inevitabilă, a dezvoltării forțelor 
de producție în societatea burghe
ză, a acțiunilor legilor economice 
obiective proprii capitalismului, a 
ascuțirii contradicțiilor de neîm
păcat specifice modului de pro
ducție capitalist. Prin învățătura 
și activitatea sa K. Marx a fost 
acela oare a dat cel dinții o bază 
științifică socialismului și prin a- 
ceasta întregii mișcări muncito
rești.

Dezvăluind legile dezvoltării is
toriei omenirii, Marx a arătat că 
factorul principal care determină 
fizionomia societății, caracterul 
orînduirii sooiale, dezvoltarea so
cietății, de la o orînduire la alta, 
este modul dc producție al mijloa
celor de trai necesare existenței 
oamenilor, modul de producție al 
bunurilor materiale. Dar Marx a 
dezvăluit nu numai legile de dez
voltare ale societății umane ci a 
arătat și misiunea istorică a cla
sei muncitoare ca gropar al capi
talismului și făuritor al societății 
noi, socialiste. Descoperind legile 
obiective ale dezvoltării societății, 
marxismul a înarmat clasa mun
citoare cu o armă de neînvins.

Odată cu apariția socialismului 
științific, istoria societății umane 
a încetat să mai apară ca o în
grămădire arbitrară și haotică de 
întîmplări și fapte și a fost tran
sformată în știință.

Marx, primul în istoria gîndirii 
economice a dezvăluit mecanismul 
exploatării capitaliste. El a expli
cat pînă la capăt natura plusva
lorii ca lege economică specifică 
a dezvoltării societății burgheze, 
care exprimă relațiile dintre mun. 
că și capital, dintre burghezie și 
proletariat. V. I. Lenin denumește 
învățătura despre plusvaloare pia
tra unghiulară a întregii teorii 
economice a lui Marx.

Prin învățătura despre plusva
loare, Ma>x dezvăluie esența și 
mecauismfil exploatării clasei 
muncitoare în condițiile societății 
burgheze — caracterul de neîm
păcat al contradicției dintre clasa

actnali tate
a învățăturii economice a Iul Man

inevitabilitatea ascuțirii me- 
acestei contradic-

dește 
reu crescînde a 
ții care stă la baza tuturor con
tradicțiilor modului de producție 
capitalist.

Marx a dezvăluit nu numai se
cretul producerii plusvalorii, ci a 
arătat și cum se maschează și se 
ascunde exploatarea capitalistă. El 
a arătat cum prețul forței de 
muncă apare în forma transfor
mată ea preț al muncii creîndu-se 
astfel aparența înșelătoare că în
treaga muncă ar fi plătită, și nu 
numai partea din ziua de muncă 
pe care Marx a denumit-o mun
că necesară. El ■ arătat mai de
parte că profitul — formă tran
sformată a plusvalorii — creează 
aparența înșelătoare, că el nu este 
rezultatul exclusiv al muncii- ci 
al întregului capital, ocupat în 
producție. La plusvaloarea îmbră- 
cînd forma de rentă, se creează a- 
parența înșelătoare, că renta ob
ținută de proprietarul funciar nu 
este rezultatul muncii ci că e 
creată de pămint ; la plusva- 
loare apărînd în forma dobînzii, 
mistificarea atinge limita superi
oară, întrucît se creează aparența 
înșelătoare că, chipurile, dobînda 
obținută ar fi o însușire naturală 
a capitalului și nu o parte a 
plusvalorii creată de muncitori 
în procesul producției materiale.

Prin urmare Marx a făcut o 
analiză profundă și cuprinzătoare 
a formelor concrete pe care le 
îmbracă plusvaloarea, demonstrînd 
esența exploatării forței de muncă 
în toate domeniile de activitate.

Dezvăluind esența exploatării 
capitaliste, Marx a dezvăluit tot
odată și legea absolută generală 
a acumulării capitaliste în virtu
tea căreia la un pol al societății 
se acumulează bogăția, iar la ce
lălalt pol al societății mizeria.

Anjjlizînd procesul reproducției

dezvoltării 
capitalist, 
istorice a

> a 
ci 
nu 
tot 

for- 
l-au 
de-

Marx

re la principalele trăsături carac
teristice ale celor două faze ale so
cietății comuniste.

Teoria economică a Iui Marx a 
avut și are și în condițiile actuale 
o însemnătate de prim ordin pen
tru știința și practica revoluțio
nară. El a dezvăluit principalele 
direcții ale dezvoltării societății 
umane în capitalism și a creat un 
fundament de granit pentru oreș- 
terea solidarității internaționale, 
pentru unirea clasei muncitoare pe 
plan internațional pe baza intere
selor comune ale muncitorilor de 
pretutindeni în sfărimarea cătușe
lor exploatării burgheziei interna
ționale.

Marx, în întreaga sa activitate 
științifică și revoluționară, a dus 
o luptă intransigentă împotriva 
tuturor denaturărilor socialismului 
științific indiferent dacă acestea au 
apărut sub forma socialismului 
utopic, socialismului mic burghez, 
socialismului de „catedră“ sau ale 
revizionismului și reformismului 
de toate nuanțele.

în întreaga perioadă de după 
apariția socialismului științific, 
dușmanii marxismului s-au ridicat 
împotriva conținutului revoluționar 
al acestei teorii. O nouă versiune 
a revizionismului și reformismului 
contemporan o constituie pretinsa 
„descoperire“ a pierderii valabili
tății tezelor lui Marx cu privire 
la modul de producție capitalist 
și la revoluția proletară în noile 
condiții de existență ale capita-

ca-

ce îu ce mai mult se agravează 
contradicția fundamentală a capi
talismului, contradicția dintre ca
racterul social al producției ți 
forma privat-oapitalistă a însușirii 
rezultatelor ei.

Prin analiza legilor 
modului de producție 
în deosebi a tendinței 
acumulării capitaliste,
demonstrat în mod științific 
modul de producție capitalist 
este de loc veșnic, că el este 
așa de trecător ca și celelalte 
mațiuni social-economice care 
precedat. De asemenea el a
monstrat inevitabilitatea ascuțirii 
luptei de clasă dintre proleta
riat și burghezie, luptă care 
neapărat trebuie să ducă la dobo- 
rîrea burgheziei, Ia exproprierea 
expropriatorilor, la nimicirea o- 
rinduirii capitaliste și la crearea 
noii orînduiri a socialismului, tn 
operele lui Marx, pe lingă anali
za științifică a legilor apariției, 
dezvoltării și pieirii capitalismu
lui, găsim și indicații de deose
bită însemnătate teoretică referi
toare la noua orînduire social- 
economică, menită să ia locul 
vechii orînduiri capitaliste.

Astfel de teze sînt: necesitatea 
cuceririi puterii politice de către 
proletariat pe cale revoluționară ; 
necesitatea dictaturii proletariatu
lui și folosirii ei ca instrument de 
construire a socialismului ; ne
cesitatea obiectivă a unei epoci 
istorice între capitalism și socia
lism pentru lichidarea pe cale re- lismului contemporan. Revizioniș- 
voluționară a bazei economice a 
capitalismului și crearea bazei e- 
conomice proprii socialismului ; 
valabilitatea și pentru socialism a 
tezelor generale marxiste cu pri
vire la reproducția lărgită, indi
cații cu privire la soarta catego
riilor economice ale capitalismu
lui după victoria revoluției prole- puvni <XX VVUIXUMJVJ.XV! -- --------- r------  - * ’ X • 1» *• * J

muncitoare și burghezie și dove- capitaliste Marx a arătat cum din' tare precum și indicații cu pn*i-

tii susțin sub diferite forme că 
capitalismul actual, chipurile, s-ar 
deosebi radical de acel oapitalism 
analizat de Marx. De aceea o se
rie întreagă de teze și concluzii 
deduse de Marx pe baza analizei 
concrete a faptelor istorice, ar fi, 
cică, învechite.

De fapt ei nu fac decît să reia 
într-o formă sau alta „tfzele" ve.

chilor oportuniști și revizioniști de 
teapa lui Bernstein, Bauer, Kaut- 
ski etc., teze de mult zdrobite de 
marxism-leninism, ca de exemplu 
teza după care capitalismul actual 
s-ar fi transformat în „capitalism 
organizat“, teoria „capitalismului 
popular“, teza despre posibilitatea 
evitării crizelor economice, tezele 
cu privire la învechirea și pierde
rea actualității învățăturii marxist- 
leniniste despre pauperizare abso
lută și relativă, în condițiile 
pitalismului contemporan.

Să ne oprim, de pildă, la teo
riile revizioniste cu privire la po
sibilitatea evitării crizelor econo
mice în condițiile așa-zisului „ca
pitalism dirijat“.

înlătură oare intervenția statu
lui burghez in viața economică, 
anumitele măsuri de reglementare 
folosite de statul burghez, crizele 
de supraproducție, șomajul ? A- 
ceste măsuri de intervenție a sta
tului deși reușesc în anumite li
mite înguste să influențeze econo
mia, ele nu duc la schimbarea mo
dului de producție, nu pot asigura 
dezvoltarea dirijată a economiei 
capitaliste. Experiența istorică a 
dovedit că numai acolo unde mij
loacele de producție sînt proprie
tate comună, socialistă a celor ce 
muncesc este posibilă planifica
rea, creșterea neîntreruptă într-un 
ritm rapid a economiei naționale, 
înlăturarea pentru totdeauna a 
anarhiei, șomajului de masă, a 
crizelor de supraproducție.

Capitalismul și crizele sînt de 
nedespărțit.

Reformiștii susțin de asemenea că 
în condițiile capitalismului con
temporan tendința spre pauperiza
re ar fi anihilată datorită ștergerii 
deosebirilor dintre exploatatori și 
exploatați, ca urmare a concentră
rii producției, datorită interven
ției statului burghez și „unirii“ 
muncitorilor în mari sindicate.

Dar concentrarea producției și a 
capitalurilor în mîinile unui nu
măr restrîns de gigantice corpora
ții industriale și comerciale, care 
are loc cu o deosebită rapiditate 
în condițiile capitalismului con
temporan nu duce și nici nu poate 
să ducă la ștergerea deosebirilor 
dintre exploatați și exploatatori, 
ci numai la adîncirea prăpastiei 
dintre ei. Să luăm de pildă, pen
tru exemplificare Anglia, una din 
țările capitaliste cele mai dezvol
tate, unde aproape 9 locuitori din 
10 sînt salariați. A dispărut oare 
în această țară inegalitatea socială, 
repartizarea nedreaptă a venituri
lor ? Faptele dovedesc contrariu). 
1% din populația țării poseda du
pă cel de al doilea război mondial 
jumătate din întregul capital exi
stent în țară. Profiturile monopo- 
liștilor englezi au crescut din 1938 
pînă în 1955 de 4,2 ori, iar în 1956 
au fost cu 84 milioane lire ster
line mai mari decît în 1955. Acea
sta în timp ce, pînă în anul 1954 
salariul real săptămînal a fost în 
Anglia sub nivelul anului 1938 — 
an de criză. Fără a mai vorbi de 
situația din Italia, Japonia și alte 
țări capitaliste. Deci, faptele nici 
decum nu infirmă teoria marxistă 
a pauperizării ci dimpotrivă o 
confirmă. Adevărul despre „capi
talismul popular“ și alte baliver
ne propagandistice este cel mai 
bine ilustrat de existența a 
6.000.000 șomeri în S.U.A. Capita
lismul în zilele noastre nu este cu 
nimic maț puțin hidos decît pe 
vremea lui Marx.

Realitatea concretă a capitalis
mului contemporan infirmă va
labilitatea „tezelor" revizioniste 
și confirmă justețea și marea ac
tualitate a teoriei marxist-leniniste.

Ideile marxism-Ieninismului au 
învins pe o mare parte a globu
lui pămîntesc și ele cuceresc mase 
din ce în ce mai largi de oameni 
ai muncii în țările unde mai dom
nește încă, capitalul. Acum mai 
mult ca oricînd putem să ne dăm 
seama cită dreptate a avut F. En- 
gels, care spunea despre Marx : 
„Numele și opera lui vor trăi, 
străbătînd secole“.

M. PĂRĂLUȚĂ 
secretar științific al Institu
tului de Cercetări Economice 

al Academiei RP.R,

au izbutit să scoată la iveală ca
racteristicile fiecărui personaj, 
însușirile proprii doar unuia sau 
altuia. Amiralul- Makarov (arti
stul poporului din R.S.F.S.R. N. 
A. Annenkov) are o demnitate și 
o siguranță a omului cu conștiin
ță curată, care răzbate și din fe
lul în care merge sau vorbește cu 
oamenii. Cu toată „autoritatea“ 
pe care vrea să și-o impună, ge
neralul Stessel (interpretat de 
artistul poporului din R. S. S. 
Azerbaidjană, V. P. Șarlahov) 
are ceva respingător, simți sub 
învelișul frazeologiei caracterul 
său laș, de trădător și om lipsit 
de scrupule. Marele cneaz (arti-

Piesa „Port Arthur“ 
matizare a celebrului 
lui A. Stepanov, 
frescă a unuia din cele mai eroice 
episoade ale războiului ruso-japo- 
nez din 1904. Autorii dramatiză
rii au păstrat din roman numai 
acele elemente capabile să subli
nieze conflictul dintre unii con
ducători gata să predea fără lup
tă fortăreața japonezilor, preocu
pați numai de cariera și plăcerile 
lor personale, și ceilalți ofițeri și 
soldați care-și iubeau țara și erau 
gata să-și sacrifice și viața pen
tru zdrobirea dușmanilor. Eveni
mentele petrecute la Port Arthur 
și în deosebi trădarea coman
danților fortăreței au făcut pe stul emerit B. V. Teleghin) are 
mulți ofițeri și soldați să înțe- distincția manierelor aristocratice 
leagă că adevăratul dușman al 
patriei era regimul țarist, pregă- 
tindu-i astfel pentru evenimentele 
revoluționare de mai tîrziu.

Spectacolul Teatrului Mic, pus 
în scenă de artistul poporului din 
U.R.S.S. K. A. Zubov ' ' 
strul emerit al artei 
kov, a urmărit mai 
șarea acestei ciocniri 
datori și cei care-și 
jindu-și 
scoțînd în evidență frumusețea 
morală a soldaților simpli și a 
acelor comandanți care își dato
rau autoritatea nu unor ordine 
venite de la Petersburg ci realei 
lor capacități, vitejiei lor, dragostei 
și încrederii de care se bucurau 
din partea soldaților.

întregul spectacol este lucrat 
cu o rară minuțiozitate. Este 
foarte interesant că—deși evident 
se recunoaște mîna regizorilor în 
perfecta realizare a fiecărui mo
ment din spectacol — întreaga 
mișcare în scenă și interpretare 
a actorilor 
îneît nu ai nici o clipă impresia 
că asiști la un spectacol ci că ai 
pătruns pe neașteptate fie în 
casa unui general, fie în ampla
samentul unei baterii din fortă
reață. Această naturalețe a jocu
lui actorilor sovietici, acest firesc 
care incintă și emoționează pe 
spectatori, își are rădăcinile în 
realismul artei lor, în adînca 
trăire a rolurilor.

In spectacol scenele pătrunse 
de un puternic dramatism ca cea 
a scufundării vasului-amlral sau 
a încercării de a îndepărta pe lo
cotenentul Boreiko de la comanda 
bateriei, alternează cu altele pline 
de umor.

Specificul acestui spectacol im
punea tuturor interpreților o ți
nută adecvată, anumite mișcări 
sau atitudini proprii celor care 
servesc în armată. Este uimitor 
cu cîtă perfecțiune au fost adap
tate ele de fiecare membru al co
lectivului. Și cu toate acestea, 
dincolo de această primă cali
tate, aceea de militar, pe care 
și-au însușit-o toți interpreții, ei

este o dra- 
roman al 

cuprinzătoare

și de mae- 
P. A. Mur
ales înfăți- 
dintre tră- 

iubeau slu- 
cu devotament patria,

este așa de firească

și disprețul resei sale pentru cei 
inferiori lui; generalul Fok (G. 
I. Kulikov) șiretenia și îndemî- 
narea celui ce se mulțumește să 
îndemne la rău pe alții, ascunzîn- 
du-se însă în spatele lor In mo- 
(Tienteie grele; iar generalul 
Kondratenko (artistul emerit D. 
S. Pavlov) impetuozitatea și 
energia unui destoinic coman
dant. Prin jocul său nuanțat și 
expresiv, V. D. Doronin (locote
nentul Boreiko) degaja atîta 
sinceritate și. căldură, și atît de 
mare dragoste de patrie și de 
oameni îneît chipul lui rămîne 
adînc întipărit în mintea spec
tatorilor. E. S. Matveev (ingine
rul Zvonarev) este plin de entu
ziasm și avînt, are un farmec al 
sincerității și' tinereții care cuce
rește chiar dacă aparițiile sale 
sînt episodice. Artistul emerit V< 
V. Kenikson a realizat o intere, 
sântă compoziție în rolul baro
nului Tanaka. Trupul său ușor 
înclinat, vocea șuierătoare, accen
tul străin, privirile iscoditoare, 
caracterizează admirabil persona
jul. S. F. Konov a reușit mai 
ales prin plastica mișcărilor, prin 
felul de a se face prezent sau de 
a trece neobservat, să dea cnea
zului Gantimurov o personalitate 
complexă. Deosebit de interesant 
și-a conceput rolul chinezului ar
tistul K. I. Mihitarov care culege 
aplauze într-o apariție de cîteva 
minute. Artistul poporului N. L 
Rîjov a izbutit să concentreze în 
chipul soldatului Blohin însuși
rile caracteristice omului din po
por, realizînd ceea ce se numește 
o „bijuterie" de artă actoricea
scă. Aparițiile sale sînt pline de 
farmec și de umor, rolul 
devenind unul din cele 
portante din spectacol.

„Port Arthur“ ca și 
spectacole ale Teatrului 
presionează prin înalta sa ținută 
artistică, prin neîntrecuta măie
strie a actorilor, rămîntad în min
tea iubitorilor de teatru ca a 
amintire de neuitat.

său mic 
mai ima

celelalte 
Mic im-

LUCIA BOGDAN

Ultimul spectacol al artiștilor 
sovietici

în cadrul turneului pe care îl 
întreprinde în țara noastră, co
lectivul artistic al Teatrului Mic 
Academic de Stat din Moscova a 
prezentat sîmbătă seara pe scena 
Teatrului de Operă și Balet ulti
mul său spectacol c'U un recital 
alcătuit din fragmente din cele 
mai bune piese din repertoriul 
teatrului. Au fost prezentate sce
ne din piesele „Machbet“ de W. 
Shakespeare, „Inima nu-i de pia
tră“ și „Vinovați fără vină“ dș 
N. A. Osfrovski, scene din drama 
„Cadavrul viu" de L. Tolstoi și 
din drama populară „Izvorul ne
secat“ de dramaturgul sovietic 
Dimitrie Zorin, închinată vieții și 
activității lui V. I. Lenin. Arțis.

tul poporului din U.R.S.S. Igor 
Ilinski a citit o povestire de A. 
Cehov și a recitat o fabulă da 
Krîlov și o poezie de Marșak.

George Vraca, artist al poporu-i 
lui a mulțumit solilor artei tea
trale sovietice pentru reușitele 
speotacole oferite publicului bucu-î 
reștean. A răspuns " -
artist al poporului 
directorul Teatrului 
mic de Stat.

★
în aceeași seară, Ministerul 

Invățămîntului și Culturii a ofe
rit, în saloanele restaurantului 
Athenee Pal ace, o masă îtn cins, 
tea colectivului Teatrului Mic A« 
cademic de Stat,

M. I. Țarety 
din U.R.S.S., 
Mic Acade-



Să se pună capăt jocului
primejdios cu arma atomică

Conferința de presă a reprezentantului U.R.S.S. la O.N.U Viața lui Khosrow RuzbehVizita lui G. A. NasserNEW YORK 3 (Agerpres). — 
TASS transmite : După ședința 
din 2 mai a Consiliului de Secu
ritate A. A. Sobolev, reprezentan
tul permanent al U.R.S.S. la 
O.N.U. a convocat o conferință 
de presă în cadrul căreia a făcut 
următoarea declarație:

Consiliul de Securitate a între
rupt astăzi fără a lua vreo hotă- 
rîre examinarea problemei pre
zentată de guvernul sovietic „Cu 
privire la luarea de măsuri ur
gente pentru încetarea zborurilor 
avioanelor militare ale Statelor 
Unite ale Americii încărcate cu 
bombe-atomice și cu hidrogen în 
direcția frontierelor Uniunii So
vietice44.

Din cauza poziției reprezen
tantului Statelor Unite, Consi
liul de Securitate a respins 
rezolvarea simplă, rezonabilă și 
întemeiată, propusă de 
■nul sovietic și anume: 
nul Statelor Unite să 
mat să se abțină de 
miterea avioanelor sale 
cu armament atomic în 
frontierelor altor state în scopul 
de a crea « primejdie pentru 
securitatea acestora sau in scopul 
unei demonstrații militare.

Așa dar datorită inactivității 
Consiliului continuă să existe ca 
și pînă acum primejdia izbucnirii 
subite a unui război atomic, deoa
rece reprezentantul Statelor Uni
te a dat de înțeles în mod clar că 
S.U.A. nu intenționează să re
nunțe la continuarea zborurilor 
provocatoare ale avioanelor lor.

Delegația sovietică consideră 
necesar să atragă atenția repre
zentanților presei asupra mane-

guver- 
guver- 

fie che
ia tri- 

militare 
direcția

vrelor cu caracter dubios la care 
a recurs delegația Statelor Unite, 

Delegația sovietică constată cu 
regret că majoritatea membrilor 
Consiliului de Securitate legați 
de S.U.A. prin angajamente în 
cadrul blocurilor militare, au 
sprijinit poziția Statelor Unite 
primejdioasă cauzei păcii și au 
împiedicat adoptarea de către 
Consiliul de Securitate a măsuri
lor necesare înlăturării primejdiei 
unui război. Inactivitatea Consi
liului de Securitate nu va slăbi 
îngrijorarea 
tinuă să fie 
nirea subită 
citor.

Discuțiile
Securitate au arătat cu toată cla
ritatea că indiferent de manevrele 
la care recurg reprezentanții 
S.U.A., răspunderea pentru încor
darea în lume și pentru primej-

popoarelor care con- 
amenințate cu izbnc- 
a unui război nimi-

din Consiliul de

dia de război revine acelora care 
țin lumea in pragul războiului, 
care nu doresc să renunțe la zbo
rurile provocatoare în apropierea 
frontierelor Uniunii Sovietice.

Eliberarea omenirii de nesigu
ranța zilei de mîine depinde nu
mai de guvernul S.U.A. Pentru a. 
ceasta trebuie să se pună capăt 
jocului aventurist cu arma ato
mică.

In încheiere A. A. Sobolev și-a 
exprimat convingerea că discuta
rea în cadrul Consiliului de 
Securitate a problemei prezentate 
de guvernul sovietic nu numai că 
va atrage atenția popoarelor a- 
supra primejdiei catastrofale a 
practicii zborurilor provocatoare 
ale bombardierelor americane dar 
va întări vigilența popoarelor, va 
intensifica lupta lor activă pentru 
încetarea 
menținerea

provocărilor, pentru 
păcii.

Manevrele S.U.A. nu pot 
înșela popoarele lumii

NEW YORK 3 (Agerpres).- — 
TASS transmite: In ședința din 
după-amiaza zilei de 2 mai a 
Consiliului de Securitate a fost 
pus la vot proiectul american de 
rezoluție care prevede așa-zisa 
inspecție în Arctica. Reprezen
tantul Uniuniî Sovietice a votat 
împotriva acestei rezoluții și, po
trivit regulii care cere unanimi
tatea membrilor permanenți ai 
consiliului, rezoluția nu a fost 
adoptată.

Proiectul de rezoluție al Uniu
nii Sovietice care cere încetarea 
zborurilor de provocare ale avioa-

di

în Uniunea Sovietică
(Agerpres). — 
în dimineața

trebuie salvatâ !

Pentru înlăturarea primejdiei
nucleare

Scrisorile C.C. al P.C.U.S. adresate partidelor 
social democrate din

MOSCOVA 3 (Agerpres). — 
La rubrica „Scrisorile C.C. al 
P.C.U.S. adresate partidelor so- 
cial-democrate din Europa occi
dentală“ „Pravda“ publică scri
sorile adresate conducerii cen
trale a Partidului muncitoresc 
norvegian ș* Partidului muncii 
din Olanda.

In ultima vreme, se scrie în 
scrisoarea adresată conducerii 
centrale a Partidului muncitoresc 
norvegian, cercuri largi ale opi
niei publice din toate țările cer 
cu insistență slăbirea incordării 
Internaționale, încetarea cursei 
înarmărilor, convocarea unei con
ferințe la nivel înalt în scopul 
preintîmpinării primejdiei unui 
război atomic.

In același timp — se arată în 
continuare în scrisoare — cercu
rile agresive din Occident, în ciu. 
da aspirațiilor popoarelor, urmea. 
ză cu încăpăfînare linia menți
nerii încordării în relațiile inter, 
naționale, a continuării politicii 
^războiului rece", a cursei înar
mărilor și pregătirii unui război 
atomic. Această politică primej
dioasă pentru cauza păcii și-a 
găsit expresia în hotărîrea adop
tată recenț de Bundestagul vest.

Norvegia și Olanda
german privind înzestrarea Bun- 
deswehrului cu arma nucleară.

In prezent, se arată în scrisoarea 
adresată Partidului muncii din 
Olanda, soarta păcii este ame
nințată din nou de o primejdia gra
vă, de data aceasta datorită noilor 
măsuri de intensificare a pregăti
rilor militare în Europa. Este vor
ba de vasta campanie desfășu
rată în Occident in vederea înar
mării țărilor membre ale 
N.A.T.O. cu armele atomică și 
cu hidrogen, a creării în aceste 
țări de baze pentru lansarea de 
rachete cu încărcături atomice și 
cu hidrogen și stocării de bombe 
atomice și cu hidrogen. Aceasta 
ne determină să ne adresăm din 
nou dv. dat fiind excepționala 
seriozitate pe care o prezintă a- 
ceastă evoluție a evenimente
lor atît pentru popoarele țărilor 
noastre cît și pentru popoarele 
din întreaga lume.

In acest scop am considera 
util să organizăm între partidele 
noastre un schimb de păreri cu 
privire la măsurile îndreptate 
spre slăbirea încordării interna
ționale, spre stabilirea încrederii 
și colaborării în relațiile interna
ționale și întărirea securității tu
turor popoarelor

nelor militare americane în 
recția frontierelor sovietice a fost 
respins cu 9 voturi. Reprezentan
tul Suediei s-a abținut de la vot.

Expunînd motivele votului, re
prezentantul U.R.S.S., A. A. So
bolev, a declarat: Faptul că 
Statele Unite nu au dat ascultare 
glasului rațiunii și au insistat 
ca proiectul lor de rezoluție să 
fie pus la vot arată o dată mai 
mult ce valoare au toate discuțiile 
despre „abordarea serioasă și 
constructivă“ a reglementării 
problemei dezarmării. Astăzi tre
buie să fie limpede pentru toți că 
. prezentind proiectul său de rezo
luție delegația S.U.A. nu a ur
mărit decît un scop propagandis
tic, incercînd să abată atenția 
opiniei publice mondiale de la 
primejdia reală pentru pace pe 
care o prezintă zborurile bom
bardierelor americane. Această 
manevră nu poate însă să inducă 
în eroare popoarele lumii care 
înțeleg că numai guvernul State- 
lor Unite poate împiedica perico
lul izbucnirii instantanee a unui 
război atomic, curmînd zborurile 
provocatoare ale avioanelor ame
ricane spre frontierele Uniunii 
Sovietice.

MOSCOVA 3 
TASS transmite : 
zilei de 3 mai Gamal Abdel Nas
ser, președintele Republicii Arabe 
Unite care se află în Uniunea So
vietică a vizitat Universitatea de 
stat din Moscova.

în sala de festivități a avut loc 
un scurt miting la care au parti
cipat peste 2.000 de oameni.

Președintele Nasser a rostit o 
cuvîntare adresată participanților 
Ia miting în care a mulțumit pen
tru primirea cordială. El a de
clarat că vizita reprezentanților 
R.A.U. în U.R.S.S. va contribui la 
întărirea continuă a legăturilor de 
prietenie dintre cele două țări.

Poporul Republicii Arabe Uni
te este mîndru de prietenia cu po
porul Uniunii Sovietice, a spus 
Nasser. Sperăm că legăturile noa
stre de prietenie cu Uniunea So
vietică se vor dezvolta ți pe viitor 
și, în special în domeniul cultu
rii.

Președintelui Nasser i-au fost 
oferite daruri ca amintire.

în aceeași zi Gamal Abdel Nas
ser, președintele Republicii Arabe 
Unite și persoanele care îl însoțesc

au plecat cu un avionau plecat cu un avion „T.U.-I04“ 
în capitala Uzbekistanului — Taș
kent.

în călătoria lui prin U.R.S.S. 
înaltul oaspete este însoțit 
Nuritdin Muhitdinov, Aleksei 
sîghin și de alte persoane.

★
TAȘKENT 3 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 3 mai a so
sit la Tașkent cu avionul 
„T.U.-104“ Gamal Abdel Nasser,

de 
Ko.

CIT UN MIC CONTINENT

Stat din continentul sud- 
american, Argentina poate fi 
totuși asemuit datorită întin
derii lui, varietății climei și 
reliefului său, cu un mic con
tinent.

Argentina ocupă o suprafață 
cam egală cu a sfertului Euro
pei (2-742.713 km.p.), întin- 
zîndu-se de la Tropicul Capri
cornului pînă la virful cel mai 
sudic al continentului.

Remarcabilă prin frumusețea 
și varietatea naturii. Argentina 
prezintă importanță și prin si
tuația ei economică.

Argentina este una din pri
mele țări din lume însemnate 
pentru agricultura și creșterea 
vitelor. Producția de grîu și 
porumb a Argentinei este dez
voltată.

La aceste 
se adaugă și 
importanță, 
zăcăminte de țiței a căror pro- 
ducție a fost in anul 1955 de 
5,3 milioane tone. Ea mai po
sedă de asemenea metale nefe
roase, mai ales în regiunile 
nordice ale țării, ca plumb, 
minereu de plumb, lungsten.

în acest mic continent locu
iesc circa 20.000.000 de locui
tori. Deși Argentina este un 
stat agrar, cea mai mare parte 
a populației, peste 6O°/o, tră
iește la oraș. Peste 5.000.000 
locuiesc m capitala țării — 
Buenos-Aires și în suburbiile 
sale, care prin populația lui o- 
cupă unul din primele 8 locuri 
între orașele lumii.

Spre deosebire de celelalte 
țări din America Latină, popu
lația de culoare formează o 
minoritate. în Argentina trăiesc 
aproximativ 30.000 de indieni 
și 400.000 de metiși. Datorită 
condițiilor social-politice, acea- 
stă parte a populației trăiește 
în condiții inferioare populației 
albe. Astfel, indienii din regiu
nea
cesc 
sînt

bogății principale 
altele de mai mică
Argentina posedă

lor, quarandinilor, durând în 
majoritatea lor o viață semi- 
nomadă. Asupra acestor pămîn- 
turi, ca și a restului Americii 
Latine și-au îndreptat poftele 
lor de jaf, imediat după desco
perirea Americii de către Co- 
lumb, cuceritorii spanioli și 
portughezi. Regiunea Rio de la 
Plata, regiune din Argentina, 
a fost explorată pentru prima 
dată de conchistadorul (cuceri
torul) spaniol Sebastian Cabot 
în 1526. Găsind mult argint la 
indienii din tribul quarani, cu
ceritorii au crezut că argintul 
este exploatat la partea lo
cului. De aci și numele țării 
— Argentina. Argintul insă 
căutat de ei cu febrilitate pro
venea din altă parte, din Boli
via.

Vreme de aproape 300 de ani 
Argentina a făcut parte din te
ritoriul colonizat de Spania. 
Unitatea administrativă la care 
ea aparținea se numea „vice- 
regatul Rio de la Plata“. A 
fost o perioadă de dominație 
dură, aspră, sălbatică.

Ea a fost înlăturată ca și în 
restul țărilor Americii Latine 
pe calea luptei de eliberare 
națională, luptă care a început 
în America Latină odată cu 
zorii secolului XIX.

In cursul luptei de eliberare, 
la 9 iulie 1816, Congresul în
trunit la Tucuman a proclamat 
independența „provinciilor uni. 
te din La Plata“, 
1826 Republica 
gentina.

Cucerindu-și 
de stat, poporul 
pornit pe drumul 
economice și culturale a țării.

, devenite în 
Federală Ar-

independența 
argentinian a 

dezvoltării

U-

cu

președintele Republicii Arabe 
nite, și persoanele care-l însoțesc.

Pe aerodromul din Tașkent pre
ședintelui Nasser i s-a făcut o pri
mire sărbătorească. El a fost 
întîmpinat de Sabir Kamalov, 
vicepreședinte al Sovietului Uni
unii al Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., Saraf Rașidov, președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem 
al Republicii Uzbece, și de alte 
personalități.

O
Să fie anulată 

nedreaptă sentinfă !

Dulles nu se dezminte
NEW YORK 3 (Agerpres). — 

TASS transmite: In ajunul ple
cării la Copenhaga, unde va par
ticipa la conferința miniștrilor 
Afacerilor Externe ai țărilor 
N.A.T.O., secretarul de stat Dulles 
a rostit o cuvîntare la Durham 
(statul New Hampshire). Mani- 
festindu-se ca un adversar 
măsurilor rapide și eficiente pe 
calea spre destinderea încordării 
internaționale, secretarul de stat 
a avertizat poporul american că 
el trebuie să fie gata pentru o

al

Intre 5 șî 7 mai la Copenhaga

Sesiunea Consiliului N.A.T.O
PARIS 3 (Agerpres). — între 

5 și 7 mai se va desfășura la Co
penhaga sesiunea Consiliului 
N.A.T.O., la care vor participa 
cei 15 miniștri ai afacerilor exter
ne din țările membre în Blocul 
Atlantic. Această sesiune, după 
cum relatează agenția France 
Presse, nu are o ordine de zi pre
cisă sau, în orice caz, în jurul or- 
dinei de zi se păstrează secretul.

Sesiunea de la Copenhaga a 
Consiliului N.A.T.O. este de fapt 
o continuare a tratativelor desfă
șurate de miniștrii de război ai 
țărilor din blocul Nord-Atlantic

„Mai bine 10 milioane de cadavre 
decît 10 milioane de robi“

TANGER 3 (Agerpres). — Chi
na Nouă transmite: Rezoluția 
finală adoptată de conferința de 
la Tanger a reprezentanților par
tidelor de guvernămînt din Ma
roc și Tunisia precum și ai Fron
tului de eliberare națională din 
Algeria proclamă dreptul inalie
nabil al poporului algerian la su
veranitate și independență, sin
gura condiție pentru soluționarea 
conflictului franco-algerian.

Rezoluția recomandă crearea 
unui guvern algerian și sublinia
ză că Frontul de eliberare națio
nală din Algeria este singurul re
prezentant al Algeriei în lupta 
împotriva colonialismului.

Rezoluția cere de asemenea 
forțelor franceze să înceteze ime-

diat folosirea teritoriului Tunisiei 
și Marocului pentru operațiuni 
militare în Algeria.

Conferința a creat un secreta
riat permanent însărcinat cu tra
ducerea în viață a hotărîrilor a- 
doptate la Tanger.

După încheierea conferinței Ia 
Tanger a avut loc o conferință 
de presă la care a luat cuvîntul 
Ferhat Abbas, reprezentantul 
Frontului Național de eliberare a 
Algeriei. El a declarat că po
porul algerian este ferm hotărît 
să-și cucerească libertatea.

„Preferăm să devenim 10 mi
lioane de cadavre decit 10 mili
oane de robi“ — a spus el. Po
porul algerian va lupta pînă cînd 
își va cuceri independența.

la Paris, la mijlocul lunii martie. 
După cum se știe, la aceste trata
tive S.U.A. au depus eforturi mari 
pentru a impune instalarea de 
rampe pentru arma rachetă pe te
ritoriul țărilor vest-europene,
membre ale N.A.T.O. De aseme
nea, în cursul acestor tratative s-au 
preconizat și alte măsuri militare 
care periclitează in mod grav pa
cea și securitatea popoarelor Eu
ropei.

în ce privește problema convo
cării unei conferințe la nivel 
înalt, se urmărește ca în cadrul 
sesiunii de la Copenhaga a Con
siliului N.A.T.O. să fie impus tu
turor membrilor N.A.T.O. un 
punct de vedere favorabil poziției 
obstrucționiste americane.

Aceasta nu va fi însă ușor deoa
rece, după cum subliniază agenția 
France Presse, „anumiți miniștri 
de externe sub presiunea opiniei 
publice din țările lor sînt dornici 
să se ajungă rapid la organizarea 
unei conferințe la nivel înalt“.

„perioadă îndelungată de efor
turi, sacrificii și încordare".

Dulles s-a străduit în fel și 
chip să justifice politica america
nă a „războiului rece" și a căutat 
să defăimeze Uniunea Sovietică, 
pretinzînd că ea nu și-ar respecta 
angajamentele.

Secretarul de stat s-a dovedit 
a fi un adversar al „stătu quo“- 
ului, adică al situației care s-a 
statornicit istoricește ca urmare a 
celui de-al doilea război mondial 
și a schimbărilor ulterioare. El 
a lăsat să se înțeleagă că S.U.A. 

’ar dori lichidarea democrației 
populare în țările Europei răsă
ritene, o „rezolvare“ a problemei 
germane care este în contradic
ție cu interesele poporului ger
man, continuarea politicii de ne- 
recunoaștere a Republicii Popu
lare Ch.neze de către Statele Uni. 
te și menținerea restricțiilor asu
pra comerțului cu Uniunea Sovie
tică și cu țările de democrație 
populară.

Totodată el a prezentat drept 
„reciproc avantajoase" planurile 
americane de „inspecție interna
țională“ în Arctica. Secretarul de 
stat a afirmat că aceste propuneri 
americane ar fi un mijloc de 
„micșorare a riscului unei agre
siuni prin surprindere sau in- 
tîmplătoare“. El nu a suflat însă 
nici un cuvînt despre un aseme
nea mijloc important de slăbire 
a primejdiei unui război atomic 
cum ar fi încetarea zborurilor 
provocatoare ale bombardierelor 
americane încărcate cu bombe a- 
tomice și cu hidrogen in direcția 
frontierelor Uniunii Sovietice.

In încheiere Dulles a îndemnat 
din nou Apusul să „accepte sacri
ficii" pentru înfăptuirea scopuri
lor urmărite de politica externă 
a S.U.A.

Criza de guvern din Franța continuă
PARIS 3 (Agerpres), — Agen

ția France Presse transmite că 
liderul partidului U.D.S.R., René 
Pleven, a comunicat vineri seara 
președintelui Republicii, Coty, că 
renunță la formarea noului gu
vern francez. Președintele Coty 
va răspunde dacă _acceptă sau 
nu hotărîrea 
după consultări pe care le are 
sîmbătă cu o serie de lideri po-

lui René Pleven,

Sachena, care se îndeletni- 
cu vînatul și pescuitul, 
încă organizați în triburi.

PE DRUMUL REALIZĂRII
UNOR NĂZUINȚE 

POPULARE

SCURTA ISTORIE

în urmă cu secole, pe teri
toriul Argentinei de azi trăiau 
indieni din triburile araucani-

ARGENTINA

Zilele acestea în Argentina a 
avut loc un eveniment de sea-

* mă în viața țării. La 1 mai, 
intr-un cadru solemn dr. Ar- .......... ...

turo Frondizi a fost proclamat 
președintele Republicii. La so
lemnitate a participat și o de
legație a Republicii Populare 
Romîne în frunte cu tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer, președin
tele Prezidiului Marii Adunări 
Naționale.

Evenimentul amintit mai sus 
capătă întreaga lui semnifica
ție dacă analizăm cum și de ce 
a venit la putere dr. Frondizi.

Piața politică a Argentinei 
din ultimele decenii prezintă 
serioase anomalii : lovituri de 
stat, contralovituri, legi excep
ționale etc. E suficient a arăta 
că președinții Argentinei, Pe
ron, Leonardi și Aramburu au 
ajuns la putere direct sau in
direct printr-o lovitură de stat. 
Actualul președinte este primul 
după război, ales. După cum 
se știe la 23 februarie în Ar
gentina au avut loc alegeri ge
nerale.

La 17 martie colegiul elec
torilor a ales pe Arturo Fron
dizi ca președinte al Repu
blicii.

Guvernul provizoriu a creat 
nemulțumiri maselor populure. 
El a dat mînă liberă marilor 
proprietari, a înlesnit inflația, 
ceea ce a avut ca urmare scă
derea nivelului de trai al popu
lației. Pe planul politicii inter
ne guvernul a luat măsuri de 
încătușare a organizațiilor sin
dicale, a instituțiilor democra
tice. In același timp capitalul 
străin și-a continuat acțiunea 
de înrobire și jefuire a țării. 
Azi numai cinci din cele 15 
mari instalații frigorifere apar
țin firmelor argentiniene, restul 
capitalului străin. Întreprinde
rile străine domini in egală 
măsură în industria cauciucu
lui, a produselor farmaceutice, 
electrice, și a diferitelor cate
gorii de produse metalurgice. 
De asemenea, trusturile străine 
dețin poziții importante în 
dustria textilă, a zahărului, 
tunului și hîrtiei. Are loc

proces de creștere a capitalului 
american în dauna celui 
glez, francez, belgian, 
gentina se resimte grăt 
exporturile principale : 
reale, 
riere, ——
dumpingului organizat de pro
ducătorii și exploatatorii yan- 
chei.

Dr. Frondizi atît în campa
nia electorală cît și prin atitu
dinea sa din cursul ultimilor 
ani a exprimat un program 
care oglindește năzuințe a u- 
nor categorii largi de mase. 
Programul său cuprinde, în 
esență, apărarea industriei na
ționale de capitalul străin, de
mocratizarea vieții țării, criti
carea politicii de „a face pe 
săraci să plătească“, împotrivi
rea față de amestecul Statelor 
Unite în politica Argentinei cît 
și a vecinilor ei, relații 
mice și politice cu toate 
Tocmai din acest motiv 
dele care au sprijinit 
guvern prezidat de Aramburu

en- 
Ar

in
ce- 

produse manufactu- 
alimentare datorită

econo- 
țările, 
parti- 
fostul

nu au obținut adeziunea mase
lor, în timp ce platforma poli
tică a partidului condus de dr. 
Frondizi a reușit să reunească 
forțe politice și sociale diferite 
care exprimă un curent de opi
nie favorabil democratizării 
țării, păstrarea independenței 
în politica externă, relații cu 
toate țările. ' v

Pentru Argentina poate mai 
mult decît pentru orice țară 
din America Latină orientarea 
într-o măsură crescîndă a co
merțului exterior spre țările 
care nu participă la așa-numi- 
tele zone ale dolarului și lirei 
sterline are o importanță deo
sebit de mare.

Țara noastră are legături cul
turale și economice cu Argen
tina. Pe baza acordului comer
cial și de plăți încheiat în 
1947, prelungit la 24 iulie 1954 
se desfășoară relațiile comer
ciale dintre țara noastră și Ar
gentina. Romînia livrează Ar
gentinei ciment, cherestea, ar
ticole de sticlărie, și importă 
piei, extrat de quebracho și a- 
numite cantități de lină. Țara 
noastră tinde să dezvolte con
tinuu relațiile economice, cul
turale și politice cu Argentina 
ca și cu toate celelalte țări din 
America Latină.

Z. ALAMARU

litici între care Pinay, liderul 
partidului independent, Pflimlin, 
liderul partidului M.R.P., și Guy 
Mollet, liderul S.F.I.O.

René Pleven, însărcinat de pre
ședintele Coty cu formarea nou
lui guvern după eșecul lui Bi
dault (M.R.P.), a anunțat la 28 
aprilie, după o săptămînă de 
consultări cu liderii diferitelor 
partide ale fostei majorități gu
vernamentale, că acceptă sarcina 
primită. Dar, în urma hotărîrii 
Consiliului Național S.F.I.O. de 
a nu participa la guvernul for. 
mat de Pleven, acesta a renunțat 
să se mai prezinte în fața A- 
dunării Naționale pentru a cere 
vot de învestitură.

Comentînd situația politică din 
Franța, după hotărîrea lui Ple
ven de a nu forma noul guvern, 
agenția Reuter subliniază că ac
tuala criză este cea mai grea 
din 1944. „Cea de-a 25-a criză 
de guvern din Franța, subliniază 
Reuter, care durează de aproape 
trei săptămîni, se v^ mai pre
lungi mult. Gravitatea acestei 
crize este recunoscută de toți 
oamenii politici francezi“.

in- 
tu- 
un

Cu adîncă durere am citit știrile din gazete ce vesteau omenirii o 
nouă tentativă de crimă hotărîtă de un tribunal militar împotriva 
unuia din cei mai buni fii ai popoarelor lumii.

Khosrow Ruzbeh, inflăcăratul luptător iranian, a fost condamnat Ia 
moarte 1 Acestei nedrepte sentințe trebuie insă să i se pună capăt-

Salvarea vieții luptătorului iranian este o chestiune ce depășește 
interesele poporului său, este o problemă de conștiință pentru în
treaga omenire. Trebuie ca alături de reprezentanții opiniei publice 
de pe întregul glob pămîntesc, să ne spunem deschis, hotărît păre
rea noastră, Khosrow Ruzbeh trebuie să fie salvat 1

Ca om de știință, mă asociez din toată inima viguroaselor acțiunt 
ale tuturor acelora care cer în aceste clipe anularea unei condam-ale tuturor acelora
nări co contrazice drepturile elementare ale omului și cer punerea 
în libertate a lui Khosrow Ruzbeh.

Acad, prof. dr. C. I. PARHON

, ★ ★

Khosrow Ruzbeh trebuie să trăiască
Cu adîncă mîhnire am primit vestea condamnării la moarte a pa

triotului iranian Khosrow Ruzbeh, neînfricat luptător împotriva îm
pilării, înaripat combatant pe frontul măreței lupte pentru făurirea 
milenarelor năzuinți de pace, libertate, progres ale oamenilor.

în vremurile noastre, în epoca mărețelor biruinți dobîndite de ome
nire pe drumul descătușării ei, condamnarea la moarte a unui luptă
tor pentru pace și democrație mi se pare cea mai îngrozitoare crimă.

Khosrow Ruzbeh, unul din nenumărații locuitori ai bătrânei noastre 
planete care a înțeles să-și dăruiască toate forțele ființei sale luptei 
pentru fericirea semenilor săi, trebuie cinstit și nu condamnat la 
moarte.

Ca om de știință, ca medic, ca unul care luptă prin însdși profe
sia sa pentru viața oamenilor, cer Tribunalului Militar din Teheran 
să anuleze nedreapta sa hotărîre.

Khosrow Ruzbeh trebuie să trăiască — acesta este dezideratul sute-r 
lor de milioane de oameni cinstiți 1

Acad. prof. dr. ȘT. S. NICOLAU

Sărbătoare la fabrica 
„Gheorghe Gheorghiu=Dej 

din Capitală
a

(Urmare din pag. l-a)

Ma-
Iosif

Viorica Ivan, Gh. Stănescu, 
ria Pîslaru, Ladislau Cohn, 
Mathias.

„Ordinul 
Militaru

Magdalena, Cojocaru Eleonora, 
Sîrbu Nicolae, Ogășanu Tiberiu, 
Gottesman Mayer, Marin Con
stantin, Staminof Ion, Fehervary 
Ștefan, Nițu Petre, Păcurarii An- 
ghel, Diaconescu Ion, Stoichiță 
Oprea, Crîc Gheorghe, C'tiselescu 
Alexandru, Heller Isac, Năstase 
Elisabeta, Preda Anghel, Lipan 
Gheorghe, Treper Leo, Sebe Ni
colae, Rusu Aurelia, Teodorescu 
Sofica, Bîzu Elisabeta. Stoicu- 
lescu Elena, Udrea Georgeta, Po- 
peanga Ana, Voideanu Ruxandra, 
Năstase Florica, Mirea Iordana, 
Popa Constanța, Floroiu Vasile, 
Dorobanțu Vasile, Oprea Niculae, 
Gross Nichita, Gantz Mauriciu, 
Ilie Tomiță (StoicuLescu), Anghel 
Ion, Nedelcu Constantin. Micu 
Victor, Vlad Bîrlan, Rusu Con
stantin, Crețu Leon, Lupan Ana.

După înmînarea înaltelor dis
tincții tov. Anton Moisescu în 
numele C.C. al P.M.R., guvernu
lui și Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a felicitat călduros pe 
cei decorați pentru succesele ob
ținute în producție.

Vechile ateliere insalubre Apa- 
ca unde 600 de muncitori lucrau 
în condiții de mizerie, fără lumi
nă, fără aer, a spus printre al
tele vorbitorul, au fost înlocuite 
cu zece ani în urmă, la hotărîrea 
conducerii Partidului Comunist 
Romîn. din inițiativa și sub în
drumarea directă a tovarășului 
Gh. Gheorghiu-Dej. cu măreața 
construcție de astăzi, spațioasă, 
luminoasă, dotată cu utilaj mo
dern unde peste 7000 de oameni

imim
f PARIS. — Cu prilejul împlinirii 
t, a trei ani de la moartea compozi- 
J, torului romîn George Enescu, la 3 
f mal a avut loc la cimitirul Père 
Ț Lachaise din Paris o 
!► comemorativă.
> PEKIN. — Cu ocazia
■ 39-a aniversări a Zilei
■ chinez, a avui loc la
k mare miting la care au participai
> peste 8000 de persoane.
* WASHINGTON. — Comisia pe 
? tru energia atom.lcă din S.U.A.
' anunțat la 2 mai că o parte 

propiatelor experiențe

ceremonie
celei de-a 
tineretului 
Pekin un

Muncii4 clasa IlI-a : 
Maria, Engheknaier

muncesc în condiții dură care 
jinduiesc și muncitorii din cele 
mai avansate țări capitaliste.

Acordarea acestor înalte dis
tincții este o apreciere a condu
cerii Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn și a guvernului țării dată 
muncii rodnice a întregului co
lectiv de muncitori, tehnicieni, 
ingineri și funcționari care prin 
munca lor contribuie direct la ri
dicarea nivelului de trai al po
porului nostru muncitor.

In numele celor decorați au 
luat cuvîntul Ion Tudose, pensio-i 
nar, fost croitor al fabricii, croi
toreasa Paraschiva Tincu și di
rectorul general al fabricii L 
Steinbach.

•Vorbitorii au evocat amintirile 
care îi leagă de această mare în
treprindere a țării, bucuriile și 
greutățile drumului încununat de 
succese parcurs în 10 ani.

In numele întregului colectiv al 
fabricii vorbitorii și-au luat anga
jamentul să păstreze cu cinste și 
pe mai departe titlul de întreprin
dere fruntașă pe ramură, să mun- 
ceasă și pe mai departe cu tot 
mai mult elan pentru a asigura 
confecții multe, bune și mai ief
tine.

întărind angajamentul celor 
care au luat cuvîntul sutele de 
participanți la solemnitate și-au 
manifestat prin puternice aplauze 
și urale atașamentul lor profund 
față de Partidul Muncitoresc Ro- 
mîn, organizatorul tuturor victo
riilor poporului nostru pe drumul 
construirii socialismului, față de 
guvernul țării, și-au exprimat ho
tărîrea de a obține noi succese pe 
calea dezvoltării întreprinderii 
lor.

După solemnitate a avut loc o 
masă tovărășească.

(Agerpres).

«

animalelor fiind una din ramurile de bază ale e-Creșterea
conomiei naționale a Argentinei, industria conservării și fabri
catelor de carne este foarte dezvoltată. J

In fotografie: un modern și uriaș frigider pentru came si
tuat pe malul fluviului La-Plata.

PARIS, — Vorbind In fața Aso. 
ciației presei anglo-americane. Ga- 
briel Ardant, înaltul comisar fran
cez pentru problemele productivi
tății, a declarat că economia fran
ceză va fi in mod serios afectată 
dacă declinul economic din Sta
tele Unite se va accentua.

PANAMA-CITY. — Mișcarea 
pentru naționalizarea canalului 
Panama, proprietatea guvernului 
S.U.A., care a luat amploare de la

‘ de Suez,
ien- 

... a 
a a- 

nucleare 
american 
Insulelor

f propiatelor 
y proiectate de guvernul
< vor avea ‘ __
C Johnston din Pacific.
Z PARIS.— Sub presiunea opiniei 
t publice autoritățile franceze au
< eliberat la 2 mai din închisoare 13 
g tineri francezi arestați pentru că 
Z nu refuzat să servească sub co.
< manda fostului general hitlerist
< Speidel.
4,. CANNES. — La 2 mal s-a des- 
> chis cel de-al Xl-lea Festival In- 
z ternațional al filmului. Anul acesta 
Z la festival participă 33 de state, iar
< o serie de țări și-au trimis obser- 
C vatori.

BOGOTA. — Potrivit agențiilor 
Z de presă occidentale, cu 48 de ore 

în ajunul alegerilor prezidențiale, 
în Columbia s-a produs o încer
care de lovitură de stat.

BUENOS AIRES. - Vicepreșe. 
dintele S.U.A. Richard Nixon, care 
se află In Argentina, a fost primit 
cu huiduieli de studenții Universi. 
tății din Buenos Aires.

NEW YORK. - La New York 
s-a închis cea de-a 25-a sesiune a 
Consiliului economic și social al 
O.N.U. Consiliul a stabilit pa se
diu al comjsiei economice regio
nale a O.NJJ. pentru Africa capi
tala Etiopiei Addis-Abeba.

loc în zona

LOTEPIE SÀTEASCA
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Washing- 
că preșe-

STAS 8453 - M T

naționalizarea Canalului 
continuă să se dezvolte.

WASHINGTON. — La 
ton s.a anunțat oficial 
dintele Eisenhower însoțit de se
cretarul Departamentului de Stat. 
Foster Dulles, va face o vizită de 
trei zile, Intre 8 și 10 iulie, In Ca. 
nada.

- ireouie sa negrôbim' Nu mai sunt decif
20 de minute și se închide concursul...
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