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„Să dezvoltăm și să întărim pe toate 
căile agricultura socialistă a regiunii 
noastre, să facem ca fiecare hectar să 
rodească mai mult, să învățăm să creș
tem animalele și să obținem de la ele 
cantități sporite de produse, să redăm 
circuitului agricol marile suprafețe 
inundabile din Balta Dunării'. lată 
lozincile cu care au pornit la muncă 
tinerii colectiviști constănțeni. Expune
rea tov. Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
Chemarea Consfătuirii pe țară a țărani
lor și lucrătorilor din sectorul socialist 
al agriculturii au constituit un imbold și 
un punct de cotitură în bătălia în care 
se avîntaseră tinerii constănțeni. După 
studierea și discutarea pe larg, în în
suflețite adunări generale, a documen
telor consfătuirii și a celorlalte docu
mente de partid în legătură cu dezvol
tarea agriculturii, tinerii colectiviști 
constănțeni și-au luat angajamente pre
cise pentru îndeplinirea unor impor
tante obiective din planurile de pro
ducție ale gospodăriilor lor. Sînt cu
noscute cititorilor angajamentele tine
rilor colectiviști din „Cuza Vodă", Viile 
Noi, Băltăgești și multe altele, publi
cate în ziarul nostru.

A trecut o etapă importantă de la 
începerea acțiunii — campania agricolă 
de primăvară. Angajamentele tinerilor 
colectiviști constănțeni sînt frumoase și 
au entuziasmat pe toți tinerii colecti
viști din țara noastră, care, urmîndu-le 
exemplul, s-au angajat să atingă cu for
țele lor importante obiective din pla
nurile de producție ale gospodăriilor. 
Și-au ținut tinerii colectiviști constăn
țeni cuvîntul ? Angajamentele lor în 
legătură cu muncile din campania de 
primăvară au fost îndeplinite ? Iată 
întrebarea care se pune acum și care

fi-a găsit răspunsul în lucrările consfă
tuirii tinerilor colectiviști fruntași, or‘ 
ganizată acum cîteva zile de Comitetul 
regional U.T.M. Constanța, La Consfă
tuirea tinerilor colectiviști fruntași de 
la Constanța au fost invitați președinți 
ai unor gospodării agricole colective, 
președinți de sfaturi populare comuna
le, ingineri și tehnicieni ai gospodări
ilor agricole colective, ingineri și teh-

însemnări
do ia consfătuirea tinerilor 

colectiviști fruntași 
organizată de Comitetul 

regional U.T.M. Constanța 

nicieni de la secțiile agricole raionale 
și de la sfatul popular regional.

Referatul prezentat la consfătuire de 
tovarășul Teodor Coman, primul secre
tar al Comitetului regional U.T.M. 
Constanța, a scos în evidență faptul că 
anul acesta, în gospodăriile agricole 
colective din regiune au fost create în 
cadrul brigăzilor statutare peste 390 
echipe de tineret care lucrează o supra
față de peste 7.400 hectare din care 
1.200 hectare loturi de hibridare a po
rumbului, 4.300 hectare alte loturi se
mincere, 490 hectare vii și pomi, 140 
hectare perdele de protecție.

Membrii echipelor de tineret au 
plantat în această primăvară 174 hec
tare cu viță, 84 hectare cu pomi, peste 
500.000 puieți în perdele de protecție 
și au executat lucrările de însămînțare 
la timp și de bună calitate pe supra
fețele care le-au fost încredințate.

O acțiune deosebit de importantă la

care cea mai mare contribuție și-au 
adus-o tinerii colectiviști este și cură
țirea și întreținerea pășunilor in vede
rea obținerii unor cantități sporite de 
masă verde. în regiune, în această 
primăvară, au fost curățate 24.642 
hectare islaz, din care prin muncă vo
luntară 16.471 hectare. Cei 11.000 ti
neri, în cea mai mare parte colectiviști.* 
care au participat la această acțiune uu 
adus o economie de 988.260 lei.

7Viță Mânu, șeful unei echipe de ti
neret fruntașe și membru al comitetu
lui organizației de bază U.T.M. de 
gospodăria agricolă din Vlădeni, ca 
rnulți alți vorbitori, au discutat 
larg despre felul cum au organizat 
munca tineretului și cum au reușit 
cîștige încredere și prestigiu în fața 
consiliului de conducere și a tuturor 
colectiviștilor.

în toamna anului trecut consiliul de 
conducere și colectiviștii vîrslnici de 
la Vlădeni îi mai priveau încă cu 
ușurință pe tineri și n-au aprobat 
cererea acestora de a li se încredința 
lor îndeplinirea unor importante sar
cini de producție. Dar vremea a trecut 
și tinerii, care n-au stat cu niîinile în 
sin, și-au cîștigat unanima prețuire atît 
a consiliului de conducere cit și a tu
turor colectiviștilor. în primăvara 
aceasta organizația U.T.M. de la gos
podăria colectivă din Vlădeni a organi
zat două puternice echipe de tineret 
care cuprind 52 de tineri. Aceste echipe 
sînt socotite acum echipe fruntașe pe 
gospodărie.

în actuala campanie agricolă, tinerii 
colectiviști din Vlădeni au transportat 
la cîmp 1.400 tone de gunoi de grajd, 
au plantat 43.000 puieți în perdelele 
de protecție și 1.000 de pomi fructi
feri în livadă. Prin muncă voluntară, 
ei au plantat 400 de butași de viță de 
vie, au curățat 240 hectare islaz și au 
construit un grajd de 100 capete vite. 
Prin acțiunile de muncă voluntară pe

la 
fi 

pe 
ei 
să

SĂ NU UITĂM
•••••••«-••••••■••••■••••••••••••••'••*a****a<**‘*,''**********M**>***e“*********a***“a*'*’*****k

11 iunie 1958 - 
un deceniu 

de la naționalizare

I. ȘERBU

(Continuare în pag. 3 n)

De curînd s-a împlinit un deceniu de la con
strucția a două mari obiective industriale ale țării 
noastre, linia ferată Salva-Vișeu și fabrica de con
fecții «Gh. Gheorghiu-Dej". Aniversarea ridicării 
acestor zidiri, ca și a multor altora, este legată 
în amintirea oamenilor muncii de faptele pline de 
entuziasm ale t’neretului, mobilizat de partid. La 
îndemnul organizației sale revoluționare, tineretul 
muncitor a pornit să ridice din ruine țara distrusă 
de război și să o aducă la o nouă frumusețe. In 
brigăzile voluntare, la Bumbești-Livezeni, în Lunca 
Prutului, la stadioanele din Capitală, la construc
ția noii Hunedoare, la primele conducte de gaz 
metan Agnita-Botorca și Ce.-.nu Mare Cluj, în 
condițiile grele de atunci, tineretul a adeverit în
tocmai, fără nici o figură de stil, cuvintele cînte- 
cului de luptă: „lnfruntînd furtuni, spargem 
munți în pumni“.

Anii au trecut. Primele construcții, ridicate de 
generația primilor brigadieri, au devenit astăzi 
aspecte obișnuite din peisajul patriei. Pe linia fe
rată Salva Vișeu trenurile leagă Maramureșul de 
țară, trezind regiunea aceasta, înainte atît de îna
poiată, la o nouă viață. Marea fabrică de con
fecții, una din cele mai moderne fabrici din lume, 
produce pentru oamenii muncii.

Dar a socoti că brigadierii au ridicat numai 
niște construcții, ar fi o greșală. Odată cu noile 
zidiri tinerii s-au transformat ei înșiși. Sau tran
sformat, devenind din oameni fără o meserie — 
băieți și fete calificați în profesiuni importante, 
zidari, mecanici, electricieni, escavatoriști și atîtea 
altele. S-au transformat, devenind din oameni fără 
știință de carte sau cu foarte puțină cuitură — 
băieți și fete absolvenți de școli de calificare, de 
școli tehnice și nu odată de licee și facultăți, stă-
pîni pe știință și tehnică. Sau transformat, devenind din oa
meni legați numai de frămintările casei și familiei lor,. de 
căutarea unei bucăți de pîine și a unui culcuș — în băieți și 
fete cu un orizont larg, în sufletul cărora licărește entuziasmul 
luptei pentru un viitor fericit al poporului. Așa cum a spus tova
rășul Gh- Gheorghiu-Dej, construcțiile la care a participat tine
retul au dus la crearea unui tineret nou, a unui cetățean nou 
al patriei noastre.

în aceste zile, sub conducerea partidului, îndrumați de 
U.T.M., numeroși utemiști și tineri continuă să lucreze pe șan
tiere ale tineretului. Ei contribuie la ridicarea, din ruinele aduse 
de fascism, a orașului Galați, ia construcția uzinelor chimice 
din Năvodari și Govora, la zidirea de noi locuințe pentru mi
neri. Pe numeroase șantiere locale, tineri muncitori, țărani 
muncitori, elevi și studenți participă prin munca lor volun
tară la înfăptuirea uncr baze cultural-sportive, la construcția 
caselor tineretului, la înfrumusețarea orașelor și satelor.

Partidul și guvernul, apreciind toată această muncă a tine
retului, au încredințat tinerilor constructori, *' A‘
U.T.M., un nou șantier național, de o mare i~. 
întreaga țară. Este vorba de transportarea gazului metan prin- 
tr-o conductă magistrală lungă de circa 200 km., din mijlocul 
podișului ardelenesc, peste Carpați, pînă în Moldova. In acest 
fel, gazul metan, materie primă ieftină și esențială pentru noile 
fabrici chimice, de substanțe plastice și de cauciuc, combustibil 
pentru industrie, între altele și pentru marele laminor de la 
Roman, combustibil pentru locuințele populației in unele loca
lități, va putea ajunge într-o nouă regiune, contribuind la ri
dicarea ei economică și socială.

In fața acestei mari dovezi de încredere date de partid și 
guvern, organizația noastră primește din partea tineretului 
același răspuns entuziast pe care tînăra generație l-a dat întot
deauna la asemenea chemări. Deja sute de tineri lucrează pe 
șantier, unde au și început întrecerea. Utemiști din cei mai 
buni, sute de tineri din cei mai harnici sînt așteptați în conti
nuare pe șantierul conductei magistrale de Est. Aici tinerii vor 
da un mare ajutor dezvoltării economiei noastre și totodată se 
vor dezvolta din plin ei înșiși, avînd perspective de calificare 
și condiții pentru o bogată viață cultural-sportivă.

Firește, sarcina nu este ușoară. Nu va fi ușor să se cațere 
țevi de oțel grele de zeci de tone prin defileurile munților sau 
peste apele repezi, după cum, pe de altă parte, nu va fi ușor 
nici să se renunțe la unele obișnuințe ale vieții liniștite, cu 
care unii au fost poate deprinși. Dar așa au construit șl com- 
somoliștii, contribuind la ridicarea zidirilor istorice ale socia
lismului, tn Uniunea Sovietică. Așa au construit și înaintașii 
noștri, generația tînără de acum un deceniu, contribuind la ridi
carea primelor construcții ale Romîniel democrat-populare. Cu 
încredere deplină în tineretul nostru harnic șl entuziast, sîntem 
convinși că și la această chemare a U.T.M. foștii brigadieri, 
tinerii de la sate, din cartiere, vor răspunde cu entuziasm.

„Scînteia tineretului“

ri, mobilizați de jo 
importanță pentru g

Recomandările Ministerului Agriculturii 
și Silviculturii pentru buna desfășurare 
a lucrărilor de îngrijire a culturilor

In acest scop Ministerul Agri- 
ilturii și Silviculturii recoman- 
î aplicarea tuturor lucrărilor 

menite să împiedice evaporarea 
apei din sol și să asigure o bună 
creștere și dezvoltare a plantelor. 
Prin prașile trebuie afinat pă- 
mîniul și distruse buruienile care 
consumă din ape și hrana plan
telor cultivate. La semănăturile 
de porumb care nu au răsărit 
încă, pe terenuri care au prins 
scoarță, se recomandă distruge
rea acesteia cu grape stelate, cu 
tăvălugi cu cuie Sau înfășurați cu 
sirmă ghimpată. La culturile ră
sărite și cu plantele în două 
frunze să se facă grăipatul tere
nului pentru distrugerea buru
ienilor și afînarea solului, iar la 
cele cu patru frunze să se gră
bească prima prașilă și să se 
execute răritul. Celelalte prașile 
să se facă la intervale scurte de 
timp ca prin afînare să se men
țină umiditatea.

Se recomandă ca la sfecla de 
zahăr să se termine cît mai re
pede prașila întîia, să se conti
nue intens prașila a doua și să 
se execute totodată răritul.

Creșterea pericolului atacului 
fie dăunători, din cauza vremii

secetoase din acest an, impune ca 
răritul să se facă în două faze; 
primul rărit să se facă după pra
șila întîia, la o distanță de 10— 
12 cm., iar răritul definitiv la o 
distanța de 18—20 cm., după 
trecerea pericolului dăunătorilor.

Acolo unde sfecla nu a răsărit 
încă, din cauza crustei formate, 
se va termina de îndată prașila 
oarbă și se va face imediat pra
șila întîia, încorporîndu-se în sol 
și îngrășăminte chimice.

Se recomandă ca în vii să se 
termine prașila întîia, iar în li
vezi să se continue stropirile de 
vară. In podgoriile unde în ulti
ma vreme au căzut ploi locale, 
există în mod deosebit pericolul 
atacului de mană la vii. De 
aceea, în această perioadă, este 
necesar să se facă 
siguranță, pentru 
atacul manei.

Se recomandă de 
plivitul păioaselor de primăvară 
să fie terminat cît mai repede, 
iar acolo unde acestea sînt prea 
dese și terenul a prins scoarță să 
se execute grăpatul. La culturile 
de toamnă, îndeosebi de pe lotu
rile semincere, să se facă curăți
rea lanurilor de plante străine.

stropitul de 
a împiedica

asemenea ca
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In cinstea zilei de 
1 iunie — Ziua inter
națională a copilului 
— întreprinderile in
dustriei ușoare au 
realizat cantități spo
rite de îmbrăcăminte 
și încălțăminte pentru 
copii și au îmbogățit 
sortimentele.

Au fost realizate 
peste plan 85.000 mp 
țesături ou desene 
pentru copii, 68.000 
articole tricotate din 
lină și bumbac, 22.000 
perechi încălțăminte 
de piele, 307.000 pe
rechi de ciorapi și 
șosete, peste 50.000 
pălării pentru băieți 
și fetițe etc.

Au fost fabricate 
totodată noi modele 
de rochițe și costu- 
mașe, jachete și pu
lovere din lînă și 
bumbac, treninguri 
din bumbac în ames
tec cu perlon, noi 
modele de pălării 
pentru fetițe și băieți, 
șosete cu diferite de
sene etc. Din cele 34

CELOR
de modele noi de în
călțăminte pentru co
pii create în ultimul 
timp, au fost produse 
400.000 de perechi.

Fabricile de pro
duse zaharoase au 
pus la dispoziția mi
cilor consumatori can
tități sporite de cio
colată și alte dulciuri.

★

In cinstea zilei in
ternaționale a copi
lului, joi seara a a- 
vut loc în sala Ate
neului R. P. Romîne 
concertul corului de 
copii Radio dirijat 
de Ion Vanica, ar
tist emerit al R. P. 
Romîne.

Prima parte a pro
gramului a cuprins 
piese de compozitorii 
romîni Ion 
cu, Hilda 
Constantin 
Ion Vanica,
Lerescu, Vasile Ti
miș, Teodor Bratu, 
Vădim Șumski, Ion

MICI
Popescu Runcu șl 
Nelu Ionescu.

In partea a doua 
a programului corul 
de copii Radio a in
terpretat lucrări de 
Beethoven, 
Schubert, 
Caldara, 
Strauss, 
și alții.

Acompaniamentul 
la pian a fost susți
nut de Alexandru 
Șumski, iar dirijor 
adjunct al corului a 
fost Elena Vicică.

Concertul s-a bu
curat

Chopin, 
Praetorius, 

Johann 
Mokrousov

de succes.
★

după-amiazăJoi . .
formația de balet al
cătuită din copiii ar
tiștilor de la Teatrul 
Național ,J. L. C<ara- 
giale" a prezentat în 
cadrul manifestărilor 
organizate cu prilejul 
Festivalului copilului 
baletul „Iubire neîn- 
frîntă", prelucrare 
după un basm alba-

EXPLOATAREA TINERILOR ȘI A COPIILOR 
în Industria capitalista

DEPOZIȚIA UNOR FOSTE 
VICTIME

Sînt oameni cu care ai sta de 
vorbă ceasuri întregi. Le citești în 
suflet ca într-o carte. Vorbele lor 
îți merg la inimă răscolind cenușa 
amintirilor, strîngîndu-ți deasupra 
sprîncenelor cute mici încăpățînat 
de simetric aliniate, sau furîndu-ți 
un zîmbet.

„Nea" Dumitriu Constantin de 
la uzina „1 Mai“-Ploești este un 
asemenea om. Am discutat ca doi 
vechi și buni prieteni și am avut 
tot timpul sentimentul că mă aflu 
în fața unui uriaș ecran de cine
matograf pe care se proiectează 
viața tinerilor exploatați odinioară 
de patroni.

1925. Nea Dumitru la 13 ani 
ucenic. Plăpînd, zdrențăros îmbră
cat, lucrînd pentru 25 de lei pe 
lună cîte 12—14 și 16 ore zilnic. 
Iama, cînd zăpada 
metru, Dumitriu era 
un căruț cu două roți 
aducă material 
riera Găgeni. Cîteva 
kilograme pe o distanță de 2-3 
kilometri.

L-am văzut pe nea Dumitriu și 
la patronul Vică Popescu — con
cediat după 6 luni, apoi la pa
tronul Tăndărici și în cele din 
urmă în 1936 la uzina „Con
cordia“.

Ca la „Concordia“ trai mal rar. 
înjurături cu ghiotura, bătaie la

turnat

era de un 
mînat cu 
de fier să 
de la

sute
ba
de

cataramă. Te speteai muncind soția lui Sandu Ionescu purtîndu-și 
pentru o leafă mizeră. Numai cu greu pîntecul pîrguit. Ii ve- 
cij-i auzeai pe maiștri strigînd : ‘ nise timpul să nască și soțul ei se 
„Mă brînză, nu-ți place ? Du-te 
unde ți-o vedea ochii. Ești liber“.

Viața aceasta de cîine nu era 
numai a tînărului Dumitriu, ci a 
miilor de înfometați și dezbrăcați. 
Titi Dumitrescu își amintește cu 
durere de tinerețea lui. La 18 ani 
a intrat la „Concordia". Trans
porta piese grele — uneori de 
100 de kilograme — de la un ate
lier la altul.

In ’42 paharul amărăciunilor s-a 
umplut. La „mecanică 2“ mași
nile au înghețat : grevă. Munci
torii au declarat grevă. Grevă 
pentru mărirea salariilor, grevă 
pentru o viață omenească.

Garda d^ militari s-a grăbit să 
înconjoare secția. Mitralierele aș
teptau în stare de atac să muște 
carnea trudită a muncitorilor. Co
lonelul Curculescu zbiera cît îl 
ținea gura: „Bolșevicilor, crucea 
și dumnezeii voștri. Trag dacă nu 
începeți lucrul. Trag în voi, cîini 
spurcați". 10 oameni din cei mai 
buni au fost arestați și deferiți 
curții marțiale.

Filmul vieții zbuciumate, al co
pilăriei fără de copilărie, se dea
pănă molcom. II vedeam mereu 
pe nea Dumitriu bolnav de plă- 
mîni, pe utecistul Bărbulescu mort 
din aceeași pricină. Ii vedeam pe 
meșterii de odinioară izbind cu 
șipcile muncitorii. O vedeam pe

dusese să-i ceară concediu. Oa
menii patronului i-au rîs în nas: 
„Concediu ? Păi ce, noi ți-am fă
cut copilul ?“

Viață de cîine. Neînchipuită era 
mizeria și 
citori. In țara 
mită de mister 
prezentat al 
„Royal Dutch", 
re", trebăluiau 
nii trusturilor 
„Royal Dutch" 
lipitori. Clasa 
tribut sîngele ei pentru sporirea 
miliardelor.

MUNCA EGALA — SALARIU 
CIUNTIT

Exploatarea dublă a tinerilor, 
realizată prin salariu mai mia la 
muncă egală cu cea a vârstnicilor 
și prin descalificarea profesională, 
ajunsese literă de lege. Salariile 
se reduceau mereu. 
„Tînărul Leninist“ nr. 
„Reducerile de salariu, pe noi, 
tinerii, ne izbesc și mai tare, 
fiindcă noi sîntem mai prost 
plătiți decit vîrstnicii, așa 
incit acum cu lefurile noastre re-

le cnne. Nemchipi
i suferința tinerilor mun- 

noastră, supranu- 
J. B. Kessler, re- 
trustului străin 

„țară fermecătoa- 
fără rușine patro- 
„Standard Oii", 

și alte asemenea 
muncitoare plătea

In 1933,
2 scria :

LIDIA POPESCU

Decada culturii 
republicilor 

sovietice băltire
In cadrul Decadei culturii re. 

publicilor sovietice baltice r . ,e 
va desfășura intre l — lb ....... ... 
Capitală fi în țară vor avea loc 
numeroase manifestări cultural- 
artistice.

In București vor avea loc seri 
de teatru cu care prilej vor fi 
prezentate lucrări din opera dra
maturgului eston A. lakobson, 
conferințe cu tema „Cultura înflo
ritoare a republicilor sovietice 
baltice" și „Dezvoltarea republici, 
lor sovietice baltice în anii puterii 
sovietice", „Pagini din istoria re
publicilor sovietice baltice", pre
cum și simpozioane privind dez
voltarea culturii, artei, literaturii 
acestor popoare.

La cluburile unor instituții vor 
fi organizate seri de filme din re- 
publicile sovietice baltice, și seri 
literare.

La teatrele în aer liber ce 
Arenele Libertății, Teatrul de vară 
din Parcul de cultură și odihnă 
„I. V. Stalin" vor fi organizate 
programe de cintece și dansuri 
din R-S-S. Lituaniană, R.SS. Le
tonă, R.S-S. Estonă. In săli publi
ce vor avea loc expuneri pe mar
ginea unor călătorii în republicile 
sovietice baltice.

Casa prieteniei româno.sovietice 
A.R.L.US. va organiza în cadrul 
decadei conferințe despre arta ci
nematografică a republicilor so
vietice baltice, despre poeții, pro
zatorii și dramaturgii de pe țăr
murile baltice.

Și în alte regiuni ale țării, De
cada culturii republicilor sovietice 
baltice va fi marcată prin bogate 
manifestări.

oră-

într-o 
basm), 
băncile 
tndră-

Chires- 
Jerea, 

Pa Iade, 
Emil

cu 
(șl 

do-

noului
și notezi : 

Stegulețe, pa-

(A ger pros)

Salutări de pe bordul Corăbiei Cloșca de aur

Foto: D. F. DUMITRU

dăm pe fondatorii noii așezări? în
clin către ultima alternativă,..). Un 
oraș In care suveran este Măria 
Sa Copilul.

Drumul tl descoperi cu ușurință. - 
La tot pasul, indicatoare ilustrate

Reporterul a făcut o descoperire 
geografică. Un oraș s-a născut In 
inima Capitalei. Un oraș a cărui 
existență nici o hartă nu o con
semnează (să.l criticăm oare pe 
cartografi, sau mai bine să-l lău-

ĂLA T O R I E
ie cătăuzesc 
amabilitate 
cu evidenta 
rință de a intro. 
duce pe cei de o 
șchioapă 
lume de 
Ocolind 
pe care 
gostiții se feresc 
de minglierile 
prea fierbinți ale 
soarelui, ajungi 
pe principala ar-

teră de comunicație a 
șei. Deschizi carnetul 
,.Aleea copiilor", 
nouri șl mereu mai multe indica, 
toare. 1(1 propui încă un cuvint de 
laudă pentru edilii liliputanei așe
zări.

Larma cetățenilor orășelului tțl 
certifică că ai ajuns la destinație. 
O priveliște veselă Iți fură ochii. 
Pe malul lacului — o corabie cu 
pinzele în vint. Pare descinsă din 
manualele de istorie. Citești in
scripția : „Cloșca de aur“, in pin-

vasulul... un magazin cu

In barca aeriană nu ești lipsit de emoții

tecele
articole pentru copii. Dar să urcăm 
puțin pe bordul corăbiei. Surpriză. 
Un original tobogan atrage ca un 
magnet zeci de copii.

Un colț polar cu pinguini și ghe. 
(ari. Invitație la fantezie. Ați ghi
cit? Greu... Nu-i decit o obișnuită 
gheretă cu înghețată pe băț trans
plantată Intr.un decor polar.

Trei cuburi „supraetajate". In 
cel de la parter este instalat un 
ingenios chioșc în .care poți găsi 
cele mai felurite cadouri pentru 
cei mici. Dar ce-i cu vila aceasta 
ce seamănă ca două picături de 
apă cu o cabănă pierdută undeva 
pe înălțimea unui munte? O firmu- 
Uta: „Vila magazinului Bucu
rești“. Ferestrele au devenit vitri. 
ne șl dacă copiii nu ajung pînă la 
înălțimea lor nu-i nici o tragedie 
Ajung in schimb părinții. Iată și o 
librărie. Pereții par pagini dintr-o 
carte ilustrată de basme.

Vreți să vă plimbați cu bicicleta 
sau preferați avionul ? Oricare 
puști tși poate vedea împlinit vi
sul de a deveni pilot. E drept, nu 
durează decit cîteva minute, dar 
tot este ceva.

Un oraș s.a născut in inima Ca
pitalei. Batrinul Cișmigiu a intine-

M. RAMURĂ
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a fost răco- 
A plouat. Dar 
cu zorile, soa- 

înălțat de

oaptea 
roasă, 
odată 
rele s-a 
după munții Oituzu
lui și a cuprins în
tregul podiș care 
aici, la Sînzieni, e 
palmă. Ciocîrliile se 

și trilurile lor
drept ca în 
avîntă în văzduh 
înalte, amestecate cu țîrîitul meta
lic al greerilor și cosașilor umplu 
văzduhul. Secara e mare. A cre
scut de peste jumătate de metru 
— adăpost pentru iepuri — și a 
dat în spic. Dinspre sat se aude 
un svon de motoare amestecat cu 
un cîntec tineresc. Și iată, apărînd 
printre lanuri, mașinile încărcate 
cu tineri îmbrăcați în salopete, 
purtînd casmale, lopeți, tîrnăcoa- 
pe. Vin cîntînd, dc-a lungul unui 
șanț proaspăt săpat al

Corpul conductei, cu diametrul 
de 70 centimetri, este de o con
strucție specială, fiind lucrată din 
tablă sudată în spirală, ceea ce îi 
sporește rezistența.

Munoa nu este ușoară, dar bri
gadierii care au început epopeea 
reconstrucției țării la Agnita-Bo- 
torca, apoi la Bumbești-Livezeni, 
Salva-Vișeu, și pe care șantierele 
i-au călit, i-au educat, înflăcărează 
tineretul, îl conduc la luptă pen
tru făurirea unei 
și îmbelșugate.

Nu-i satisfacție 
aceea a celui
pe lîngă o construcție 
spune : „aici am pus 
umărul1“. Și cînd agregatele com
plexe ale Combinatului de Cau
ciuc din Moldova, ale marelui la-

piatră vor fi 200. Să-i prezentăm 
pe acești pionieri ai șantierului : 
două brigăzi compacte, una venită 
de la Galați, alta de la Uricani. 
Sînt brigadieri vechi, căliți și pe 
alte șantiere ale tineretului, toți 
cu o vechime ce oscilează în jurul 
a doi ani de muncă pe șantier. Și 
printre ei, cinci tineri veniți de 
la Petroșani și care aici au făcut 
cunoștință cu șantierul.

cărui capăt

vieți frumoase

mai mare decît 
care trecînd 

poate 
și eu

Actualitatea 
și amintirile 

muncii
Din brigadier în brigadier sboa- 

ră o veste :
— Planul a fost îndeplinit 1
— Gata planul astăzi !
I-am auzit asvîrlindu-și unul 

altuia cuvintele acestea și am pri
vit mirați la ceas : încă nu era 
ora 13 1

— Nu vă uitați la ceas. Uitați- 
vă la pămîntul de afară și la în
tinderea pe care o lucrăm — spu
se rîzînd Victor Banu. Și apoi 
adăugă : Casmalele se înfig ușor 
în pămintul mocirlos, dar greu se 
ridică. Șanțul trebuie săpat Ia 
1,70 metri, dar de-abia se iau 3-4 
rinduri de casma și apa începe să 
chiftească. Cișmele de cauciuc 
sint încălțate și săpătura continuă 
sub apă. In capătul dinspre est, 
doi vechi prieteni discută : Gheor
ghe Șchiopu și Costel Deceanu, 
amîndoi veniți aici de la Galați 
unde au muncit aproape doi ani 
pe șantierul de reconstrucție al 
orașului.

— Ce fac oare „ai noștri“ ?
—- Știu eu, măi Costele. Cred că 

au lăsat lucrul și merg la
— Mi-e dor de ei, măi 

Doi ani împreună... Ți-aduci 
te de plecarea noastră ? Ce 
festiv ! Fanfară la gară 1

— Și le-am promis să le 
și nu le-am scris nimic...

— Le scrim diseară. Ne-adunăm 
toată brigada și o să le spunem tot 
ce am făcut pînă acum.

Dar pînă diseară cei doi uită, 
căci s-au angajat să mai facă un 
plan. Și munca continuă.

Ion Pămînt sapă cu îndîrjire. A 
lăsat însă șanțul mai îngust și ve
cinii nu uită să-l necăjească :

— Ion face săpătură pentru c 
conductă mai îngustă. Cea de 700 
mm. nu-i place 1

— Știi că vine conductă specia
lă pentru șanțul tău ?

— Știu că n-aveți cap — le-o 
reteză scurt Ion. Am săpat așa că 
mi-e mai ușor să lărgesc pe urmă.

Dar, pentru a scăpa de gura lor. 
Ion Pămînt a început să-și lăr
gească șanțul. Unii mai răutăcioși 
au spus și ceva despre gîndurile 
lui Ion care zboară la șantierul de 
la Galați unde soția sa a rămas 
să lucreze în continuare ca briga
dieră.

masă, 
frate, 
amin- 
careu

sorim

Căldura focului și a entuziasmului tineresc 
se pierde în zare. Aici, la aproape 
trei kilometri de satul Sînzieni, 
un lanț de tuburi mari de oțel aș
teaptă să fie introduse în pămînt. 
Mașinile s-au oprit. Tinerii coboa
ră. Iși scot bluzele — unii chiar 
maiourile — pun mîna pe unelte 
ți încep munca. In urma lor un 
„Kirov“ uriaș prevăzut cu macara 
specială ridică tronsoanele imense 
ți le introduce în șanțul proaspăt 
săpat, 
parte

Ce 
venit 
tindă 
metri
punsul e simplu și poate că mulți 
cititori îl cunosc : partidul și gu
vernul au încredințat tineretului 
una dintre cele mai mari lucrări, 
întinderea conductei de gaz me
tan Ncdeș—Onești, cunoscută suh 
numele de „Magistrala de Est“.

cu pămîntul aburind de o 
și de alta.
fac tinerii ? Pentru ce au 

să scurme pămîntul, să în
de-a lungul a zeci de kilo- 
această mare conductă? Râs-

stăpînesc metalul
Roman, sau ale fabrî- 

din Săvinești, vor 
ajutorul gazului me- 

această conductă,

TIJLU
A. TOMA

CUTEAZAI

Ciocanele stîrneau

o

Cutează pînă-n slavă, tinerețe I e

Tov. Grigorc lonescu, responsabilul brigadierilor, stabilește cu șefii de brigăzi sarcinile zilei

1948 g

din cuib vultanii, 

la spor cu ani', 
negru-n subpămîntă, 
sus, fii viață, arzi și cîntă I

forța ce vă-n aripa barosul
El, nevăzutul. — El, colosul

Părtaș la tot ce-î sfint avînt, — Partidul —
Și suflul său făcea să cadă zidul.

Vor, tineri claditori și făclieri,
Pieptiș ați spart tunel prin negrul Ier’, 
Pod alb ați arcuit peste abise,
Podind și hăul dintre fapt și vise.

Și ziua se-ntrecea
Tinjea de veci Jar

spus : — Hai

Căzură munții, mlaștine secară, —
Cutează ma> departe, tinerețe, —
Bravi clăditori, primenitori de țară-
Partid, mai dă-le țeluri și povețe
Chiar din greșeli să crească și sătivefe
Și spre mai sus să-și pună scară peste scară, —

nou amintiri, despre nunta lui Ion 
pe șantier la Galați. Aurel Abru- 
deanu, Gheorghe Bărbulescu și 
Petre Ciuciulan, trei dintre tinerii 
care au venit acum pentru prima 
oară pe șantier, lucrează tăcuți și-i 
ascultă pe „Veteranii șantierelor“ 
(care de fapt n-au nici 20 de ani)

piatră, dinamită, tîrnăcoape, efor
turi înzecite. Va fi greu, foarte 
greu. Dar brigadierii nu la asta 
se gîndesc. Cei doi veri, Aurel și 
Costel Deceanu, șeful de brigadă 
Anghel Barbu, șefii de echipă Mi- 
hai lonescu, Gheorghe Lupu, bri
gadierii, toți ne-au vorbit despre

pe iarba moale. Pauza de masă. 
Ei mănîncă aici pe cîrnp după 
propria lor dorință. Se mănincă 
cu poftă. Apoi se adună grupuri, 
grupuri, și tolăniți pe iarbă se 
odihnesc. Ne-am amestecat între 
ei și am căutat să aflăm ce fac în 
timpul liber. Și am aflat destule 
lucruri deosebite.

Uneori, sîmbătă după amiază, 
merg la film sau la teatru la oraș 
la Tîrgu Secuiesc. Popescu Gara- 
gea, șeful serviciului de transpor
turi și de altfel întreaga conducere 
a șantierului, le asigură întotdeau
na mașini. Duminică fac excursii 
prin împrejurimi sau organizează 
focuri de tabără, minunate serbări. 
In duminica în care am fost noi, 
vremea trăgea a ploaie. N-au mai 
plecat din tabără. S-au adunat însă 
pe iarba dintre barăci și au făcut 
o mică șezătoare S-au cîntat cîn- 
tece de șantier : „Imnul tinerilor 
constructori“, „Marșul brigadieri
lor de la Agnita-Botorca“ și cel de 
Ia Bumbești - Livezeni, cîntece 
populare romînești. Orchestra de 
muzicuțe, improvizată pe loc, a 
prezentat și ea un repertoriu des
tul de variat. N-a lipsit nici sa
tira. Doi s-au certat, unul a înju
rat, altul a vorbit urît cu fetele de 
la cantină. Colectivul nu 
însă astfel de comportări 
toate acestea s-a făcut haz, 
în cauză au plecat capetele 
mînt rușinați.

Deocamdată programele cultura
le și cele sportive se țin afară. 
Clubul este de-abia în curs de 
amenajare. Brigadierul Ladislau 
Varga muncește ore în șir la scrie
rea lozincilor, vopsirea panourilor 
sau la amenajarea colțului eroilor 
uteciști. De la București vor primi 
instrumente muzicale, 
liber brigadierii mai 
preocupări: unii joacă 
citesc, alții merg la 
rîul Turia.

Am aflat cite ceva și despre con
dițiile de trai. Stau în dormitoare 
cîte 18—20 de brigadieri, dormi
toare curate și luminoase, au o 
cantinuă buna la care au amena-

jat o terasă acoperită pentru a se 
servi masa în aer curat. O pompă 
aduce apa din pîrîul Turia, o fil
trează și îi dă drumul în chiuve
tele unui impozant spălător. Mîu- 
carea e bună și uneori eîte o da
migeana cu vin se golește în colea, 
tiv ca răsplată pentru munca de. 
pusă.

Carpați, unul nou ; firul drept al 
magistralei, săpat de noi în piatră.

Și în fața unor asemenea gîn- 
duri avîntate de muncă eroică, 
nu poți să nu te înflăcărezi. Nu e 
vorba de o înflăcărare trecătoare. 
Garanție stau cei 3.000 metri cubi 
de pămînt săpați în 12 zile de lu
cru, cei aproape 3 kilometri de 
conductă instalată, planul zilnic 
ce se realizează aproape întotdeau
na dublu.

Magistrala de Est înaintează 
spre Moldova. Podișul Ardealului 
devenit unul din izvoarele gazu
lui metan, este străbătut de magi
strale. Spre nord, spre Baia-Mare 
și Satu-Mare s-a terminat. Spre 
București s-au făcut lucrări mari. 
Spre vest, s-a lucrat în anul care 
a trecut. Acum gazul metan va fi 
îndreptat spre Moldova.

Conducta Magistrala de Est, în | 
lungime de aproape 200 km., servește j 
la transportul gazului metan din j 
Ardeal, peste Carpați, în Moldova. ]

Este o datorie patriotică a tinere- i 
tului să participe cu munca sa pe î 
noul șantier național al magistralei, j 
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In Joc 
de încheiere

I-am văzut pe brigadieri seara 
după ce s-au înapoiat de pe șan
tier. Au ținut careul, s-au eviden
țiat fruntașii, s-au făcut comuni
cări și în cîntecul brigadierilor au 
coborît steagul roșu de pe catarg. 
Apoi s-au răspîndit la treburi. 
Unii la club să continuie pavoa
zarea, alții au început să scrie seri- 
sori, pescarii au plecat pe malu
rile Turiei, iar un grup s-a în
dreptat spre o baracă să amena
jeze paturi noi, saltele, să măture, 
să curețe.

— Al cui e dormitorul ăsta ?
— Al celor care peste cîteva 

zile or să se numească pentru pri
ma dată brigadieri. Așteptăm ti
nerii din Regiunea Autonomă Ma
ghiară, din regiunea Stalin, Plo- 
ești și București. Poate vor veni 
și din Moldova. Noi Ie pregătim 
tot ce este necesar pentru a sa 
simți bine pe șantierul nostru™

— Plecați la București ?
— Da 1
— Avem o rugăminte : comuni- 

câți că așteptăm aparate de radio 
și instrumente muzicale și dacă 
veți avea posibilitatea amintiți 
compozitorilor că s-a deschis uu 
nou mare șantier al tineretului, 
„Magistrala de Est“. Poate că de 
data asta vor compune un cîntec 
nou că și acum cintăm tot marșu
rile de la Agnita-Botorca și Bum- 
bești-Livezeni.

minor de la 
cii de relon 
funcționa cu 
tan, adus prin 
tineretul nostru care a muncit pe 
șantier va simți inima bătînd mai 
tare. Prin conducta Magistralei de 
Est gazul metan va înainta în 
Moldova, dezvoltind rapid indu
stria, va pătrunde în casele mun
citorilor ușurîndu-le viața. El va 
ajunge la muncitorii din orașele 
Onești, Bacău, Roman, Galați, 
Brăila și altele. Pînd atunci, însă, 
tineretul va trebui să-și aducă 
aportul din plin. 700 de brigadieri 
vor lucra în cursul lunii iunie. 
Primii 200 lucrează din plin. Pen
tru ei au fost create condiții. Au 
posibilitatea să se califice, au unde 
să-și petreacă timpul liber.

Munca însă nu este ușoară. Tre
buie să muncești uneori prin 
ploaie, alteori să suporți arșița 
soarelui sau să faci din noapte zi. 
Acest lucru îl știu tinerii. Ei merg 
însă să faciliteze ajungerea gazu
lui metan în Moldova, să dea po
sibilitatea in acest fel economisirii 
uriașelor cantități de material 
lemnos care apoi va putea avea o 
altă întrebuințare.

povestind amintiri din munca și 
viața șantierelor de tineret.

In depărtare, spre est, se 
resc munții Oituzului. Către ei 
îndreaptă poate de zeci de ori 

brigadierilor. Ii auzi

ză- 
se 
pe

Și de aici au început din

zi privirile 
discutînd :

— Intr-o
cu mlaștina, 
în munți.

Da, în munți 1 Asta înseamnă 
defrișări de păduri, săpătură în

săptămînă terminăm 
Peste o lună sîntem

cu totul altceva : frumusețea mun
cii, dorința arzătoare de a se lup
ta pur și simplu cu munții.

— De-abia 
în munți — 
rea venit cu 
câni. Acolo e 
moașă. Acum 
dormim în corturi, o să umblăm 
prin pădure și pe creste de munți, 
o să dărîmăm toate stîncile din 
cale și o să creem un peisaj în

Cîte ceva despre 
co 11

așteptăm să intrăm 
spunea Nicoiae Fio- 
brigada de la Uri- 
muncă și viață fru- 
vin căldurile. O să

Dintr-un camion s-au descărcat 
cîteva marmite cu mîncare, o le
gătură cu pîini, o ladă cu farfurii 
și linguri.

— A venit masa 1 încetați lu
crul

Brigadierii trec pe la butoiul cu 
apă, se spală pe mîini și se adună

Conducta se întinde pînă in zare

Sînzieni e doar un punct de pe 
șantier. Sînt 65 brigadieri și în 
scurt timp vor fi 100. Ei vor în
tinde conducta pînă ia trecătoarea 
Oiluz. Cînd vor începe săpatul în

admite 
și de 

iar cei 
în pă-

de 
în 
ki-

In timpul 
au și alte 

fotbal, alții 
pescuit în
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LIANA CRINGUT
GH. ANGELESCU
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și Florea Nicoiae sint deja șef' de echipăVictor Banu Gh. Șchiopii Costei Decermi Anghel Barbu
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km Gărleenu constată că-î vine bine boneta 
de brigadier i

Scurtă
prezentare

Aproape 200 de kilometri de 
conductă străbătînd văi și munți, 
dealuri și ape, prăpăstii și mlaș
tini, aceasta e marea Magistrală 
Est. Tinerii vor trebui să sape 
atîncă pe o distanță de 41 de 
lometri.

Ce fac tinerii 
de ia Sînzieni?

9i>



Qinamgviștii bucureșfeni din nou învingători

O acțiune
care trebuie continuată

Săptămînile acesteia au jucat la 
hoi o serie de echipe de fotbal de 
pesta hotare a căror evoluție, fără 
îndoială, a constituit pe alocuri un 
tonic pentru Sportul cu balonul ro
tund din țara noastră.

Ieri după amiază, Dinamo Mos
cova și.a încheiat turneul în Ro; 
mînia întîlnindu-i pe dinamoviștiî 
bucureșteni. Cunoscuta echipă oas
pete a obținut pentru a treia oară 
de cînd se află în țara noastră un 
rezultat defavorabil. Bucureștenii 
au oîștigat cu 3—0 (1—0) după o 
partidă destul de anostă. La oas
peți s-a simțit din nou, destul de 
acută, lipsa numeroșilor titulari 
care fac parte din lotul sovietic 
pentru Campionatul mondial de 
fotbal din Suedia. Sarcina dinamo- 
viștilor bucureșteni a fost mult u- 
șurată de această situație. Primul 
punct a fost marcat de Babone în 
minutul 3 la un atac în adîncime. 
Șapte minute mai tîrziu, arbitrul

nu sancționează un „henț“ în ca
reul lui Dinamo Moscova, iar pes
te alte 3 minute Iosif Lazăr res. 
pinge în ultimă instanță balonul 
cu oapul de pe linia porții, în 
timp ce Uțu era undeva pe jos. 
In minutul 49, Suru, la oapătul 
unei acțiuni personale pornită de 
|a mijlocul terenului, aduce cel de 
al treilea gol pentru echipa sa. iar 
în minutul 55, Nicușor, din clară 
poziție de ofsaid, stabilește scorul 
partidei : 3—0 1 După victoria re
confortantă asupra lui Newcastle 
United, de săptămîna trecută, Di- 
namo București își înscrie în pal
maresul său o altă victorie inter
națională,

Dinamoviștiî bucureșteni ne-au 
dovedit cu acest prilej, deși pe 
alocuri au practicat un fotbal des
tul de mediocru, că sînt capabili 
de rezultate mult mai bune decît 
cele realizate în campionat sub

obsesia înfricoșătoarei „lanterne 
roșii“.

I-am remarcat în special p* 
Suru, Anghel, Nicușor și întreaga 
apărare a dinamoviștilor bucureș- 
teni care și-au făcut datoria.

Jocurile internaționale ale echi
pelor noastre de club din ultimul 
timp au fost extrem de necesare. 
lntr.un viitor apropiat — bineînțe
les dacă acțiunea de perfectare a 
Intllnlrilor internaționale inter- 
cluburi va continua cu aceeași se. 
riozitate — vom vedea și 'oadele 
ei. Să nu uitam însă că echipele 
noastre au nevoie mai ales de 
jocuri internaționale in condițiile 
deplasării peste hotare. Pe teren 
străin. Nu mai departe decît du
minica trecută, am văzut cum 
Știința Timișoara, după ce condu
cea cu 3—1, s-a prăbușit complect 
în ultimele 10 minute, terminînd 
învinsă, una din principalele cau
ze fiind șl lipsa de experiență a 
echipei in confruntări peste hotare!

Stabilirea unui bogat calendar 
Sportiv de jocuri amicale cu echi
pe de valoare de peste hotare, tre
buie să fie unul din obiectivele că
rora conducerile cluburilor și or
ganele de specialitate sînt. datoa
re să le acorde atenția cuvenită. 
Schimburile de experiență cu fot. 
balișii și echipe de peste hotare 
trebuie continuate.

M. ZONIS

Un concurs internațional 
de parașutism

CONCURSUL NOSTRU Consfătuirea Comitetului Politic 
Consultativ al statelor membre
ale Tratatului de la Varșovia

Gh. îaticu șl Angela Năstase, cel doi cam
pioni republicani absoluțl de parașutism pe 
1957, înaintea urcării în avion pentru O 

lansare de antrenament

Duminică t iunie, 
va începe pe aeropor
tul Clinceni de Ungă 
București un concurs 
internațional de para
șutism, organizat de 
Aeroclubul Central 
A.V.S.A.R. In afară 
de parașutiștii romî- 
ni — oare se vor pre
zenta la start în două 
echipe — la întreceri 
vor participa sportivi 
din Republica Popu
lară Bulgaria șl Re
publica Populară Fe
derativă Iugoslavia.

Competiția de pa
rașutism de pe aero
portul Clinceni

așteptată cu mult in
teres, deoarece pînă 
acum asemenea între
ceri internaționale nu 
s-au organizai la noi 
în țară. In plus, ea 
constituie o verificare 
a pregătirii partici- 
panților, înaintea 
campionatului mon
dial de parașutism ce 
va avea loc peste 
puțin timp la Brati
slava, în Republica 
Cehoslovacă.

Din cele două e- 
chipe ale noastre care 
vor lua parte la con
curs, fac parte spor, 

binecunoscuți,

campioni șl record, 
meni republicani cum 
sini Gheorghe lancu, 
loan Negroiu, Nicolae 
Velicu, Iosif Teschler, 
Elisabeta Popescu. E- 
lena Suciu. Angela 
Năstase șl alții. Ei se 
pregătesc cu multă a- 
siduitate de cîtevă 
luni de zile sub con
ducerea recordmenu. 
lui mondial Teodor 
Tănăsescu.

Zilele acestea, pa- 
rasutiștii noștri au și 
făcut o verificare a 
pregătirii lor. Itund 
parte la concursul do
tat cu cupa „Aripile 
Patriei“, decernată de 
către revista de avia
ție „Aripile Patriei". 
In cadrul acestui 
concurs cele mai bune 
rezultate le-a obținut 
Elisabeta Popescu, 
care a totalizat 1237,80 
puncte și care a clș- 
tigat cupa.

Perseverenta pe 
care parașutiștii noș
tri sportivi au de
pus-o în obținerea li
nei cit mai bune for
me sportive este ani
mată de dorința de a 
reprezenta cum se cu. 
vine culorile patriei 
în întrecerea interna
țională la care parti
cipă, cu atlt mai mult 
cu cit din componen
ța loturilor bulgar și 
iugoslav fac parte 
sportivi cu un bogat 
palmares. Astfel, din 
partea bulgarilor și- 
au anunțat participa
rea parașutișil ca 
Arsen Șarkov, JKiril 
Kirov. Iulia Anghelo- 
va, iar din partea iu
goslavilor Danilo 
Damjanovic, lovan 
Pavicevic, Nada Ice- 
va, a căror pregătire 
sportivă parașutiștii 
romini au avut oca
zia s-o cunoască cu 
prilejul Intllnlrilor in
ternaționale de peste 
hotare din anii tre-

tinerilor și a copiilor
Ain industria capitalistă

(Urmare din pag. I-a)

duse nu vom putea cumpăra mă
car de-ale gurii“.

Căutând în niște registre îngăl
benite, în arhiva unei mari insti
tuții, am găsit raportul Inspecto
ratului General al Muncii Timi
șoara (cuprindea județele Timiș- 
Torontal, Caraș, Severin, Arad, 
Hunedoara). In el se constata, în 
anul 1938: „Procentul femeilor 
față de bărbați este de 16,5 la 
sută. Salarizarea lor este inferioa
ră salarizării bărbaților... In destu
le cazuri, femeia lehuză nu și-a 
mai putut găsi locul în fabrica 
în care lucrase, din cauză că pa
tronul în acest timp a trebuit (!?) 
să o înlocuiască“.

Exploatarea era cu atît 
ușoară ou cit muncitorii nu aveau 
nici o ajutorare legală. Articolul 
1472 din codul civil prevedea că: 
„patronul se crede p# cuvlnt pen
tru cîtimea salariului, pentru pla
ta salariului anului expirat și pen
tru aconturile date pe anul curgă- 
tor“...

Patronii se cred pe cuvînt. Fi
rește... Lor li se părea natural ca 
tinerii să lucreze 12—14—16 ore 
pe

cauză că pa-

tnai

Din situația muncitorilor activi existenți 
la recensămîntui populației din anul 1930

Ramura industrială

Petrol, gaze naturale 
Mine, cărbune 
Saline
Industria metalurgică 
Industria lemnului 
Construcții
Textilă, manufacturieră

Virsta pînă 
la 12 ani

băieți I fetg
15

5
8

580
395
114 

1923

78
13
14

124
124
74 

1545

Virsta 
de la 13-18 ani

2.505
2.101
1.149

33.557
27.286
11.776
46.669

664
266
195

2.189
1.966
1.782

39.267

pe zi. Nu le tresărea nici 
un mușchi al feței cînd aflau 
că la sonde au ors torțe vii 
— oamenii. Pentru ei era simplu. 
Aveau de unde alege brațe iefti
ne din atîția șomeri, deoarece nu
mărul șomerilor înregistrați oficial 
ajunsese în perioada 1929—1933 
de cinci ori mai mare ca 
1929 și numai în 1931 
150.000 de tineri șomeri.

CIND FETIȚE DE 12

in anul 
existau

ANI
SĂPAU LA SARE

t<n 
zi* 
ex- 
fa- 
din

lucrau 
9-14 

lucrau

Tabloul cel mai sfîșietor, 
fața căruia se cutremurau și 
durile fabricilor, era cel al 
ploatării copiilor. In 1930, la 
brica „Geamul Moldovei" 
Hîrlău — de pildă — 
circa 50-60 de copii între 
ani. In saline și mine 
de asemenea nu numai băiețași 
dar și fetițe. Nici unul nu rezista 
mai mult de 2-3 ani. Biroul de 
la Geneva, apărînd chipurile 
munca copiilor recomanda și mi
nisterul burghezo-moșieresc adop
tase următorul paragraf de lege: 
„Orice șef de întreprindere indu
strială va trebui să țină un regi
stru de înscriere a tuturor copii
lor sub 16 ani, întrebuințați de 
el, cu arătarea datei nașterii lor“. 
Asta-i interesa : statistica, nu in-

In industria minereurilor metalice lucrau băieți între 13—20 
de ani 14 La sută, și fete între 13 și 20 de ani circa 40 la sută.

terzicerea muncii copiilor. Copiii 
care lucrau de la 5 dimineața la 
8 seara ajunseseră niște epave.

Aceste lucruri nu se pot uita 1 
Nu poate fi uitată exploatarea 

crîncenă a ucenicilor. Mulți uce
nici nu primeau nimic pentru 
munca efectiv depusă. La Brăila, 
de pildă, din 1000 de ucenici 300 
nu primeau nici u>n leu. La „Gri- 
vița" patronii obligau pe părinți 
să Întrețină copiii în anii de uce
nicie, cei primiți la cămin erau o- 
bligați să-și plătească taxele de 
întreținere, uniformele.

Ucenicii, care urmau să com- 
plecteze rîndurile clasei muncitoa
re, erau socotiți mijloace de îmbo
gățire fabuloasă. Dormind cîte 
16 într-o cameră întunecoasă, in
salubră, hrănindu-se numai cît să 
nu moară de foame, ucenicii de la 
fabrica „Țăranca“ din București 
lucrau cîte 14-16 ore pe zi. 180 de 
ucenici de la „Atelierele Comu
nale București”, lucrau pînă la 
istovire păziți de jandarmi, ame
nințați cu carcera.

șov, Constanța etc. Tineretul a 
luptat pentru salariu egal la 

de

Cuvîntarea lui 
Viliam Siroky

Exprimînd voința întregului 
popor cehoslovac, a spus printre 
altele în cuvîntarea sa președin- 
tele guvernului R. Cehoslovace, 
Viliam Siroky, guvernul Ceho
slovaciei sprijină pe deplin ideea 
Convocării conferinței șefilor de 
guverne și este de acord cu 
problemele propuse de guvernul 
U.R.S.S. pentru a fi discutate la 
această conferință.

Nu ne putem ascunde indig
narea, a spus Viliam Siroky, față 
de atitudinea guvernului S.U.A. 
care, căutînd în mod vădit să 
îngreuneze convocarea acestei 
conferințe, propune ca pe ordinea 
de zi să fie inclusă problema 
situației din țările Europei răsări
tene. Popoarele Cehoslovaciei văd 
în aceasta o nouă dovadă a ten
dinței guvernului S.U.A. de a se 
amesteca în treburile interne ale 
Cehoslovaciei.

Viliam Siroky a subliniat că 
lipsa de dorință a puterilor occi
dentale și a R- F. Germane de 
a-și aduce contribuția la crearea 
în Europa centrală a unei zone 
denuclearizate, nu pot fi consi
derate altfel de către opinia pu
blică mondială, și în primul rînd 
de popoarele Europei, decît ca o 
tendință de a împiedica stabili
rea încrederii între popoare, ca o 
tendință îndreptată împotriva 
păcii.

Popoarele Europei, inclusiv po
porul german, a subliniat Viliam 
Siroky, își dau seama în prezent 
de întregul pericol pe care îl pre
zintă situația creată în urma ho- 
tărîrii Bundestagului cu privire 
la înzestrarea armatei vestgerma- 
ne cu arme atomice și rachete. 
Avînd experiența tragică a tre
cutului apropiat ele refuză să dea 
crezare așa-zisei dragoste de pace 
a clicii militariste din R.F.G.

Viliam Siroky a declarat că gu
vernul cehoslovac consideră și de 
acum înainte ca o sarcină impor
tantă a sa să lupte activ împo
triva înarmării atomice și cu ra
chete a armatei vestgenmane. 
Totodată, a spus el, în interesul 
păcii și securității în Europa vom 
tinde spre normalizarea relațiilor 
noastre cu R. F. Germană.

Subliniind în încheiere că

„HAI LA LUPTA CEA MARE" 1

Toate aceste lucruri nu pot fi 
uitate. Ele au fost înscrise în is
torie cu litere de sînge. Și pentru 
ca asemenea lucruri să nu mai 
dăinuie, tineretul muncitoresc a 
luptat alături de muncitorii vîrst- 
nici, sub conducerea comuniștilor, 
pentru cucerirea drepturilor de 
om, pentru ridicarea muncii la 
rangul de cinste. Vasile Roaită a 
murit anunțînd glorioasa luptă 
din 1933. Mulți uteciști și-au dat 
viața pentru cauza muncitorilor.

După eliberare, tinerii, sub con
ducerea partidului, au luat parte 
la înlăturarea prefecților și a pri
marilor fasciști din Craiova, Bra-

Participare însuflețită la înfăptuirea sarcinilor

muncă egală, pentru ziua 
muncă de 8 ore, pentru a se a- 
corda aceleași drepturi oamenilor 
muncii de naționalități diferite.

Am fost de curind la fosta u- 
zină „Concordia". Pe firmă scrie 
cu litere mari, ca să se vadă de 
departe, „Uzina 1 Mai"-Ploești. Pe 
nea Dumitriu, despre care am 
vorbit Ia început, l-am găsit ușor. 
Fiecare știa unde se află cel mai 
bun maistru. L-am găsit și pe 
Titi Dumitrescu. E șef adjunct al 
secției „mecanică 2“. N-a vrut 
să-mi spună că la teza de istorie 
pe care a dat-o la școala munci
torească de 3 ani, a luat nota 10. 
Titi este inovator. II cunoaște 
toată uzina pentru cele 30 de ino
vații ale sale deja aplicate.

Uzina a crescut și faima ei s-a 
dus peste hotare. In toate secțiile 
lucrează tineri muncitori. Mașini
le pentru care înaintașii au lup
tat, zmulgindu-le cu 10 ani în 
urmă din ghiarele patronilor, sînt 
acum ale lor, produc pentru ei.

In R.P.R. tineretul este tncon- 
jurat de partid cu dragoste părin
tească. Pentru cei sub 18 ani con
cediul legal este acum de 18 zile, 
iar pentru femeile gravide conce
diul de naștere, plătit, a ajuns 
la 112 zile.

Bucuros de condițiile care 1 s-au 
asigurat tineretul participă cu a- 
vînt la munca liberă.

Ce poate vorbi mai lesne despre 
recunoștința tineretului față de 
partid, pentru viața nouă pe care 
o trăiește tineretul muncitoresc 
decît faptul că zeci și zeci de 
mii de tineri se află în întreceri 
socialiste, că în uzine sînt 13.000 
brigăzi de tineret și 3.500 posturi 
utemiste de control, că încă în 
1956 numărul 
s-a ridicat la 
inovatorilor la

In Editura Politică
a apărut:

„CU PRIVIRE LA PROIEC
TUL DE PROGRAM AL 
UNIUNII COMUNIȘTILOR 
DIN IUGOSLAVIA"

(Articol redacțional apărut 
în ziarul „Scinteia" nr. 
4.218 și 4.219 din 18 și 20 
mai 1958).

40 pag. 75 bani

DE CE S-A

tinerilor fruntași 
80.000 iar cel 
4.000 ?

ARUNCAT ÎN

al

SENA O TÎNĂRA PARIZIANAtrasate de partid pentru dezvoltarea agriculturii
(Urmare din pag. l-a) 

care le-au depus, ei au făcut o econo
mie de 400 zile-muncă; contravaloarea 
zilelor de muncă voluntară efectuată de 
tineri va fi alocată fondului de bază 
al G.A.C.

Toți cei care au luat parte la dis
cuții au vorbit in primul rind despre 
activitatea echipelor de tineret, despre 
felul cum și-au organizat acestea mun
ca, despre lucrările pe. care le-au exe
cutat ele pînă acum, intr-adevăr, pro
blema echipelor de tineret a devenit 
o problemă centrală in activitatea or
ganizațiilor de bază U.T.M. din gospo
dăriile agricole colective din regiunea 
Constanța. Cele 390 echipe de tineret 
organizate în această primăvară, dato
rită bunei organizări a muncii, au de
venit model de organizare și au 
cîștigat deplina prețuire a colectiviști
lor. in regiunea Constanța au fost 
create echipe de tineret și activează cu 
mult succes atît în brigăzile pentru 
cultura mare, cit și la grădinile legu
micole, in brigăzile viticole, in cele 
de construcții și de creștere a anima
lelor. Se poate spune că pe această li
nie s-a obținut un succes important în 
fața organizațiilor de U.T.M. din gos
podăriile agricole colective, în fața tu
turor activiștilor de U.T.M. stă acum 
sarcina de a sprijini echipele mai slabe

pentru ca acestea să le ajungă din 
urmă pe cele fruntașe.

Consfătuirea a scos la iveală faptul 
că o atenție mult mai mare ca pînă 
acum trebuie să acorde tinerii colecti
viști creșterii animalelor.

Cele 57 de stațiuni de montă și cele 
cîleva sute de animale care au fost 
luate în primire de către tineret repre
zintă totuși foarte puțin în comparație 
cu posibilitățile mari pe care le au ti
nerii colectiviști și cu sarcinile care 
stau în fața gospodăriilor colective 
pentru creșterea și dezvoltarea sectoru
lui zootehnic. In unele organizații de ba. 
ză U.T.M. din gospodăriile agricole co
lective, activiștii nu i-au educat în sufi
cientă măsură pe tinerii colectiviști să 
■mbrățișeze cu încredere și dragoste 
meseria de crescător de animale. Acea
sta trebuie să constituie una din preo
cupările cele mai de seamă ale tineri
lor colectiviști constănțeni.

Încă de la începutul anului, tinerii 
constănțeni își luaseră angajamentul de 
a prelua sarcina de insilozare a celor 
C00.000 tone de furaje. Aceasta este 
o hotărîre importantă însă ea nu re
zolvă în întregime problema hrunei 
animalelor, al căror număr este în con
tinuă creștere. Pășunile Dobrogei nu 
dau cantități suficiente de masă verde. 
Pentru sporirea productivității acesto
ra este necesar ca tinerii să acorde o

atenție sporită acțiunii de curățire a 
pășunilor, de desțelenire a celor slab 
productive, care să fie însămînțate cu 
plante furajere anuale și perene. Pen
tru aceasta e nevoie însă, mai înainte 
de toate de a se crea loturi semincere 
pentru plante furajere.

Sarcini mari și importante stau în 
fața tinerilor colectiviști constănțeni și 
nimeni nu se îndoiește că, așa cum ei 
au știut să-și îndeplinească pînă acum 
angajamentele pe care și le-au luat, o 
vor face și pe viitor.

Participanții la consfătuire au adrc- 
sat o înflăcărată chemare tuturor tine
rilor care muncesc în agricultura re
giunii Constanța și, împreună cu comi
tetul regional U.T.M., s-au angajat să 
mobilizeze 5.000 tineri care să lucreze 
cîte 10—15 zile în gospodăriile agri
cole de stat la strîngerea recoltei. Alți 
15.0100 de tineri vor participa cîte una- 
două zile la lucrările de redare în cir
cuitul producției a terenurilor din 
balta inundabilă a Dunării și la însilo- 
zarea celor 600.000 tone furaje din 
care cel puțin 50.000 tone prin muncă 
voluntară.

Tinerii colectiviști constănțeni s-au 
înrolat activ în acțiunea tineretului din 
sectorul socialist al agriculturii de a 
contribui cu toate forțele la traduce
rea în fapte a sarcinilor trasate de par
tid pentru dezvoltarea agriculturii.

Acum, cînd se împlinește un 
deceniu de la actul revoluționar al 
naționalizării, mulți tineri care 
n-au apucat vechile timpuri, le cu
nosc numai din auzite. Dar în 
țările capitaliste, o viață ca acea 
din România capitalistă, există în
că. Ziarele ne aduc zilnic de acolo 
cești impresionante. Iată una : tî- 
năra Antonia Manes Artigas din 
Paris, rămasă fără lucru, s-a arun
cai in Sena. Era disperată: sin
gurul ei sprijin, fratele care o în
treținea, se căsătorise și credea 
că nu o mai poate ajuta.

In țările capitaliste exploatarea 
tinerilor și a copiilor continuă. In 
Canada, Finlanda, în Austria, sa
lariul tinerilor este cu 30—50 la 
sută mai mic decît al vîrstnicilor, 
iar in Norvegia fetele primesc a- 
bia două treimi din salariul băie
ților.

Aceasta știu astăzi tinerii de la 
noi.

Trăim într-o țară liberă. La noi 
s-a realizat nu numai eliberarea 
de exploatare a tinerilor și copii
lor, nu numai respectarea lozin
cii „salariu egal la muncă egală“ 
^i se înfăptuiește ceea ce e și mai 
important, principiul socialismu
lui : „de la fiecare după capacita
te, fiecăruia după munca sa".

în numele vieții noi pe care o 
trăim, să nu uităm trecutul, să dă- 
ruim muncii toată puterea noas
tră, tot elanul tineresc.

Pe locurile uneia 
dintre cele mai vechi 
a ș e zări 
om e ne ști

In comuna Tîrgușorul Vechi din 
raionul PIoești, pe locurile uneia 
dintre cele mai vechi așezări ome
nești din țara noastră, se desfă
șoară in momentul de față, sub 
conducerea muzeului regional de 
istorie din PIoești, in colaborare cu 
Institutul de arheologie al Acade
miei R.P.R. vaste săpături arheolo
gice.

Printre materialele descoperite 
pînă acum se găsesc numeroase 
microlite datînd din perioada co
munei primitive. Prezența romani
lor pe aceste meleaguri este con
firmată de un pavaj din piatră de 
carieră și piatră de rin și prin nu
meroase resturi de ceramică. Ar
heologii au mai scos la iveală 
printre altele un cimitir vechi din 
secolele IV și V, ceramică din se
colele IX și X, care confirmă legă
turile comerciale ale localnicilor cu 
așezările din sudul Dunării.

INFORMAȚII
Marți 27 mai s-a semnat la 

București Protocolul privind 
schimburile de mărfuri dintre R. 
P. Romînă și R. F. Germană pe o 
nouă perioadă de un an.

Protocolul a fost semnat de ing. 
Leon Cogan, director în Ministe
rul Comerțului, președintele dele
gației R. P. Romîne și de dr. 
Walter Steidle, consilier în Minis
terul Economiei, președintele dele
gației R. F. Germane.

Joi dimineață a părăsit Capi
tala delegația comercială a R. F. 
Germane, condusă de dl. dr. Wal
ter Seidle, consilier în Ministerul 
Economiei al R. F. Germane.

★
Joi a sosit în Capitală o dele

gație de tehnicieni și conducători 
de unități economice din indus
tria cimentului a R.P.F. Iugo
slavie. Membrii delegației vor vi
zita fabrici de ciment, institute 
de cercetări și proiectări, precum 
și cariere.

Cehoslovacia a redus începîhd 
din 1955 efectivul forțelor sale 
armate cu 64.000 de oameni, V. 
Siroky a declarat că Cehoslovacia 
va face ca și pînă acum totul 
pentru reducerea generală a înar
mărilor în interesul păcii și secu
rității popoarelor.

Cuvîntarea lui 
Otto Grotewohl

Salutăm sincer propunerea de 
a se încheia un pact de neagre
siune între statele participante la 
Tratatul de la Varșovia și la 
N.A.T.O. și vom sprijini cu toate 
forțele traducerea ei în viață, a 
declarat președintele Consiliului 
de Miniștri al R. D. Germane, 
Otto Grotewohl.

Șeful delegației R. D. Germane 
a spus: Năzuind spre micșorarea 
încordării dorim să contribuim ia 
preîntimpinarea primejdiei unui 
război atomic în Germania și în 
întreaga lume, precum și la cre
area unei atmosfere care să fie 
prielnică unificării celor două 
state germane. Din această cauză, 
a spus Grotewohl în continuare, 
sprijinim propunerea Uniunii So
vietice de a se convoca o confe
rință la nivel înalt. Considerăm 
încetarea experiențelor cu arma 
atomică, interzicerea acestei ar
me și dezarmarea generală drept 
probleme principale urgente care 
trebuie să fie discutate în cadrul 
Conferinței la nivel înalt. In a- 
ceastă ordine de idei Grotewohl 
a remarcat că guvernul federal 
și alte guverne ale țărilor N.A.T.O. 
încearcă să prezinte problema reu- 
nificării celor două state germa
ne spre examinarea conferinței 
la cel mai inalt nivel.

Grotewohl a spus că proble
ma reunificăril celor două state 
germane este exclusiv de compe
tența acestor state și nu poate fi 
soluționată decît de germani în
șiși. Grotewohl a amintit din nou 
că drumul spre reunificarea Ger
maniei a fost indicat în propune
rea Republicii Democrate Germa
ne de a se crea o Confederație a 
celor două state germane. Nu 
există o altă propunere, a decla
rat șeful delegației R. D. Ger
mane, care să țină seama de si
tuația reală din Germania și care 
să servească la înlăturarea piedi
cilor ce stau în calea rezolvării 

„problemei germane.
Grotewohl a subliniat că 

U.R.S.S. și celelalte țări socialiste 
au dat numeroase dovezi de bu
năvoință. Acum este rîndul pute
rilor imperialiste ca să dovedea
scă din partea lor prin fapte că 
și ele doresc micșorarea încor
dării.

Cuvîntarea lui 
Josef Cyrankiewicz
Josef Cyrankiewicz, președin

tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Polone, a de
clarat că Polonia, care nu a uitat 
și nu va uita niciodată sacrifi
ciile pe care le-a adus în timpul 
ultimului război, are dreptul de
plin de a aminti că nu va neglija 
în nici un caz necesitatea asi
gurării securității sale.

Expunînd poziția Republicii 
Populare Polone în problemele 
internaționale, J. Cyrankiewicz a 
subliniat că politica pactului At
lanticului de Nord în problema 
Germaniei este deosebit de peri
culoasă pentru cauza păcii în în
treaga lume, pentru Europa, pen
tru Polonia. Eschivarea de la re
cunoașterea clară a frontierei pe 
Oder și Neisse, încurajarea forțe
lor militarismului și revizionismu
lui din Germania occidentală, in 
fluența crescîndă a Germaniei 
occidentale în N.A.T.O., precum 
și recentele măsuri avînd drept 
scop înzestrarea Bundeswehrului 
cu cea mai periculoasă armă — 
arma nucleară și rachetă, trebuie 
considerate de noi ca măsuri care 
amenință cauza păcii și ca fiind 
îndreptate nemijlocit împotriva 
securității noastre.

Șeful delegației poloneze și-a 
exprimat convingerea că realiza
rea propunerilor Consfătuirii va 
contribui la micșorarea încordării 
internaționale.

Polonia a propus planul de 
creare a unei zone denuclearizate 
și de asigurare împotriva unui 
atac atomic — a spus J. Cyran
kiewicz. Deși propunerile polo
neze sînt absolut realiste și avan
tajoase ambelor părți, ele s-au 
lovit de încercări care urmăreau 
zădărnicirea lor pe căi diploma
tice sau de încercări de a împie
dica chiar posibilitatea continuă
rii discuțiilor.

Ne vom continua activitatea în 
direcția realizării planului de 
creare a unei zone denuclearizate 
— a declarat J. Cyrankiewicz.

Fără exces de modestie, a spus 
J. Cyrankiewicz, noi, ca reprezen
tanți ai țărilor socialiste, putem 
constata că un rol hotărîtor în 
schimbările pozitive care s-au 
produs în ultimii trei ani în situa
ția internațională l-au avut efor
turile pașnice ale popoarelor noa
stre, politica de pace a țărilor 
noastre, unitatea lagărului nos
tru, forța alianței statelor noa
stre.

Cuvîntarea lui 
Janos Kadar

Luînd cuvîntul în cadrul Cons
fătuirii, Janos Kadar, ministru de 
stat și prim secretar al C.C. al 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, a declarat printre altele:

Acum doi ani imperialiștii au 
depus mari eforturi pentru a 
zmulge Ungaria din organizația 
Tratatului de la Varșovia.

încercarea lor a eșuat. Dacă 
imperialiștii, a continuat Janos 
Kadar, doresc anularea Tratatu
lui de la Varșovia ei pot obține 
aceasta intr-un termen foarte 
scurt. Pentru aceasta nu este ne
voie decît ca statele agresive să 
renunțe la blocurile îndreptate 
împotriva țărilor socialiste și să 
contribuie astfel la crearea unui 
sistem european de securitate co
lectivă. Noi, a declarat Kadar, 
rămînem credincioși Tratatului de 
la Varșovia atît timp cît există 
cauza care a generat acest tratat 
— amenințarea imperialistă.

Janos Kadar a arătat că gu
vernul sovietic și ungar au ajuns 
la un acord ca, în afară de redu
cerea deja efectuată a efectivului 
trupelor sovietice din Ungaria cu 
17.000 de oameni, efectivul trupe
lor sovietice staționate în Unga
ria să fie redus cu încă o divi
zie. Trupele sovietice, a spus el, 
acordă și tn prezent un mare a- 
jutor la apărarea frontierelor ves
tice ale Republicii Populare Un
gare. Această apărare este nece
sară dat fiind amenințarea din 
partea țărilor N.A.T.O.

Kadar a amintit că în cele două 
războaie mondiale Ungaria a pier
dut de fiecare dată cîte 8 la sută 
din populația el adultă, ceea ce 
reprezintă aproximativ 1.200.000 
de oameni. De actea. a subliniat 
el, poporul ungar urăște războiul, 
pe ațîțătdrii și inspiratorii răz
boiului.

Tn același timp, a spus Janos 
Kadar, recunoaștem principiul 
neamestecului reciproc în trebu
rile interne. Anumite cercuri im
perialiste au încercat cu ajutorul 
rebeliunii contrarevoluționare in
spirate și sprijinite de ele „să re
vizuiască" situația și problema“ 
Republicii Populare Ungaria. A- 
celeași cercuri . au mai încercat 
să obțină aceasta cu ajutorul tra
tativelor internaționale. Noi am 
respins aceasta în modul cel mai 
hotărît, a spus Janos Kadar, și 
vom respinge astfel de încercări 
pe care le considerăm ca un a- 
mestec care jignește adînc inde
pendența națională și suveranita
tea de stat a poporului ungar.

Cuvîntarea lui 
Cen Iun

In cuvîntarea sa Cen Iun, loc
țiitor al premierului Consiliului 
de Stat al Republicii Populare 
Chineze care a participat la Con
sfătuire în calitate de observator, 
a spus: Poporul chinez a consi
derat întotdeauna și consideră 
cauza păcii ca fiind indivizibilă. 
Statele membre ale Tratatului de 
la Varșovia vor găsi întotdeau
na un sprijin multilateral din 
partea poporului chinez de 600 
de milioane de oameni în lupta 
lor pentru menținerea păcii în 
Europa și în întreaga lume.

Guvernul Republicii Populare 
Chineze, a subliniat Cen Iun, 
sprijină întrutotul acțiunile de 
pace inițiate la această Consfă
tuire.

Avîntul și dezvoltarea forțelor 
socialismului, a arătat în conti
nuare Cen Iun, apusul și decli
nul forțelor imperialiste — a- 
ceasta este principala caracteris
tică a situației internaționale 
contemporane. După expresia 
plastică a lui Cen Iun, în situa
ția internațională, „acum nu vîn- 
tul de la apus biruie vîntul de 
la răsărit, ci vîntul de la răsărit 
biruie vîntul de la apus".

în numeroase țări capitaliste, 
a spus Cen Iun. continuă să se 
dezvolte tendința de îndepărtare 
de S.U.A. și năzuința de neutra
litate. Politica expansionistă și 
agresivă a țărilor imperialiste 
duce în prezent la rezultate con
trare celor urmărite. Mișcarea 
popoarelor din Asia și Africa 
împotriva colonialismului, pentru 
independență națională, a căpătai 
o amploare fără precedent. Doc
trina Eisenhower a suferit rapid 
un eșec deplin în ochii popoa
relor din Asia și Africa.

Viața a arătat nu odată, a sub
liniat Cen Iun, că imperialismul 
american aparent puternic, nu 
este în realitate decît un „tigru 
de carton“ care pare puternic, 
dar în fond este slab și că „tea
ma de americani", de orice na
tură, este complect lipsită de te
mei.

Orice supraapreciere a forțelor 
imperialismului și războiului și 
subaprecierea forțelor păcii și so. 
cialismuluj este cu totul greșită 
și dăunătoare. In prezent forțe
le păcii sînt mai puternice ca 
oricînd și, dacă imperialismul va 
avea îndrăzneala să dezlănțuie 
un război, popoarele lumii vor 
putea să radă de pe fața pătnîn. 
tutui imperialismul.

întregul popor chinez, a subli
niat Cen Iun, care pășește în a- 
celeași rînduri cu țările socialis
te, în frunte cu Uniunea Sovieti
că. și cu toate țările și popoare
le iubitoare de pace va continua 
și pe viitor lupta pentru o paca 
trainică în lumea întreagă.

Cen Iun și-a exprimat încrede
rea că această consfătuire exer
cită o uriașă influență asupra 
întăririi continue a coeziunii și 
colaborării dintre țările lagărului 
socialist, asupra cauzei menține
rii păcii în Europa șî în lume» 
întreagă.
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Presiunile cercurilor de extremă dreaptă

Mari succese în construirea Distinși cu premiul international Lenin
1 , ,

socialismului în R. P. Chineză Pentru întărirea păcii între popoare“

PEKIN 28 (Agerpres). — Chi
fla Nouă transmite: După cum 
6-a anunțat în după-amiaza zilei 
de 28 mai cea de-a doua sesiune 
e Congresului al VIII-Iea al Par
tidului Comunist Chinez și-a în
cheiat lucrările.

In RAPORTUL DE ACTIVI
TATE AL C.C. AL P.C. CHINEZ 
prezentat de tovarășul LIU ȘAO- 
ȚT s-a explicat situația actuală, 
linia generală a partidului în 
construirea socialismului și sar
cinile de viitor.

in prima parte a raportului 
său, tovarășul Liu Șao-ți a ana
lizat actuala situație internațio
nală și internă, a făcut bilanțul 
succeselor mișcării pentru regle
mentarea stilului de muncă și al 
realizărilor în ceea ce privește 
avintul puternic al producției in
dustriale și agricole 
strucțiilor în primele 
ele acestui an.

In a doua parte a 
tovarășul Liu Șao-ți 
amănunțit linia generală a par
tidului în construirea socialismu
lui. El a arătat că elementele prin
cipale ale liniei generale a par
tidului — încordarea tuturor for
țelor, tendința de a merge îna
inte, construirea socialismului 
după principiul „MULT, REPE
DE, BINE, ECONOMIC“ — tre
buie să constea în următoarele: 
punerea în mișcare a tuturor fac
torilor activi, rezolvarea justă a 
contradicțiilor din sinul poporu
lui; întărirea și dezvoltarea pro
prietății socialiste a întregului po
por și a proprietății colective; în
tărirea dictaturii proletariatului 
și a coeziunii internaționale a 
proletariatului ; înfăptuirea trep
tată a revoluției tehnice și cultu
rale prin continuarea revoluției 
socialiste pe frontul economic, 
politic și ideologic; dezvoltarea 
concomitentă a industriei și a 
agriculturii cu condiția dezvoltă
rii cu precădere a industriei 
grele; dezvoltarea concomitentă 
a industriei de subordonare cen
trală și a industriei locale, dez
voltarea concomitentă a între
prinderilor mari și a celor mijlo
cii și mici în condițiile conduce
rii centralizate, planificării multi
laterale, diviziunii muncii și coo
perării.

Tovarășul DEN SIAO-PIN a 
subliniat în RAPORTUL C.U 
PRIVIRE LA CONSFĂTUIRILE 
DE LA MOSCOVA ALE PARTI
DELOR COMUNISTE ȘI MUN
CITOREȘTI, că cele două docu
mente adoptate la aceste consfă
tuiri au o mare importanță isto
rică.

Tovarășul Den Siao-pin a ex
plicat spiritul documentelor cons
fătuirilor de la Moscova și a con
damnat totodată diferitele afir
mații absurde ale revizionismului 
contemporan — a cărui expresie 
este programul Uniunii Comuniș
tilor dirț Iugoslavia — referitoa
re la situația internațională, la 
corelația dintre adevărul general 
«al marxism-leninismului și parti
cularitățile naționale ale diferite
lor țări, ia munca ideologică și 
lupta împotriva revizionismului, 
la întărirea coeziunii lagărului 
socialist și a mișcării comuniste 
internaționale.

Programul Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia, a spus Den 
Siao-pin, este un program anti- 
marxist, antileninist, revizionist 
de la început și pînă la sfîrșit, 
este expresia cea mai concen
trată a neobernsteinismului. E- 
sența acestui program constă în 
a ponegri socialismul și a pre. 
zenta în culori trandafirii capi
talismul, a ponegri dictatura pro. 
letariatului și a prezenta în cu
lori trandafirii dictatura burghe
ziei, a ponegri lagărul socialist 
în frunte cu Uniunea Sovietică 
și a prezenta în culori tranda
firii lagărul imperialist în frunte 
cu S.U.A., a abate proletariatul 
de la lupta sub conducerea parti
dului comunist împotriva capita
lismului și lagărului imperialist 
și a renunța la revoluția prole
tară și dictatura proletariatului., 

Noi, a spus tovarășul Den 
Siaopin, trebuie să întărim 
coeziunea lagărului socialist in 
frunte cu Uniunea Sovietică, să 
întărim legăturile cu partidele 
frățești din toate țările lumii, să 
luptăm hotărif împotriva revizio
nismului contemporan care a 
apărut în mișcarea comunistă 
internațională. Aceasta este dato
ria noastră intemaționalistă. Sin- 
tem convinși că dezvoltindu-se în 
direcția indicată în Declarația de 
la Moscova, mișcarea comunistă 
internațională va intra în peri
oada unui nou avint.

In explicațiile sale cu privire 
la TEZELE PRINCIPALE IN 
LEGĂTURĂ CU DEZVOLTA- 
REA AGRICULTURII R.P. CHI
NEZE IN 1956—1967 (PROIECT 
REVIZUIT PENTRU A DOUA 
OARA) tovarășul TAN CÎJEN- 
LIN, vorbind în linii generale 
despre dezvoltarea producției a- 
gricole și a construcțiilor din 
iarna anului 1955 și pînă în 
primăvara anului 1958, a carac-, 
terizat-o ca o mișcare de la un 
nivel ridicat la unul scăzut șj 
apoi ca o ridicare spre o nouă 
culme.

In prezent problema este de a 
se trece cu seriozitate la înfăp
tuirea diferitelor măsuri concre
te și de a se atrage atenția asu
pra necesității de a nu admite 
în muncă manifestări ca superfi
cialitatea sau abordarea artifi
cială, nepăsarea sau lipsa de 
Frijă, frumusețea deșartă, lipsită

.T

și al con- 
patru luni

raportului, 
a analizat

de conținut, în așa fel îneît să se 
evite neîndeplinirea acestor pla
nuri în toamna acestui an.

A ține dinainte seam,a de toți 
acești factori posibili va fi un 
lucru util pentru menținerea spi
ritului d« inițiativă atît al mase
lor populare cît și al activiștilor, 
deoarece, procedîndu-se astfel, 
activiștii și masele populare vor 
fi pregătiți suficient din punct de 
vedere moral pentru orice even
tualitate și vor putea păstra un 
mare entuziasm chiar în condiții 
nefavorabile, deoarece aceasta va 
permite să se pună mișcarea de 
masă, care se dezvoltă impetuos, 
pe o bază cu adevărat stabilă și 
să se preîntîmpine apariția unui 
val de luptă împotriva „acțiuni
lor pripite“. Pe scurt trebuie să 
ne călăuzească indicațiile tovară
șului Mao Țze-dun: să stîrnim 
entuziasmul dar să mai lăsăm și 
de rezervă.

După aceea tovarășul Tan Ci- 
jen-lin a expus pe scurt unele mo
dificări noi și complectări princi
pale la proiectul revizuit al teze
lor principale privind dezvoltarea 
agriculturii R. P. Chineze.

Cu începere de la 6 mai la Con
gres au avut loc discuții pe gru
puri de lucru și dezbateri în șe
dințe plenare.

CVO'X» C\J «X/ r\j *X/ /X»

Ce au oglindit 
lucrările celei 

de-a doua sesiuni 
a Congresului 

al VITI-lea 
al P. C. Chinez

V? /X»

In ședințele plenare au luat cu
vîntul în total 117 persoane. In a- 
fară de aceștia 145 de persoane 
și-au prezentat punctul de vedere 
în scris.

In cuvîntările lor delegații au 
sprijinit întrutotul linia generală 
a partidului în construirea socia
lismului, considerînd că această 
linie va servi ca bază politică 
pentru strîngerea rîndurilor par
tidului și ca garanție pentru cel 
mai rapid ritm de progres pe ca
lea construcției socialiste în țara 
noastră.

Delegații au analizat învăță
mintele istorice ce se desprind din 
elaborarea liniei, generale a parti
dului în construirea socialismu-. 
Iui, relevînd uriașa însemnătate 
a unui mod just de gîndire. 
Ei au subliniat că pentru tradu
cerea consecventă în viață a li
niei generale în construirea socia
lismului este necesar ca politica 
să fie principala forță de coman
dă, să se respecte linia maselor, 
să se elaboreze un înalt stil co
munist în muncă și să se dezvolte 
spiritul creator: să visăm cura
jos, să ne spunem părerea cura
jos și să acționăm curajos. 
Toți delegații au subliniat în mod 
deosebit necesitatea de a învăța 
de la tovarășul Mao Țze-dun, de 
a studia opera lui și de a urma 
exemplul lui strălucit de îmbinare 
a adevărului universal al mar- 
xism-leninismului cu practica con
cretă a revoluției chineze.

Delegații au discutat sub toa
te aspectele problema aplicării 
consecvente a liniei generale în 
construirea socialismului după 
principiul: „MULT, REPEDE, 
BINE, ECONOMIC“.

Delegații din provinciile și re
giunile autonome Cijețzian, Gan- 
su, Anhuei, Iunnan, Guansi, Țin- 
hai, Hebei, Guandun, Sînțzian, 
Henan, Handun și din alte pro
vincii și regiuni autonome au tî- 
portat despre felul în care * în 
timpul mișcării pentru îmbunătă
țirea stilului de muncă organiza
țiile de partid din aceste regiuni 
au desfășurat lupta împotriva ele
mentelor de dreapta din rîndurile 
partidului, a elementelor care se 
situează pe pozițiile patriotismu
lui local, a elementelor naționa
liste și a oportuniștilor de dreap
ta. Printre principalele elemente 
de dreapta demascate de organi
zațiile de partid din aceste re
giuni se numără Sa Von-han, Ian 
Sî-i, Pîn Jui-lin, foști membri ai 
Biroului Comitetului de partid 
din provincia Cijețzian, Sun Ci; 
jan-lu, fost membru al acestui 
comitet, Sun Dian-țai, fost mem
bru al Biroului Comitetului de 
partid din provincia Gansu, Lian 
Dațziun, fost membru al acestui 
comitet, și Cen Cen-i, vicepreșe
dinte al Comitetului popular din 
provincia Gansu, care se aflau în 
fruntea unei grupări antipartini
ce de dreapta Li Și-nun, fost 
secretar al Comitetului de par
tid. din provincia Anhuoi, care a 
condus o grupare de dreapta, Ci- 
jen Dun, fost membru al birou
lui Comitetului de partid din 
provincia Iunnan, care a con
dus o grupare antipartinică, Cen 
Țzai-li, fost membru al Biroului 
Comitetului de partid din provin
cia Guansi, care a condus o gru
pare de dreapta, Sun Țze-bin, 
fost membru al Biroului Comite
tului de partid din provincia Țin- 
hai, Liu Hun-tao, fost membru 
al Biroului Comitetului de par
tid din provincia Hebei și alții. 
Toate aceste elemente de dreapta 
au fost excluse din partid. In a- 
fară de aceasta au fost demas
cate elemente care în activitatea

lor se situau pe pozițiile patrio
tismului local. Printre aceștia 
sînt tovarășii Gu Da-țun și Fon 
Bai-țziui, membri supleanți ai 
C.C. al P.C. Chinez, foști secre
tari ai Comitetului de partid din 
provincia 
desfășurat 
ționalistă, 
secretar
partid din regiunea autonomă 
Sințzian Uigură, și tovarășii 
Iminov și Ashad, foști membri 
ai biroului acestui comitet.

Mulți tovarăși au dezvoltat 
punctele de vedere exprimate la 
Consfătuirile de la Moscova, au 
condamnat revizionismul contem
poran a cărui expresie este pro
gramul Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia.

Discutarea liniei generale a 
partidului în construirea socialis
mului, dezbaterile în problema 
luptei împotriva elementelor de 
dreapta din rîndurile partidului, 
discutarea documentelor consfă
tuirilor de la Moscova și dezba
terile în problema luptei împotri
va revizionismului au ridicat în- 
tr-o măsură considerabilă nivelul 
ideologic al delegaților.

După epuizarea ordinei de zi 
la 23 mai a avut loc în cadrul 
Congresului alegerea suplimenta
ră de noi membri supleanți ai 
C.C. al P. C. Chinez; apoi au 
fost adoptate în unanimitate trei 
rezoluții.

In REZOLUȚIA PRIVITOARE 
LA RAPORTUL DE ACTIVITA
TE AL COMITETULUI CEN
TRAL, sesiunea s-a declarat în 
unanimitate de acord cu acest ra
port.

In REZOLUȚIA PRIVITOARE 
LA RAPORTUL DESPRE CONS
FĂTUIRILE DE LA MOSCOVA 
ALE REPREZENTANȚILOR 
PARTIDELOR COMUNISTE ȘI 
MUNCITOREȘTI, sesiunea a 
aprobat în unanimitate documen
tele adoptate la consfătuirile de 
la Moscova și a arătat că consfă- 
tuirile au deschis o etapă nouă 
în mișcarea comunistă internațio
nală contemporană și au însufle
țit într-o măsură uriașă pe oa
menii muncii din toate țările și 
toate forțele păcii, democrației și 
progresului.

Rezoluția condamnă cu asprime 
și în mod just programul adoptat 
la Congresul al VlI-lea al Uniu
nii Comunștilor din Iugoslavia, 
considerîndu-1 ca un program an
timarxist, antileninist, de la în
ceput pînă la sfîrșit. ca o expre
sie concentrată a revizionismului 
contemooran. In rezoluție se a- 
rată că ,,Rezoluția cu privire la 
situația din Partidul Comunist 
din Iugoslavia“ adoptată în 1948 
de Biroul Informativ al partidelor 
comuniste este în linii mari jus
tă ; au existat însă greșeli și lip
suri în ce privește metodele folo
site. In rezoluție se arată de a- 
semenea că începînd din 1954 Co
mitetul Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice în 
frunte cu tovarășul Hrușciov a 
luat inițiativa de a îmbunătăți 
relațiile cu Iugoslavia și în acest 
scop a adoptat o serie de măsuri. 
Acest lucru este absolut necesar și 
just. Conducătorii Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia au ignorat 
însă complect eforturile binevoi
toare ale partidelor comuniste și, 
la Congresul lor, situîndu-se pe o 
poziție ostilă lagărului socialist și 
căutînd să fie pe placul imperia
lismului american, au exprimat a- 
cestuia recunoștință pentru bine
facerile lui. In rezoluție se arată 
că sesiunea este întrutotul de a- 
cord cu hotărîrea Comitetului 
Central al partidului care a trimis 
la Congresul Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia nu o delegație, 
ci doar un observator șl consi
deră necesar să se ducă o luptă 
hotărîtă împotriva revizionismului 
contemporan.

Sesiunea a adoptat în linii 
mari PREVEDERILE PRINCIPA
LE IN DOMENIUL DEZVOLTĂ
RII AGRICULTURII R. P. CHI
NEZE PE ANII 1956-1967,

Guandun, care 
o activitate 

tov, Saifulaev, 
al Comitetului

au 
na- 
fost

de

• MOSCOVA 29 (Agerpres). — TASS transmite: Comitetul pen
tru decernarea premiilor internaționale „Lenin“ a anunțat la 29 
‘mai că cinci fruntași tpe tărîm social, care luptă in mod activ 
«pentru pace și colaborare pașnică între popoare, au fost distinși 
Jcu premii internaționale Lenin „Pentru întărirea păcii între 
, popoare“. Noii laureați sînt :
> PROF. KAORU IASUI (Japonia). — Specialist de vază în do- 
’ meniul dreptului internațional, participant activ la mișcarea parti
zanilor păcii din Japonia pentru interzicerea experiențelor cu arma
> termonucleară, pentru lichidarea bazelor militare americane din 
“Japonia.
> ARNOLD ZWEIG (R.D.G.). — Unul dintre veteranii scriitorilor 
’germani. Arnold Zweig își consacră toate eforturile construirii 
.vieții noi în R.D. Germană. EI este membru în Consiliul Mondial 
.al Păcii și laureat al premiului național al R.D.G.
' LOUIS SAILLANT (Franța). — Cunoscut fruntaș al mișcării 
sindicale internaționale. Participă de 39 de ani la mișcarea sindi- 

. cală. In cursul celui de-al doilea război mondial el a participat 
activ la mișcarea de rezistență. Din 1945 Saillant este secretar 
general al Federației Sindicale Mondiale

ARTHUR LUNDKWIST (Suedia). — Cunoscut scriitor, poet, 
romancier, critic literar și traducător. Cei 30 de ani de activitate 
pe tărîm literar I-au făcut să aprecieze în mod lucid tot ce este 

.înaintat, progresist.
• Prof. JOSEF GROMADKA (Cehoslovacia). — Decanul facultății 
.evanghelice de teologie „Jan Amos Komenski", cea mai veche din 
■ Europa — este de zece ani membru ai Comitetului Central al 
; Consiliului Mondial bisericesc. Gromadka luptă cu hotărîre pen
tru stabilirea colaborării pașnice între țări.

PARIS 29 (Agerpres). Pre
siunile exercitate de cercurile de 
extremă dreaptă în vederea gră
birii instaurării unui regim de 
dictatură militară se intensifică 
pe măsură ce crește opoziția 
populară față de uneltirile fas
ciste și se conturează tendința de 
regrupare a tuturor forțelor repu
blicane.

După cum transmite agenția 
Reuter. Comitetul pentru salva
rea publică pe întreaga Algerie, 
întrunit miercuri „în atmosfera 
cea nîai rigidă“, a autorizat pe 
un purtător de cuvînt al său să 
declare că „Comitetul este hotă- 
rît să meargă pînă la capăt pen
tru instaurarea unui guvern De 
Gaulle“. In același timp Comite
tul salvării publice de la Alger 
încearcă să intimideze pe parla
mentarii francezi ca.re se pronun
ță în apărarea instituțiilor repu
blicane avertizîndu-i că „o fac 
pe propriul lor risc“.

Joi dimineața Comitetul salvă- 
rii publice din Algeria s-a întru
nit din nou sub președinția gene
ralului Salan. După ședință s-a 
dat publicității o declarație în 
care se spune că „este inadmisi-

bil pentru sprijinitorii 
să încerce să întîrzie 
unui guvern at salvării , publice 
de către generalul De Gaulle“.

Agenția Associated Press anun
ță că sprijinitorii lui De Gaulle 
au înființat-la Tarbes un comitet 
pentru salvare publică, ceea ce 
a provocat riposta imediată a oa
menilor muncii care au organi
zat o demonstrație antigauliistă.

sistemului 
formarea

Tot din Tarbes se anunță că aici 
a fost descoperită o organizație 
ilegală de fasciști înarmați; a- 
supra unuia din membrii acestei 
organizații au fost găsite planuri 
pentru asasinarea conducătorilor 
Partidului Comunist Francez șl 
ai Confederației Generale a Mun
cii. Aceste planuri și documente 
au fost predate organelor de po
liție.

Dezbaterile
din Adunarea Națională

PARIS 29 (Agerpres). — In 
cursul dimineții de miercuri, 
Consiliul de Miniștri s-a întru
nit sub președinția primului mi
nistru demisionar Pierre Pflimlin, 
pentru a examina evoluția situa
ției generale. După cum anunță 
agenția France Presse au luat 
cuvîntul toți miniștrii prezenți. 1

După ședință, Pflimlin a ple-

J

cat la Palatul Elisee, pentru 
discuta cu președintelp Coty 
a lua cunoștință de mesajul pe 
care acesta urma să-l adreseze 
în cursul după-amiezii parla
mentului. Potrivit Constituției,
mesajul a fost contrasemnat de 
președintele Consiliului de Mi
niștri și de ministrul Justiției.

1
Și

Comuniștii cheamă 
patrioții să se afle 
în stare de alarmă

PARIS 29. — Corespondentul 
Agerpres transmite: La 27 mai 
au început la Paris zilele filmu
lui romînesc organizate de Mi
nisterul francez al economiei și 
comerțului, de Centrul Național 
de cinematogiafie și de Asociația 
franceză pentru difuzarea filmu
lui.

Cu acest prilej a avut loc o 
conferință de presă.

In seara de 27 mai a avut loc 
la cinematograful „Raimu“ pre
zentarea filmului romînesc „Ciu-

linii Bărăganului“ șî a filmului 
de scurt metraj „Șapte arte“, de 
I. Popescu-Gopo.

înainte de începerea spectaco
lului, directorul general al cine
matografiei franceze, J. Flaud, și 
G. Macovescu, director general 
în Ministerul Invățămîntului și 
Culturii al R.P.R. au rostit scurte 
cuvîntări în care au subliniat im
portanța dezvoltării legăturilor 
dintre cinematografia franceză și 
romînă.

Reuniune a prieteniei 
ungaro- romîne

BUDAPESTA 29. — Corespon; 
dentul Agerpres transmite: In 
cadrul ,,Lunii prieteniei popoare
lor“, care se desfășoară în pre
zent în R.P. Ungară, în localita
tea HodmezSvasarhely, centru al 
județului Csongrad, a avut loc 
recent o seară consacrată prie
teniei ungaro-romîne. La festivi
tatea care a avut loc cu acest 
prilej au fost de față membrii

delegației Comitetului regional 
de partid Craiova, în frunte cu 
tov. Cornel Fulger, membru al 
C.C. al P.M.R., prim secretar al 
Comitetului regional de partid 
Craiova care se află în prezent 
în R. P. Ungară la invitația 
Comitetului județean de partid 
Csongrad, precum și membri ai 
ambasadei romîne în frunte cu 
țov. Ion Popescu, ambasadorul 
R.P. Romîne la Budapesta.

PARIS 29. — Corespondentul 
Agerpres transmite: In după- 
amiaza de 29 mai a avut loc o 
ședință extraordinară a Comite
tului Central al Partidului Co
munist Francez în cadrul căreia 
a fost adoptată o rezoluție în le
gătură cu ultimele evenimente 
din Franța.

Rezoluția subliniază că mesa
jul adresat de președintele Coty 
parlamentului constituie un ulti
matum menit să impună pe De 
Gaulle ca șef al guvernului.

Rezoluția arată mai departe că 
acest ultimatum are loc într-un 
moment în care la Alger genera
lii rebeli pregătesc o lovitură de 
forță militară prin care să fie 
adus De Gaulle la putere.

Condamnind orice încercare de 
aducere a lui De Gaulle la pu
tere, indiferent sub ce formă, re
zoluția C.C. al P.C.F. se încheie 
prin următorul apel: „Comitetul 
Central al Partidului Comunist 
Francez cheamă pe toți muncito
rii, pe toți democrații și patrioții 
să se afle în permanență în stare 
de alarmă, să riposteze cu fermi
tate la toate uneltirile fasciste, 
să creeze noi comitete pentru a- 
părarea Republicii, să-și mențină 
hotărîrea de a cruța Franța de 
rușinea și de nenorocirile unei 
dictaturi militare și fasciste“.

Ultimatumul președintelui Coty
La ora 15,00 Adunarea Națio

nală s-a întrunit pentru a. 
asculta mesajul prezidențial. Pre
ședintele Adunării Naționale. 
Andre Le Troquer, a dat citire 
mesajului președintelui. In me
saj Coty afirmă că Franța se 
află „în pragul războiului civil“ 
și arată că el a ales calea de a 
se adresa generalului De Gaulle 
pentru a-j cere să preia puterea. 
Președintele republicii avertizea
ză că, dacă tentativa sa de a-1 
aduce la putere pe De Gaulle va 
eșua, el va demisiona.

Mesajul președintelui Coty ca
re este considerat un ultimatum 
adresat parlamentului, a fost 
primit cu exclamații de protest 
pe băncile aripei de stînga a A- 
dunării Naționale. Deputății co-

Comunicatul

muniști, deputați socialiști șl 
alți deputați de stingă au stri
gat într-un glas: „Fascismul nu 
va trece!“. Ei s-au ridicat în 
picioare si au intonat împreună 
„Marselieza" și „Le chant du de- 
part“ al cărei refren este: „Re
publica ne cheamă, trebuie să 
știm să învingem sau să știm să 
murim".

Adunarea Națională și-a Sus
pendat lucrările pentru cîteva ore 
pentru ca diversele grupuri par
lamentare să-și poată stabili ati
tudinea față de mesajul prezi
dențial.

Președintele Adunării Națio
nale i-a anunțat pe deputați să 
fie gata pentru reluarea lucrări
lor „la orice oră la care împre
jurările o vor cere“.

depufaților
comuniști

Deren rfe 
A. CLAUDIU

Ultimul satelit 
american, nereu
șind să intre pe 
orbită a căzut in 
Oceanul Atlan.

(Ziarele)

Mă aștep
tam la surprize 
cu cercetările 
astea dar nici 
chiar așa...

, Primii care și-âu făcut cunos- 
; cută poziția au fost deputății co

muniști. Ei au dat publicității un 
, comunicat cu următorul conținut: 
; „Cu toate că alaltăieri, partizanii 

lui De Gaulle nu au fost mai 
, mulți decît 165 față de 408 depu- 
I tați care au votat împotriva lui, 

președintele republicii, într-un 
mesaj care constituie o adevărată 
somație adresată reprezentanței 

, naționale, pretinde să impună 
. parlamentului pe De Gaulle ca 

șef al guvernului.
Acest ultimatum are loc într-un 

moment cînd la Alger generalul 
Massu șl oamenii rebeliunii și 
războiului civil își propun să-I a- 
ducă la putere printr-o lovitură 
de forță militară pe generalul De 

t Gaulle pe baza unei simple hotă- 
riri a acestuia, ceea ce ar arunca 
în mod inevitabil țara într-un 
război civil. Nu există altă cale 
pentru evitarea războiului civil 
decît aceea de a impune respec
tarea legii și a Constituției.

Grupul parlamentar comunist 
condamnă orice încercare de adu
cere la putere a generalului De 
Gaulle, indiferent sub ce formă 
s-ar face aceasta. Țara are nevoie 
de un guvern de apărare republi
cană, constituit conform princi
piilor Constituției și sprijinindu-se 
pe majoritatea republicană din 
Adunare și din întreaga țară".

Agenția France Presse relatea
ză că mesajul președintelui Coty 
,,a fost destinat în realitate în 
primul rînd Partidului Socialist 
Francez“, a cărui poziție are un 
rol important în desfășurarea e- 
venimentelor.

După cum scria joi seara zia
rul „Le Monde“, „hotărîrea radi
calilor, a partidului U.D.S.R. și 
chiar a M.R.P.-ului va depinde în 
mare măsură de atitudinea socia
liștilor. S.F.I.O. deține rolul arbi
trului într-o situație politică gra, 
vă“.

Comitetul de conducere al par
tidului socialist a ținut ședință 
miercuri după-amiază după între
ruperea lucrărilor Adunării Na-: 
ționale. Se știe că doi lideri im
portanți ai partidului, Guy Mollet 
și Max Lejeune se pronunțaseră 
de la început' în favoarea lui De 
Gaulle, fiind în opoziție cu nu
meroși alți deputați socialiști care 
au declarat ca sînt împotriva ve
nirii acestuia la putere. Rezulta-: 
tele consfătuirii nu au fost anun
țate în mod oficial.

îndată după ce a fost cunoscut 
mesajul președintelui Coty, De 
Gaulle a plecat din nou de la 
Colombey les-Deux Eglises spre 
Paris pentru a conferi cu preșe
dintele Coty.

După cum se anunță, președin
tele Coty i-a propus să formeze 
guvernul. De Gaulle a acceptat.

R. Coty i-a propus
lui De GaulleIn Liban continuă puternice lupte

* Râsculații controlează în întregime orașele Halba șl Rafia
* Se adînceșfe prăpastia dintre guvern și opoziție

BEIRUT 29 (Agerpres). — In 
Liban numeroase regiuni conti
nuă să rămînă sub controlul răs- 
culaților care controlează în în
tregime orașele Halba și Rafia. 
Știri sosite din Liban arată că

I
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un cadou util, educativ pentru copiii dvs. 

este diafilmul
Cumpăraii diafilme noi:

— Ocolul pamîntului îu 80 de zile 
(partea 1)

— Ocolul pămîntului în 80 de zile 
(partea 11)

— Fât frumos din lacrima
— Omul de piatra
— Punguța cu doi bani
— Prin Cosmos
— Ursul păcălit de vulpe

și altele
Se găsesc de vfnzare la toate librăriile șl magazinele 

cu jucării din țară
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I

forțele populare sub conducerea 
liderului socialist Kamal Diumblat 
au întrerupt toate căile de comu
nicație care duc spre regiunea 
Deir El Kamar. La Tripoli, ex
ploziile și focurile de armă au 
fost auzite în cursul zilei de 

__ miercuri. La trei km de acest o- 
raș un grup de răsculați a atacat 

{ instalațiile societății Irak Petro- 
t leum.
z Pe de altă parte măsurile de 
( mînă forte adoptate de Șamun a- 
i dîncesc și mai mult prăpastia 
i dintre guvern și opoziție.
t înrolarea civililor în rîndul tru- 
; pelor guvernamentale a provocat 
( o puternică reacție în rîndul par- 
ț tidelor de opoziție cărora li s-a 
l raliat patriarhul Maronit Mouchi. 
i In semn de protest, relatează a-
> genția France Presse, comandan- 
f tul jandarmeriei libaneze și-a 
; prezentat demisia.
1 încercările lui Șamun de a a- 
’ junge la un compromis cu liderii
> opoziției nu au dat nici un re-
• zultat.
1 Neputînd ține piept forțelor 
; răsculaților, guvernul ljji Șamun
• continuă să recurgă la sprijinul 
i guvernelor imperialiste și a unel-
• telor lor din Orientul Arab. Pos- 
: tul de radio Cairo anunță că în

baza unui acord dintre Șamun și 
regele Husein al Iordaniei, trupe 
iordaniene au sosit în Liban pen
tru a participa la reprimarea răs
coalei poporului libanez împotri
va guvernanților săi proocciden- 
tali.

După cum anunță coresponden- 
I tul din Beirut al agenției United

Press Internațional, la 28 mal o 
navă militară americană de trans
port a adus la Beirut 18 tancuri 
ușoare americane de tip ,M—41“. 
Poliția și Jandarmeria libaneză, 
arată corespondentul, au închis 
portul Beirut precum și căile de 
acces spre port pentru a ascunde 
introducerea în țară a tancurilor 
americane.

să formeze guvernul
Intr-un 

în cursul 
Gaulle declară că Ia cererea pre
ședintelui Republicii i-a indicat 
în ce condiții acceptă să preia 
puterea. „Odată investit de Adu
narea Națională, se spune în co
municat, guvernul trebuie ca 
printr-o procedură prevăzută in 
actuala Constituție să primească 
pentru o durată determinată de
plinele puteri necesare pentru a 
acționa în situația foarte gravă 
de astăzi. Pe de altă parte se 
va da guvernului mandatul de a

comunicat remis presei 
nopții generalul De

pregăti și supune țării pe calea 
unui referendum, schimbările care 
trebuie operate în special în ceea 
ce privește separarea și echilibrul 
puterilor precum și relațiile din
tre Republica Franceză și po
poarele asociate“.

In continuare De Gaulle afir
mă că în alte condiții nu.și va 
putea asuma 
duce Franța, 
evenimentele 
glee de la o

misiunea de a con- 
După părerea Iul 

ar putea deveni tra- 
zl la alta.
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„Nu dorim o nouă Hiroșima I“ — cu aceste cuvinte manifestează populația Japoneză Împotriva 
experiențelor cu arma atomică ~ B,
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