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CÎNTECE DE MASĂ
Tn Orașul Stalin există cîteva 

teci de organizații de bază U.T.M. 
Utemiștii care le alcătuiesc și ală
turi de ei toți tinerii participă ac
tiv la lupta pentru creșterea pro
ductivității muncii și reducerea 
prețului de cost, îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de producție 
reprezentînd 
cupare. Nu 
neretului în

■ ■ vorbesc însă 
dul în care 
treacă timpul liber cit mai plăcut 
și mai instructiv. In acest sens 
s-au întreprins și se întreprind 
mereu numeroase acțiuni. In oraș 
există, de pildă, o largă mișcare 
artistică de amatori; aproape în 
fiecare organizație U.T.M. se or
ganizează „Joi ale tineretului“, 
reuniuni, excursii, jocuri distrac
tive, ghicitori literare și muzicale, 
seri de poezie etc. Cu toate acestea, 
un domeniu foarte important al 
activității cultural-educativ a ră
mas ani de-a rîndul neglijat. Este 
vorba de învățarea cîntecelor 
tinerești de către tineri. Ti
nerii nu cunosc cîntecele revo
luționare, de masă și, în deo
sebi, cîntecele revoluționare scrise 
special pentru tineret, n-au fost 
ajutați să le învețe — aceasta din 
pricină că la comitetul orășenesc 
U.T.M. și în unele organizații de 
bază U.T.M. s-a considerat multă 
vreme că aceasta este o chestiune 
măruntă, minoră.

Studiind Documentele Plenarei 
a III-a a C.C. al U.T.M., acti
viștii utemiști din Orașul Stalin

principala lor p.reo- 
despre activitatea ti- 
producție vreau să 
acum, ci despre mo- 
este ajutat să-și pe-

s-au convins că a-l ajuta pe ti
neri să învețe să ciute cîntecele 
revoluționare, cîntecele poporu
lui nostru, este o sarcină din 
cele mai actuale — pentru că 
și prin cîntec se poate face educa
ție patriotică și cetățenească. Iată 
de Ce biroul comitetului orășenesc 
U.T.M. a hotărît să inițieze o în
trecere între organizațiile U.T.M, 
din oraș pentru învățarea cîntece- 
lor revoluționare și de masă de 
către tineret. Principalele obiecti-
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O întrecere 
intre organizațiile 

U T.M. din Orașul Stalin
•WWWiVlW/vVWA’v
ve ale întrecerii, după care ur
mează să fie stabilită organizația 
U.T.M. fruntașe în această acțiune 
sînt : numărul de tineri care par
ticipă la învățarea cîntecelor, nu
mărul cîntecelor învățate, calitatea 
interpretării lor, activitatea cercu
rilor „Prieten al muzicii“.

Deși pornită numai de cîteva 
săptămîni, întrecerea a stîrnit un 
viu interes și a atras un mare nu
măr de utemiști și tineri. In adu
nări generale, la reuniuni, la 
„Joile tineretului“, ba chiar și în 
cercurile politice U.T.M. tinerii 
învață cîntece noi. Organiza
țiile U.T.M. dau și în această di
recție dovadă de multă inițiativă 
și pricepere. La „Partizanul roșu“ 
de pildă, cu prilejul unor adunări

generale deschise organizate tn 
secții in care au fost evocate mo
mente din lupta ilegală a P.G.R. 
și U.T.C., tinerii au început să în
vețe cîntecele „Steagul partidu
lui“, „Doftana“, „Noi te cîntăm 
tinerețe“. La uzinele „Strungul“, 
comitetul U.T.M. a organizat o în
trecere între organizațiile de secție 
care are ca obiectiv învățarea cîn
tecelor de către tineret. In acest 
scop au fost multiplicate textele 
cîtorva cîntece și distribuite tine
rilor. Acum, aproape că nu există 
săptămînă în care utemiștii și ti
nerii de la „Strungul“ să nu în
vețe cîntece noi. In alte organi
zații U.T.M. cum este, de pildă, 
cea de la uzinele „Steagul roșu“, 
pentru a veni în ajutorul tinerilor, 
s-au creat cîteva cercuri „Prieten 
al muzicii“, care organizează pe
riodic audiții muzicale, lecții cu 
exemplificări etc. Organizația 
U.T.M. de la Institutul Politehnic 
a organizat, nu de mult, un con
curs muzical ghicitoare ta care au 
participat cîteva sute de utemiști 
și tineri.

Interesul tineretului pentru în
vățarea cîntecelor crește pe zi ce 
trece.

Activiștii Comitetului orășenesc 
U.T.M. au hotărît să nu ră- 
mînă în urma altor organizații 
U.T.M. din oraș și de aceea folo
sesc prilejul oricărei ședințe pen
tru a învăța cîntece noi.

Inițiativa pornită la Orașul 
Stalin pentru învățarea cîntecelor 
de către tineri va avea desigur 
un larg ecou tn organizațiile 
U.T.M. din întreaga țară.

Proleïari Bln loate țările, uniti-vă !
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pentru înfrumusețarea satelor și orașelor
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PESTE 200.000
de pionieri și școlari 
Sn tabere de vară

Da cîteva zile elevii școlilor de 
cultură generală și pedagogice din 
întreaga țară au încheiat cursurile 
anului școlar. Vacanța de vară 
mult așteptată se apropie. Comi
tetul Central al Uniunii Tineretu
lui Muncitor, Consiliul Central al 
Sindicatelor, Ministerul învățămân
tului și Culturii și alte organe de 
stat s-au îngrijit ca școlarii și ele
vii s-o petreacă într-un mod cît 
mai plăcut și mai folositor.

Mai mult de 200.000 de pionieri 
și școlari se vor îndrepta, peste 
puțin timp, spre cele mai frumoa
se colțuri ale țării pentru a-și pe
trece vacanța de vară în 300 de 
tabere centrale, regionale și colo
nii organizate pentru ei. De ase
menea, peste 4000 de elevi din 
școlile medii și pedagogice își vor 
petrece o parte din vacanța de 
yară în taberele centrale.

Vacanța de vară oferă totodată, 
largi posibilități pentru educarea 
prin muncă a tineretului școlar în

spiritul patriotismului socialist. 
Zeci da mii de pionieri vor fi an
trenați și în vara aceasta la strîn- 
gerea spicelor de grîu. Peste 15.000 
elevi din școlile medii se vor 
afla, timp de 2—3 săptămîni, în 
taberele ce vor fi organizate pe 
lîngă gospodăriile agricole de stat, 
unde vor sprijini muncile din 
campania agricolă de vară. Nume
roși alți elevi vor munci alături 
de lucrătorii ogoarelor, timp de 
cîte 7 zile, în cadrul brigăzilor 
permanente ce vor fi organizate 
în vacanța de vară. Alții vor spri
jini lucrările de pe diferite șantie
re locale sau naționale.

Pentru pionierii și elevii rămași 
pe timpul vacanței în orașe și sate, 
se vor organiza numeroase excursii.

In cluburi, la casele și palatele 
pionierilor vor avea loo variate ac
țiuni culturale, artistice și sporti
ve pentru elevi și pionieri.

(Agerpres)

ION ANDREI 
corespondentul „Scìnteli ti
neretului" pentru regiunea 

Stalin

A intrat în funcțiune ud reactor modern pentru supsrfosfați
De cuirînd la uzinele de îngră

șăminte chimice „Petre Poni“ 
din Valea Călugărească a intrat 
in producție cu capacitate norma
lă cea mai modernă secție de su- 
perfosfați din țară.

Reactorul cu întreaga sa apa
ratură complect automatizată a 
fost realizat la noi în țară. Noua 
secție este dotată cu o mare hală 
de depozitare complect închisă 
care nu permite degradarea con 
dițiilor fizice a materiei prime — 
apatita.

Capacitatea rectorului pentru 
acest an, în lumina Consfătuirii 
de la Constanța va fi de 100.000 
tone superfosfați, iar pentru anii 
viitori va atinge peste 150.000 to
ne. Pentru îmbunătățirea calității 
va intra în funcțiune, peste puțin 
timp, o nouă secție: o instalație 
modernă de granulat stiperfos- 
fați cu o capacitate de 40.000 
tone anual,

La jumătatea lunii martie, ti
neretul din întreaga țară a por
nit la o mare acțiune: „Luna în
frumusețării orașelor, satelor, în
treprinderilor și instituțiilor". Ini
țiativa a aparținut organizațiilor 
U.T.M. din orașul Rm. Vîlcea, din 
comuna Băcești — raionul Ne
grești — regiunea Iași și tineri
lor constructori de tractoare de 
la uzinele „Ernst Thälmann“ din 
Orașul Stalin. A pornit sub dife
rite denumiri și în diferite pe
rioade de timp, după specificul 
locului respectiv. S-au născut ini
țiative care de care mai valoroa-

Nu numai în organizațiile 
U.TM sătești s au studiat docu
mentele Consfătuirii de la Con
stanța. Utemiștii și tinerii din ora
șele, întreprinderile și instituțiile 
legiunii, studiind aceste documen
te, și-au luat și ei angajamente 
importante. Așa de pildă, tinerii 
din organizațiile U.TM. din ora
șul Călimănești, raionul Rîrnnicu- 
Vîlcea, au hotărît să ia sub îngri
jirea lor o pepinieră. La cererea 
lor, sfatul popular orășenesc Că
limănești, împreună cu Ocolul 
Silvic, le-au îndeplinit dorința, 
dîndu-le în îngrijire o pepinieră 
silvică în suprafață de 7.000 m.p., 
pe care tinerii au însămînțat-o cu 
salcîm.

Utemiștii și tinerii s au angajat 
să obțină 150.000 de puieți de 
salcîm din această pepinieră, pe 
care în toamnă să-i planteze îm
preună ou alți tineri pe terenurile 
supuse eroziunii.

în afară de această acțiune, in
terniștii și tinerii din organiza
țiile U.T.M. ale orașului Călimă

nești au hotărît să ajute prin 
muncă voluntară Ocolul Silvic Că
limănești la lucrările de plivit, 
curățit și recoltat pe o suprafață 
de două hectare pepinieră de fag, 
stejar, paltin și salcîm, în punctul 
Cozia.

N-a trecut mult timp de la a- 
dunarea generală în care tinerii 
și-au stabilit planul lor de acți
une pe care-1 vor desfășura în 
pepiniera tineretului de la Teaca, 
și iată că ei au și raportat rezul-
talele pe care le-au obținut pînă 
acum : au împrejmuit întreaga 
pepinieră cu gard, au arat terenul, 
l-au împărțit în parcele și, ceea 
ce este mai important, au însămîn- 
țat întregul lot cu salcîm.

Acum tinerii așteaptă să răsară 
puieții ca să înceapă și celelalte 
lucrări — plivitul și răsăritul — 
pentru care s-au pregătit din vre
me. Ei sînt hotărîți să realizeze 
în timpul stabilit tot ceea ce și-au 
propus.

C. ANGELESCU

se, cu forme șl metode organiza
torice diferite dar toate cu același 
țel: înfrumusețarea a tot ce ne 
înconjoară, înfrumusețarea locuri
lor de muncă, de distracție, în
frumusețarea străzilor și a parcu
rilor etc.

Acțiunea aceasta a demonstrat 
odată mai mult creșterea conștiin
ței patriotice a tineretului, a dra
gostei sale față de patrie, față de 
viața nouă pe care o trăim. Suc
cesele realizate cu acest prilej sînt 
mari și ele dovedesc încă o dată 
capacitatea creatoare a tineretu
lui nostru. Sub îndrumarea or
ganizațiilor de bază U.T.M. și cu 
ajutorul neprecupețit al organiza
țiilor de partid și al comuniștilor, 
utemiștii și tinerii muncitori, ță
rani muncitori, elevi, studenți, os
tași, funcționari, 
au făcut ca prin r
munca 
luntară 
schimbe 
orașelor, 
lor, întreprinde
rilor și institu
țiilor. Au fost 

înfrumusețate 
parcurile și stră
zile, terenurile 
sportive; au 
fost reparate 
poduri, drumuri, 
șosele; au fost 
electrificate și 
radioficateo se
rie de sate; 
înălțat noi 
și cămine 
turale, au 
create noi 
sportive etc.

Spațiul nu ne permite să publi
căm toate cifrele ce Ilustrează 
realizările obținute de tineretul 
patriei noastre în cadrul acestei 
acțiuni. Cîteva exemple vor fi e- 
dificatoare : în regiunea Ploești 
au fost construite sau refăcute 
3.222 poduri și 417 baze sportive; 
Ia Baia Mare s-a curățat 4.087 
hectare pășune și s-au făcut ca
nalizări pentru salvarea a 50 hec
tare pe care băltea apa; la Pi
tești au fost amenajate 19 clu-

49.524 pomi

creatoare a 
ce s-a reali-

TINERETUL

lor vo- 
să se 

fața 
&afe-

s-au 
școli 
cul- 
fost 
baze

In cadrul „Lunii înfru
musețării orașelor, sate
lor, întreprinderilor și in
stituțiilor“, s-au amenajat 
1.245 parcuri și 975 tere
nuri sportive; au fost re
parate 5.692 poduri și 
podețe; s-au plantat 
2.305.947 pomi și arbuști 
fructiferi și ornamentali; 
s au reparat 743.491 m. 
liniari drumuri și șosele.

Toate acestea au fost 
realizate de 604.844 tineri 
în 2.879.824 ore muncă 
voluntară.

început de lu 
nie. Studenții 
trăiesc zile pli
ne de emoții: 
în învățămîntul 
superior se des 

’fășoară sesiunea de examene. 
• In clișeu, aspect de la exa-' 
imenele de sfîrșif de an ce au 
'loc la Facultatea de Fizico 
■Matematici din București. Stu
dentul Florea Gîndac din anul 
Jntii, secția matematică — a 
sistat de conferențiarul Matei 
Antonescu — dă răspunsuri 
sigure la examenul de geome-j 
trie analitică. Dovedind o’ 
foarte bună pregătire, el a- 
primit la acest examen nota 
zece.,..  4
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Cu multe prilejuri, în fața

T E R O A R E I
R O N ALE

Cu multe prilejuri, în fața ti
nerilor, muncitorii mai în vîrstă 
înfățișează episoade ale unei alte 
tinereți, o tinerețe fără bucurii 
care nu va fi uitată niciodată.

Un articol anterior din acest 
' ciclu vorbea despre exploatarea

iunie 1958 — 
un deceniu 

de la naționalizare
11

Aspect exterior al fabricii de carbid dc la Combinatul chimic „Karl Marx“ din Tlrnăvenl

capitalistă. Dar cum să facă pen
tru a sili pe muncitori să rabde 
exploatarea, pentru a le astupa 

pentru a le inocula teamă? 
Bătaia, închisoarea, umilirea, a- 
suprirea națională — iată cîteva 
din metodele prin care burghezia 
se străduia să înăbușe revolta 
muncitorilor, să le îndoaie spina
rea, să-i facă să renunțe la lupta 
de clasă care avea s-o răstoarne 
pentru totdeauna.

„BĂTAIA

gura,

ESTE RUPTA 
RAI“

DIN

glăsuia un dicton burghez. Și nu 
se bătea numai în școli și în ar
mată. Se bătea vîrtos și în între
prinderi. în unele băteau patro
nii. în altele, slugoii lor, denu
miți pe bună dreptate „buldogi“.

Erau mulți dintre aceștia la 
rafinăria „Romîno-Americană“ din 
Ploești. Unul dintre ei, meșter la 
sculărie, se numea Vilmoș Lerel. 
Avea Vilmoș acesta o curea pe 
care o ținea atirnată în dulap. își 
rotea privirile ca o pasăre de pra
dă asupra lucrătortior. Și cum 
unul se oprea puțin, înșfăca cu
reaua și se apropia tiptil de el. 
Loviturile cădeau 
unde se nimerea.
cătușul Gheorghe 
tru Muscalu, moș
Chiriță și aproape toți lucrătorii 
din atelier. Și acesta nu era sin
gura unealtă odioasă a patronilor. 
Iliescu Alexandru bătea cu ce i 
pica în mină muncitorii de la 
montaj. Colegul său, Costică Flo- 
rescu de la cazangerie, îi lovea pe 

. lucrători cu ranga. într-un acces 
!■ de furie, Iliescu a aruncat cu o 

piesă după un lucrător. Cel lovit 
• rămas fără un ochi. îl chema

se batea numai în școli și

ca din senin pe 
Așa a pățit lă- 
Lazăr, moș Pe- 
Ion Chiru, Ion

Constantin și era fochist la caza- 
nele de aburi.

ȘICANELE
Bătaia nu era singura năpastă 

ce apăsa pe capul muncitorilor 
Ea era asociată cu nenumă
rate șicane. Gheorghe Tirea, 
maistru la atelierul mecanic 
de la aceeași ,-Romîno-Americană“ 
— de pildă, din ordinul ingineru. 
lui Dick turna creolină în cutiile 
de strunguri și în sertarele bancu
rilor de lucru, pentru ca să se 
strice pachețelele cu mîncare a- 
duse de muncitori și astfel aceștia 
să nu mai oprească lucrul.

Foarte larg se practica sistemul 
trimiterii acasă a lucrătorilor ai 
căror ochi nu le plăceau meșteri
lor. Iliescu l-a trimis acasă pe 
Nicolae Stoica pentru o săptămînă, 
bineînțeles fără plată. în atelierul 
de montaj cel puțin 20 lucrători 
erau trimiși lunar acasă. La ca- 
zangerie — așișderea.

Vă întrebați cum de se petre
ceau asemenea lucruri ? Ce legi 
și decrete legiferau bătaia ? Nici- 
una. Dar oamenii muncii nu a- 
veau nici mijloace cu care s-o in
terzică.

Documentele burgheze ale vre
mii înseși, recunosc că se făceau 
concedieri abuzive. Buletinul 
muncii din 1943 atesta că în anul 
1942 în orașul Ploești au fost con- 
cediați fără preaviz 2.500 munci
tori. Aceștia, de bine de rău, au 
fost consemnați. Dar cîți n-au fost 
concediați în afară de ei ? E pli
nă istoria muncii în regimul ca
pitalist de asemenea mîrșăvii. Dar 
toate acestea nu înlăturau conflic
tele ci, dimpotrivă le agravau. 
Grevele se țineau lanț. Partidul 
mobiliza pe muncitori la luptă.

„LA CARCERĂ, ÎNAINTE 
MARȘ 1“

își luau însă măsurilePatronii 
lor.

In anul 1925, conducerea rafi-
1. Ș1NCA

buri și cămine culturale; la Ba
cău s-au creat 33 parcuri; la Ga. 
lăți au fost plantați 
fructiferi.

Este uriașă forța 
tineretului. Tot ceea
zat este însă puțin față de posi
bilitățile tineretului nostru. Și a- 
ceasta cu atît mai mult cu cit în 
cea mai mare parte a țării luna 
aprilie a fost neprielnică acțiuni
lor de muncă voluntară a tinere
tului. In unele locuri a nins iar 
în altele ploile au căzut in cea 
mai mare parte a timpului. In alte 
regiuni — Iași și Constanța, în 
special — la vremea nefavorabilă 
s-a adăugat și lipsa de interes a 
comitetelor regionale șl raionale 
U.T.M. care n-au dat nici un fel 

de sprijin orga
nizațiilor de ba
ză U.T.M. in 
desfășurarea a 
cestei acțiuni 
patriotice. Co
mitetele regio
nale U.T.M. lași 

și Constanța nu 
ne au putut fur
niza nici un fel 
de date cu 
privire la acțiu
nile tineretului. 
Chiar dacă in 
unele locuri s au 

obținut unele 
realizări, aces
tea au fost spcn. 
tane, neorga 
nizate.

Din numeroase 
regiuni, orașe și 

comune sosesc acum la redacția 
noastră vești despre hotărîrea ti
neretului de a continua și perma 
nentiza acțiunile de înfrumuse
țare a orașelor, satelor, întreprin
derilor și instituțiilor. Multe or
ganizații de bază U.T.M. ne-au 
anunțat că au continuat acțiunile 
lor în tot cursul lunii mai, pînă 
în prezent. In orașul Bacău, în 
comuna Monor — raionul Reghin, 
la uzinele „Ernst Thälmann" din 
Orașul Stalin, în comunele Rado- 
miru și Vîlcoi, regiunea Craiova, 
la unele rafinării și schele petro
lifere ale Ploeștiului, la fabrica de 
sticlă Pădurea Neagră din regiu
nea Oradea, precum și in nume
roase întreprinderi din orașul 
București, tinerii și-au manifestat 
dorința de a continua acțiunea de 
înfrumusețare, ca pe o sarcină 
permanentă. Ei și-au
acum șl angajamente pe «are să 
le realizeze in cadrul unei prime 
etape ce durează pînă la data ți
nerii festivalurilor raionale și oră
șenești ale tineretului.

Această inițiativă este deosebit 
de prețioasă. Toate organizațiile 
de bază U.T.M. de pe cuprinsul 
țării pot urma exemplul acestora.

Să permanentizăm acțiunile de 
înfrumusețare a orașelor, satelor 
patriei noastre, a întreprinderilor 
și instituțiilor In care lucrăm 1 
Nici un tînăr în afara întrecerii 
pentru succesul acestei acțiuni pa
triotice 1

în bătălia
pentru stîrpirea

gînd acului
de Colorado

U.T.M., organizați în bri- 
și echipe, pionierii, șco- 
tinerii săteni au efec- 
controlul culturilor de

fixat de

De la începutul campaniei 
de depistare fi combatere a 
gîndacului de Colorado a tre
cut puțină vreme. In acest 
timp însă, în cele patru re
giuni : Baia Mare, Timișoara, 
Oradea, Cluj, unde au fost des
coperite focare, tinerii au des
fășurat o intensă activitate. 
Mobilizați de organizațiile de 
bază 
găzi 
larii, 
tuat
cartofi și roșii pe o suprafață 
de aproape 30.000 hectare. Cu 
această ocazie au fost deli
mitate fi distruse focare, au 
fost adunați fi arși gîn- 
dacii fi ouăle, au fost efec
tuate stropiri și prăfuiri ■ pre
ventive fi curative cu insecti
cide.

La această acțiune patriotică 
au fost mobilizați pînă acum 
în cele patru regiuni peste 
100.000 tineri.

Numai in regiunea Timișoa
ra, unde organizațiile U.T.M. 
au desfășurat cea mai vie acti
vitate în această acțiune, în 
ultima perioadă au fost antre
nați la controlul culturilor, 
depistarea și combaterea gin- 
dacului de Colorado peste 
20.000 de școlari și tineri.

In raionul Luduș din re
giunea Cluj, planul de acțiune 
al comitetului raional U.T.M. 
prevede ca in fiecare comună 
un număr de 300—1.000 tineri 
să participe la efectuarea con
trolului culturilor de cartofi pe 
o suprafață de 5.000 hectare.

In regiunea Baia Mare au 
fost create 27 echipe de tineri 
care desfășoară acțiunea de 
depistare și combatere a gin- 
dacului de Colorado.

Tinerii din cele patru re
giuni au răspuns cu entuziasm 
chemării organizațiilor U.T.M. 
și prin munca lor neobosită au 
reușit să distrugă focarele și 
să preîntîmpine extinderea a- 
tacului gîndacului de Colorado.

Acțiunea este în plină desfă
șurare,

NOI BRIGADIERI
pe șantierul conductei magistrale de est

★ 70 tineri din Regiunea Autonomă Maghiară 
* Veteranii șantierului regional

* O întîmplare cu trei frați

H TG. MUREȘ (de la cores- 
H pondentul nostru). — In sec- 
H toarele șantierului magistralei 
£ de gaz metan Nadeș-Onești con- 
= tinuă să sosească tineri briga- 
g dieii voluntari, mobilizați de 
£ organizațiile U.T.M. din Re- 
= giunea Autonomă Maghiară. 
£ Fină în prezent comitetului re
fl gional U.T.M. a trimis pe a- 
g cest șantier 70 de tineri briga- 
£ dieri.
s Aici au plecat și o parte din 
£ foștii brigadieri constiuctori de 
£ la - șantierul regional al tinere- 
= tului din Tg. Mureș, ca de pil
ii dă utemiștii Bot Andros, Ko- 
ș vacs Bela, Pop Iacob și Nagy 
g Karoly. De asemenea s-au pre- 
£ zentat numeroși tineri din sate, 
J printre care Siklodi Karaly, 
= secretarul organizației U.T.M. 
= din comuna Serețeni, raionul 
llllllllllllIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllN

Sîngeorgiu do pădure, Keresz- 
tes Iozsef, secretarul organiza
ției U.T.M. din comuna Looco- 
deni și Lakatos Ianoș, secreta
rul organizației U.T.M. din Mo- 
răreni, raionul Odorhei.

Dintre frații Balasz s-a pre
zentat mai întîi Ignacz. Peste 
cîteva zile, Ignacz a anunțat 
Comitetul raional U.T.M. Odor
hei că și frații lui, Karoly și 
lanos, vor să plece pe șantier.

— Vrem să lucrăm împreună 
a spus Ignacz. Iany nu este 
încă utemist, dar dacă va munci 
bine cred că va putea deveni 
pe șantier.

In acțiunea de mobilizare a 
tinerilor s-au evidențiat pînă 
acum comitetele raionale 
U.T.M. Odorhei și Tg. Mureș. 
Cînd trimit aceste rînduri, 
pe șantier continuă să sosească 
noi brigadieri.



A iosi dat in folosința 
un nou pavilion ai laboratorului 

de raze cosmice al centrului nostru
de cercetări nucleare

Zilele acestea, la Institutul de 
Fiziaă Atomică al Academiei R. P. 
Romîne a fost dat în folosință un 
nou pavilion destinat laboratoru- 

. lui de raze cosmice din cadrul 
Centrului nostru de cercetări nu
cleare.

In acest laborator se studiază 
cu ajutorul radiației cosmice pro
prietățile nucleelor atomice și ale 
particulelor subatomice. Cerceta
rea razelor cosmice se face aici 
pe două căi: una cu ajutorul unor 
instalații electronice .speciale, con- 
torii de particule, aparate care 
înregistrează automat fiecare par
ticulă căzută asupra lor; a doua 
cale de cercetare este bazată pe 
observațiunile făcute asupra ur-

astfel

melor lăsate de razele cosmice pe 
plăci fotografice speciale care se 
cercetează cu ajutorul unor 
microscoape de foarte mare pre
cizie.

Noul pavilion este
conceput îneît permite studierea 
pentru prima oară în țara noas
tră a unor fenomene naturale de 
mare importanță pentru știință, 
numite jerbe atmosferice.

Este vorba de snopi uriași de 
particule subatomice care sînt 
create in atmosferă in cursul unei 
explozii nucleare datorită radia
ției cosmice primare și care a- 
jung pînă la suprafața pămîntu- 
lui. Energia degajată într-un a- 
semenea fenomen depășește de

Scrisori către redacfie

Un mare cămin muncitoresc
victima proastei gospodăriri
In urmă cu mai mulfi ani, 

de la geamul școlii profesio
nale din Reșița aveai in față 
următoarea panoramă: un te. 
ren de volei și... gropi. Asta a 
fost clndva, demult. Reșița 
este azi de nerecunoscut. In 
Lunca Pomostului s-a construit 
un bloc impunător in care lo
cuiesc peste 1.200 de muncitori.

Am fost printre primii loca
tari ai blocului „23 August“. 
Cind am intrat in cameră m.a 
uimit fiecare lucru — mobila, 
lingeria. Totul era nou, curat. 
Cind te întorceai acasă după 
muncă, găseai camera încăl
zită, la baie apă caldă, peste 
tot ordine. La parter se ame. 
najase pentru noi un club, do. 
tai cu jocuri de șah, domino, 
remy, etc. Biblioteca cuprindea 
nenumărate cărți tehnice, opere 
literare. Noutățile apărute și 
existente in bibliotecă erau afi
șate in holul blocului, la pa- 
noul „vitrina cu cărți". Pen
tru doritorii de muzică exista 
un aparat de radio. Odată sau 
de două ori pe lună se organi. 
zau seri literare în cadrul că
rora se recenza un roman. Cu 
asemenea condiții create, reu
șeam să ne folosim timpul li
ber în mod plăcut și instructiv, 

nostru afun
dat in folo-

Așa arăta blocul 
cl clnd ne.a fost 
sință.

Cum arată azi 
prima vedere ai 
nimic nu s-a schimbat. Exte
riorul este la fel de impunător 
cu excepția citorva geamuri 
sparte. Abia cind pătrunzi in 
interior te cuprinde mihnirea. 
In camere nu mai este aceeași 
căldură, la bae nu mai găsești 
apă caldă, la spălătorie e în
tuneric, și pe culoare sgomot 
de nu poți să te odihnești. A 
dispărut gazeta de perete din 
holul blocului, la vitrina cu 
cărți nu au mai apărut nou
tățile. Nu de puține ori in bloc 
pătrund' persoane în stare de 
ebrietate. In club, fosta sală de 
lectură a fost transformată în. 
ir-o cantină, biblioteca nu mai 
are activitatea de la început.

blocul ? La 
impresia că

aparatul de radio ca și jocurile 
de șah remy, domino nu mai 
există.

Care e cauza că după cîțiva 
ani de viețuire civilizată ne 
aflăm in situația pe care v-am 
prezentat-o mai sus ?

Ni s-au creat condiții la care 
nici nu puteau visa muncitorii, 
pe vremuri , dar nu toți loca
tarii au știut să le respecte. 
Nu fiecare a fost pătruns de 
necesitatea de a avea o atitu
dine plină de grijă față de bu
nul obștesc. Și ceeace e cel mai 
grav, comitetul de cămin timp 
îndelungat nu a dovedit interes 
și spirit de răspundere pentru 
a îndrepta situația căci, să fim 
cinstiți : Intr-un colectiv atit de 
mare se întimplă în mod fi
resc ca unii tineri să aibe ma
nifestări ce aduc prejudicii bu
nului obștesc. Dacă însă comi
tetul de cămin reușește s.ă for
meze din vreme o opinie de 
masă față de aceștia, să ia mă
suri educative, și, la nevoie 
Să meargă pînă la eliminarea 
recalcitranților din cămin, nu se 
va mai tntimpla ceea ce s-a 
întlmplat la noi.

Vinovat a fost însă numai 
comitetul de cămin, ci și to
varășii din conducerea căminu
lui care, necontrolați de orga
nele administrative ale Com
binatului Metalurgic Reșița se 
complac in situația de acum.

Trebuie să se ia cit mai re
pede măsuri. Deci e necesar ca 
organizația U.T.M. să ia în 
discuție atitudinea tinerilor 
care deteriorează bunurile din 
cămin, comitetul de cămin să 
pună în discuția tuturor loca, 
tarilor pe cei ce vin în stare 
de ebrietate, să se facă o se
lecție severă a locatarilor blo
cului și, așa cum spuneam 
conducerea combinatului să ne 
dea și ea sprijin.

Atunci vom avea din nou con- 
diții optime de viață și de pe. 
trecere a timpului liber.

NICOLAE CHIRILA 
muncitor la

Combinatul metalurgic Reșița

0 imagine de ia întrecerea 
celor curajoși

Vremea capricioasă a acestui 
început de iunie, depărtarea aero
portului Clinceni ca și programul 
prea matinal al concursului inter
național de parașutism, le-a răpit 
multor amatori ai spectacolelor 
aviatice, satisfacția de a urmări 
evoluția curajoșilor maeștri ai pa
rașutei. Intenționăm să compen
săm cit de cît din necazul dum
neavoastră prezentîndu-vă astăzi o 
imagine caracteristică disputei 
pline de abnegație a curajoșilor 
sportivi din cele trei țări partici
pante.

Fotoreporterul nostru a imorta
lizat pe pelicula aparatului sau 
un moment deosebit de dificil : 
aterizarea, cu alte cuvinte... fi
nișul. Da, și aici este nevoie de 
un finiș bun. După ce aproape 
sugrumat de emoție a sosit în sfîr- 
șit clipa lansării, după ce secun
de, minute în șir durează lupta cu 
vântul, aterizarea apărea un fleac. 
Ei dar nu-i tocmai așa. O ateri
zare, un finiș corect reclamă 
negreșit o bună condiție fizică. O 

calitate indispen
sabilă oricărui 
parașutist spor, 
tiv. Și Nicolae 
Velicu (pe care 
vi-l prezentăm

in fotografie) s-a dovedit după cum 
se și vede posesorul unei excelen
te condiții fițice. De n/t/eZ și cu a. 
cest prilej Nicolae Velicu s-a do
vedit a fi unul dintre cei mai va
loroși componenți ai lotului no
stru. Evoluția sa in această între
cere a adus puncte prețioase in 
clasamentul pe echipe. (R.P.R. : 
locul 11). Se cuvine așa dar să 
dorim tinerilor noștri reprezen
tanți mult succes în următoarele 
probe ale concursului.

multe mii de ori energia cea mai 
mare ce poate fi realizată cu aju
torul celor mai moderni accele
ratori. Laboratorul pentru cerce
tarea razelor cosmica cuprinde 
două săli de măsurători a jerbe
lor atmosferice realizate din pe
reți atît de subțiri incit radiația 
cosmică pătrunde nestinghțrită în 
ele.

Studiul jerbelor atmosferice de 
foarte mări energii se face sub 
un strat gros de apă care lasă 
să tFeacă prin el numai radiațiile 
cele mai pătrunzătoare. Aceasta 
se realizează într-un laborator 
special amplasat sub un bazin 
conic care poate fi umplut cu 
apă pînă la înălțimea de 6 metri; 
în felul său, acest laborator este 
unic în Europa. Din studiul jer
belor atmosferice (al proceselor 
nucleare de mare energie) se ob
țin informații prețioase asupra 
structurii materiei și particulelor 
elementare care nu pot fi obținu
te pe altă cale. Rezultatele aces
tor studii sînt de mare impor
tanță pentru diferitele aplicații 
pașnice ale energiei nucleare.

Prin punerea în funcțiune a a- 
cestui modern laborator se des
chid oamenilor noștri de știință 
perspective largi pentru cerceta
rea radiației cosmice. O bună 
parte din aparatura complexă de 
cercetare a laboratorului este rea
lizată de specialiști ai Institutu
lui de Fizică Atomică.

O parte din studiile efectuate 
în laboratorul nostru de raze cos
mice se fac în strînsă colaborare 
cu laboratoarele similare din U- 
niunea Sovietică, R. P. Ungară, 
R. Cehoslovacă, ’ R. P. Polonă^ 
R. D. Germană, precum și cu u- 
nele laboratoare din Apus, cum 
ar fi cel din Bristol — Anglia.

Importante luorări 
de înfrumusețare și 

modernizare la C.F.P.
La stațiile de cale ferată de pe 

liniile București—Vasile Roaită și 
București—Orașul Stalin, la sta
țiile mai importante de pe cele
lalte magistrale, precum și la sta
țiile din localitățile de frontieră 
și din stațiunile balneo-climateri- 
ce se fac în prezent importante 
lucrări de înfrumusețare și mo
dernizare.

Pînă la sfîrșitul lunii iunie a- 
ceste lucrări vor fi terminate în 
peste 260 de stații, iar pînă la 
sfîrșitul anului ele vor fi extinse 
la toate stațiile de pe magistrale, 
acțiunea continuînd apoi la cele
lalte stații din rețeaua căilor noa
stre ferate.

Paralel cu acțiunea de înfrumu
sețare și modernizare se execută 
în prezent mari lucrări de con
strucții și reconstrucții ale unor 
stații. Reconstruirea stațiilor Plo- 
ești-Sud și Cluj se află într-un 
stadiu avansat urmînd a fi termi
nată în cursul acestui an. De ase
menea la Pașcani se află în lucru 
construcția unei stații noi, cores
punzătoare cerințelor actuale ale 
traficului prin acest nod feroviar.

Marți după-amiază a sosit în 
Capitală pianista franceză Moni- 
que de la Bruchellerie cunoscută 
publicului romîncsc din turneele 
precedente pe care le-a întreprins 
în țara noastră.

Monique de la Bruchellerie va 
da două concerte în Capitală cu 
orchestra simfonică a Filarmonicii 
de stat „Gcorge Enescu“ și cîte 
un recital în București și Cluj.

★
Marți a părăsit țara noastră 

Zabiellah Safa, profesor la Uni
versitatea din Teheran, secretar 
general al Comisiei iraniene .pen
tru UNESCO care ne-a vizitat 
țara la invitația IRRCS.

Etapa de mîine a campionatului 
categoriei A de fotbal

Campionatul categoriei A de fotbal Se reia joi 5 iunie cu des
fășurarea etapei a XX-a.

In Capitală sînt programate două jocuri care se vor desfășura în 
program cuplat pe stadionul 23 August: ora 16,15: Rapid — Pro
gresul ; ora 18: C.C.A. — Dinamo București.

în țară au loc întîlnirile : Di namo Cluj — U. T. Arad ț C. S. 
Tg. Mureș —■ Steagul Roșu Orașul Stalin.

Celelalte două meciuri ale etapei : C.S. Oradea — Jiul Petroșani 
și Știința Timișoara — Petrolul Ploești au fost amînate deoarece 
Jiul se află în turneu în U.R.S.S., iar Știința Timișoara va juca du
minică la Belgrad cu Radnicki în Cupa Dunării.

Cercetătoarea Elena Balea măso ară jerbele cosmice compuse de 
particule cu energie de ordinul a zecilor de miliarde electroni 

volți, la microscopul Koristka.

Tot mai mult metal 
I I

Realizări ale tinerilor din regiunile Hunedoara 
și Timișoara

timpul liber 33.000 kg. fier vechi, 
cu car.e 
tone de

In întreprinderile industriale 
clin regiunea Hunedoara sînt con
stituite 1.085 brigăzi d„ tineret și 
237 posturi utemiste de control. 
Sub patronajul tinerilor din în
treprinderile acestei regiuni se 
află peste 60 de sectoare și secții 
productive. Peste 20.000 de tineri 
sînt antrenați în întrecerea so
cialistă, iar numărul tinerilor 
fruntași în producție este de a- 
proape 10.000.

Tinerii din întreprinderi au în
cheiat luna mai cu succese fru
moase. Brigăzile de tineret -din 
bazinul carbonifer al Văij Jiului 
și cele de la exploatările Țebea, 
Ghelar și Teliuc au extras peste 
sarcinile de plan mai mult de 
6.500 tone cărbune și minereu de 
fier. La combinatul siderurgic 
Hunedoara, brigăzile de tineret 
de la oțelăriile Martin și electrică 
au dat peste plan 95o tone oțel, 
iar tinerii din secția laminoare 
și-au depășit planul cu 500 tone 
laminate.

Tinerii de la Hunedoara și Ca- 
lan au strîns în luna mai în

se pot elabora circa 70 
oțel.

★
lansarea inițiativei „Să 

‘ și 
din intre-

De la __
gospodărim cu grijă metalul1 
pînă acum, tineretul 
prinderile metalurgice din regiu
nea Timișoara au economisit peste 
1.500 tone metal. Cele mai muri 
economii de metal au fost reali
zate de tinerii Combinatului me
talurgic din Reșița, de unde a 
pornit această acțiune patriotică. 
Numai tinerii luminători de aici 
au economisit peste 580 tone me
tal. Economii însemnate de metal 
au realizat și tinerii de la uzi
nele „Oțelul Roșu“, cei de la uzina 
din Bocșa Romină, întreprinderile 
metalurgice din Arad și „Ma- 
ghe.ru“ din Topleț etc. Economiile 
de metal realizate de tinerii de la 
uzina de construcții metalice din 
Bocșa Romină sînt echivalente cu 
prețul de cost a două macarale de 
cîte 20 tone și a 30 ramificații 
C.F.R.

O măreață existentă
închinată cauzei proletariatului

Cu excepția articolului scris 
de Lenin la moartea lui Engels, 
culegerea cuprinde relatări ale 
unor prieteni ți tovarăși de 
luptă contemporani cu Engels. își 
deapănă amintirile Franz Mehring 
și August Bebel — fruntași ai miș
cării social democrate, Paul La- 
fargue — unul din întemeietorii 
partidului muncitorilor din Fran
ța — Wilhelm Liebknecht — cu
noscut în rîndul social-democrați- 
lor germani sub porecla „bățrînul 
soldat al revoluției“. Eleanor 
Marx-Aveling — una din fiicele 
lui Karl Marx — și alții care au 
avut fericirea să trăiască un timp 
alături de Friedrich Engels.

Și poate că paginile cele 
frumoase,

mai 
mai emoționante ale 

cărții sînt cele care descriu prie
tenia dintre Marx și Engels.

Din clipa cind s-au cunoscut ope
ra celor doi giganți a devenit o- 
pera lor comună, din clipa cind 
s-au cunoscut ei și-au unit efor
turile pentru eliberarea proleta
riatului de sub exploatarea capi
talistă.

Pe Marx și Engels i-a legat nu 
numai o creatoare colaborare inte
lectuală ci și o caldă afecțiune re
ciprocă. Marx, povestește Lajar- 
gue, nu contenea să admire univer
salitatea cunoștințelor lui Engels, 
ca și minunata lui vioiciune de 
spirit care ii dădea posibilitatea 
să treacă cu ușurință de la un su
biect la altul. Iar Engels era în
totdeauna încintat de vigoarea a- 
nalizei și sintezei făcute de Marx. 
De aceea nici o alță critică a idei
lor și a lucrărilor lor nu prezenta 
pentru ei o importanță atit de 
mare ca schimbul de păreri pe 
care U făceau cu regularitate ma
tematică zilnic. Ce exemplu mai 
bun de abnegație și prietenie poate 
fi dat dec.it acela oferit de Engels 
după încetarea din viață a lui 
Marx cind, lăsînd deoparte trebu
rile personale și-a dedicat ani de 
muncă trudnică punerii la punct 
și publicării volumelor II și 111 
ale „Capitalului“ ?

Engels obișnuia să spună — și 
în general pe bună dreptate, după 
cum subliniază V. 1. Lenin — că 
„alături de Marx eu am fost vioa
ra a doua“. Rămas singur după 
moartea lui Marx, Engels a con
tinuat să fie sfătuitorul și condu
cătorul socialiștilor europeni, al 
întregului proletariat internațio
nal.

Duminicile din casa lui Engels 
au săpat amintiri de neșters în 
memoria tuturor acelora care au 
avut prilejul să fie printre invi
tați. în qfara familiei Marx ve-

VREMURILE APUSE
ale tcroarcl patronale

neau aici socialiști din toate ță
rile. Iar Engels era pretutindeni, 
isca discuții in mai multe limbi, 
dădea răspunsuri unor întrebări. 
Cu sfatul, cu îndemnul său Engels 
a participat pînă în cele din urmă 
clipe ale vieții sale la dezvoltarea 
mișcării muncitorești internațio
nale.

Aviditatea după cunoștințe din 
toate domeniile caracterizează în
treaga viață intelectuală a lui En
gels. Nu exista domeniu care să-i 
fi rămas străin. Studia științele 
naturii și chimia, botanica și fi
zica, filologia și economia politi
că, filozofia și tactica militară. Se 
vede, astfel că Engels aderase și 
el la maxima preferată a lui Marx

însemnări 
pe marginea vcivmului 

„Amintiri de.pre 
Engels“

și care era „nihil humani a me 
alienum pută“ (nimic din ce e 
omenesc nu mi-e străin).

Mărturie stau lucrările sale mo~ 
numentale 
„Dialectica naturii“ în care se do- 
vedește un excelent cunoscător al 
problemelor științelor naturi. 
„Originea familiei, a proprietății 
private și a statului“ în cure sînt 
analizate în mod profund însemna
te probleme de istorie și mulie 
altele. Pentru studiul filologiei, En
gels a dovedit deosebite preocu
pări și aptitudini. Vorbea și scria 
la perfecție germana, franceza și 
engleza ; cunoștea aproape tot atit 
de bine italiana, spaniola și dane
za ; putea să citească și să șe ex
prime în rusă, polonă și romină; 
fără a mai vorbi de „fleacuri“ ca 
latina și greaca — cum se expri
ma Edward Aveling ; Avea 70 de 
ani cind s-a apucat să învețe lim
ba norvegiană pentru a putea citi 
în original pe tbsen și Eielland.

Cțt despre aria militară, se 
spune că Engețs a fost cu adevă
rat pasionat după ea. Războiului 
franco-prusian, început în 1870, 
i-a consacrat mult timp, ștudiind 
desfășurarea luptelor și scriind u- 
nele articole despre acestea.

Articolele pe teme militare pu
blicate in revisța „Pali Mall Ga- 
zette“ i-au qțras porecla de „gene
ralul“. Mai țîrziu, cind după moar
tea lui Marx, Engels a preluat 
conducerea armatei proletare, po
recla „generalul“ a căpătat o sem
nificație și mai profundă.

Mai toți povestitorii subliniază 
că Engels avea o minte deosebit 
de limpede și de luminoasă, că 
ochiul său era perspicace și nu se 
oprea niciodată la suprafața lucru
rilor ci pătrundea în adîncul lor. 
în capul său, scrie WHIielm Liebk
necht, existau deja razele Xt des
coperite de Rdntgen, raze care 
nu se refractă și nu permit să se 
obțină o imagine deformată ; cu 
ajutorul lor el trecea peste ceea 
ce era neesențial pentru a stabili 
elementele de adevăr și își oprea 
privirea numai asupra a ceea ce 
avea o bază temeinică — asupra 
faptelor. Despre 
săi

„Anti-Dühring“ și

(Urmare din pag. l-a) 

năriei „Romîno-Americană“ a 
dus în întreprindere postul de , 
jandarmi din comuna Berceni, , 
condus de plutonierul Ncgrișan, . 
„ca să păzească fabrica de hoți“. ; 
Dar scopul nemărturisit a fost al- , 
tul. Postul de jandarmi a devenit , 
un instrument de oprimare al j 
muncitorilor, folosit pentru iuti- ( 
midarea lor. ,

în multe întreprinderi s-au in- j 
trodus în timpul războiului anti- , 
sovietic carcerile. La rafinăria ] 
„Romîno-Americană“ au fost car- , 
eeri încă din 1925. Cum se în- ■ 
tîmpla ca vreun muncitor mai în- i 
dîrjit să se ia la harță cu mais- ; 
trul, și apăreau jandarmii. Cu j 
baionetele la armă, în pas alergă- , 
tor îl duceau pe „recalcitrant“ la j 
post. Aici îl aștepta carcera și . 
bine înțeles rația de pumni a piu- , 
tonierului Negrișan. Grigore Con- j 
stantin, un tînăr strungar — de i 
pildă — s-a certat odată cu mais- . 
trul. După cîteva minute era 1 
dus între baionete, către carceră. , 

Comandanții militari ai între
prinderilor erau zbiri în toată pu
terea cuvîntului. Maiorul Staricu 
de la Reșița îi tundea pe munci
tori. Colonelul Curculescu de la 
„Concordia“-Ploești îi „juca în pi
cioare“ pe cei care-i ancheta.

Acestea sînt faptele. ,

a-

HAITUIALA NAȚIONALITĂ
ȚILOR CONLOCUITOARE

în timpul războiului antisovie- 
tic începuse pretutindeni acțiunea

(Agerpres)

de „romînizare“ a întreprinderi
lor. Desigur, aceasta nu se referea 
la trecerea capitalurilor străine în 
mîinile poporului romîn. Pe teri
toriul țării erau multe societăți 
străine — „Astra“, „Steaua“, „U- 
nirea“, „Standard“, „Concordia“ și 
cîte altele. Capitaliștii occidentali 
erau însă socotiți „sprijinitorii și 
prietenii nației“. Erau „străini“ 
cei care tțăiau aici de generații, 
oamenii muncii din rîndurile mi
norităților națiomle. împotriva lor 
se ducea bătălia pentru alungarea 
lor din întreprinderi. Buletinul 
muncii din 1943 ne-a pus la dispo
ziție suficiente date în acest sens. 
Camera de muncă din Ploești con
semna într-un raport de-al său că, 
în anul 1942, aceasta a fost cea 
mai importantă acțiune. în jude
țele Prahova, Buzău, Dîmbovița 
și Muscel, meseriașii evrei nu a- 
veau dreptul la exercitarea pro
fesiunii. Camera de muncă din 
Constanța arată că a exclus toți 
străinii din întreprinderi. Direc
ția Generală a Căilor Ferate i-a 
concediat pe toți maghiarii sub 
pretextul că nu cunosc limba ro- 
mînă.

Aceste
politica de ațîțare a vrajbei na
ționale duse de regimul burghe- 
zo-moșieresc care urmărea să slă
bească și pe această cale unitatea 
de luptă a oamenilor muncii îm
potriva exploatatorilor și asupri
torilor comuni.

Țara devenise atît pentru mun
citorii romîni cît și pentru cei 
din rîndurile minorităților națio
nale, un adevărat iad.

în timp ce muncitorii erau u- 
miliți și oprimați, ca o palmă și 
o insultă în plus capitaliștii le a- 
runcau în față desfrîul și luxul lor 
deșănțat.

Pe lîngă rafinăriile din Ploești 
și schelele petrolifere erau locuri 
unde „indigenii“ n-aveau ce cău
ta. în apropierea rafinăriei „Ro- 
mînoAmericană“ se găsea astfel o 
colonie — un cartier privat — 
pentru funcționarii superiori. Pe 
aceste străzi nimeni 
să treacă.
bîte, iar locatarii
Ucenicul Gheorghe Lazăr a poftit 
odată un măr din pomii coloniei. 
După ce l-a ascuns în sîn a vrut 
să fugă. Atunci a apărut directo
rul Andone cu pușca la fereastră. 
De teamă puștiul a stat. L-a bătut 
crunt paznicul.

în aceste colonii era „raiul“ ca
pitaliștilor și al slugilor lor. Șam
pania curgea gîrlă. Condurii pen
sionarelor diferitelor bordeluri din 
Ploești luau locul cupelor. Renu- 

[ miți erau inginerul Hoffman și șe- 
| ful garajului, Clark, fost polițist în

măsuri se integrau în

n-avea voie
Păzeau gardienii cu 

aveau arme.

S.U.A. La „Femîna“ ei s-au bă
tut cu sifoanele. La cabaretul 
„Moara Roșie“ s-au bătut cu pis
toalele.

în „colonii“, pe lîngă vile se 
aflau cazinourile. Erau vestite 
cazinourile de la „Astra“, de la 
„Romîno-Americană“, de la Bol
dești și Ochiuri.

Așa își băteau joc de muncitori 
capitaliștii străini la noi în țară.

Dar zadarnică a fost asuprirea 
și oprimarea. în ciuda ei, clasa 
muncitoare, condusă de partid, 
și-a apărat demnitatea și drepturi
le, luptînd sub conducerea parti
dului împotriva capitalismului. 
Victorioasă, ea a zdrobit vechea 
orînduire. Nu mai găsim decît ur
mele de muzeu ale tragicelor în- 
tîmplări ale trecutului, 
s-au dărîmat.

Singurele care au mai 
pot servi drept mijloace 
parație — sînt edificiile

Carcerile

rămas și 
de com- 
construi- 

te pentru distracția stăpînilor de 
ieri.

Ce s-a ales din ele ?
Cazinoul de la „Astra“ a deve

nit unul dintre cele mai mîndre 
cluburi muncitorești din orașul 
Ploești. Aici se strîng în fiecare 
seară sute de muncitori. Un grup 
de tineri inimoși, în frunte cu 
bibliotecara Ecaterina Radu, au 
înființat „Cineclubul“. în re
giunea Ploești, în vechile cluburi 
existente sau în clădiri noi, sînt 
25 de asemenea cinecluburi. Zeci 
de cluburi muncitorești, terenuri 
de sport, cabane de odihnă.

Principal este faptul că munci
torii, înainte oropsiți și umiliți, 
se simt stăpînii fabricilor, bun al 
întregului popor. în adunări, mi
tinguri, conferințe, în organe de 
presă — gazete de tiraj, gazete de 
perete — cu zeci de ocazii în 
fiecare zi, ei își pronunță punctul 
de vedere asupra problemelor de 
conducere a întreprinderilor ca și 
asupra tuturor fenomenelor vieții 
polițice și sociale. Decorațiile, 
distincțiile, evidențierile celor 
fruntași alcătuiesc o expresie cla
ră a noului caracter al muncii — 
de manifestare liberă a puterii de 
creație a poporului și a prețuirii 
omului muncii, constructor al so
cialismului.

Fiecare muncitor în vîrstă, pă
rinte sau bunic, poate da tineretu
lui de o sută de ori mai multe 
fapte despre viața de asuprire din 
vremea regimului burghezo-mo- 
șieresc. Comparînd aceasta cu 
viața liberă și demnă din republi
ca democrat-populară, tinerii în
vață să prețuiască și să apere cu 
abnegație cuceririle revoluționare 
dobîndite de poporul nostru mun
citor prin grele jertfe.

Engels prietenii
spuneau că ori de cite ori s-a

oprit asupra unui subiect, a arun. 
cat lumină asupra acestuia.

Vastele sale cunoștințe, influen
ța pe care a exercitat-o asupra 
contemporanilor n-au fost umbrite 
de înfumurare sau aroganță. Dim
potrivă, după cum scrie Friedrich 
Lessner, muncitor croitor apreciat 
de Marx și Engels, la 75 ae ani 
Engels era tot atit de modest și 
tot atit de dispus să recunoască 
meritele altora ca și atunci cind 
avea 22 de ani. Dar el trebuia să 
cunoască bine pe cineva înainte 
de a-i acorda încrederea sa. Căci 
nu admitea sub nici un motiv 
prefăcătoria, oscilările și compro
misul. își dădea imediat seama 
dacă i se spun minciuni sau purul 
adevăr. Acela care nu era sincer 
cu sine însuși și care nu era cre
dincios partidului, nu se putea 
aștepta la nici o indulgență din 
partea lui Engels. El insuși și-a 
păstrat întotdeauna consecvența și 
hotiirirea care il caracterizau, 
fiind in toate manifestările simplu 
și sincer.

Deși ducea o muncă neobosită, 
în ciudu vîrstei înaintate Engels 
arăta pînă spre sfîrșitul vieții sale 
plin de tinerețe atit prin înfățișare 
cit și prin comportare. Eleonor 
Marx, care a călătorit împreună 
cu Engels în America în 1888, po
vestește că el era pretutindeni 
sufletul fiecărui cerc, al fiecărui 
grup în care se afla. Poate că și 
de aceea manifesta o atenție și o 
bunăiațe fără margini față de ti
neret. Adesea și-a întrerupt pro- 
pria-i muncă pentru a face un ser
viciu prietenesc unui tiiiăr oareca
re, sau pentru a da ajutor unui 
începător.

Prin bogăția și creatoarea sa 
activitate intelectuală și practică, 
Engels a exercitat o influență deo
sebit de binefăcătoare asupra celor 
din jurul său. Și este interesant 
de remarcat că și specialiștii din 
anumite domenii erau de părere 
că Engels cunoștea mai Jțne decit 
ei unele probleme, care îi priveau. 
„însăși simpla lui prezență — 
scrie Edward Avelin — constituie 
un iqibold pentru fiecare“. Iar un 
alt cunoscut din preajma sa spu- 
neg că gîndul la ceea ce ar crede 
sau ar spune 
pe rnulți de 
nesăbuite.

Au trecut 
de cind, nu 
cei iții acela 
de 24 de ani, lucrarea 
clasei muncitoare din A,nglia“, 
cela care împreună cu Marx a dat 
omenirii „Manifestul Partidului 
Comunist“, acela care a scris atî- 
tea alte lucrări geniale și a luptat 
pentru organizarea luptei clasei 
muncitoare internaționale, acela 
care după moartea lui Marx a con
dus mai departe lupta împotriva 
dușmanilor socialismului, ai ideo
logiei clasei muncitoare, demascînd 
fără cruțare pe cei ce au încercat 
după moartea lui Marx să dena
tureze marxismul. Dar timpul care 
s-a scurs n-a înnourat de loc mă
reața figură a lui Friedrich En. 
gels. Dimpotrivă, prin învățătura 
pe care ne-a lăsat-o, ca și prin 
personalitatea sa morală el este și 
va fi întotdeauna dascălul oame
nilor muncii de pretutindeni.

I. MARKOV

„generphd“ i-a oprit 
la vorbe sau gesturi

aproaple 63 de ani 
se mai afli printre 

care a creat, la virsta 
„Situația 

a-
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Corul din
în curînd

Corul căminului 
cultural din comuna 
Poiana Sibiului, ra
ionul Sebeș, va săr
bători în curînd îm
plinirea a 50 de ani 
de rodnică activitate. 
In anii puterii popu
lare corul poiena- 
rilor a fost premiat 
de mai multe ori la 
concursurile republi
cane ale artiștilor a- 
matori, bucurîndu-se

Poiana Sibiului
5(1 de ani de
de un succes deose
bit și la Festivalul 
mondial al tineretu
lui și studenților de 
la București, In ulti
mii ani corul din Po
iana Sibiului a dat 
peste 60 de concerte 
în Deva, Petroșani, 
Sibiu, Orașul Stalin 
și în alte localități, 

în vederea sărbă
toririi semicentena
rului cei 96 de mem-

împlinește
ex.stența
bri ai corului, pre
cum și brigada ar
tistică de agitație, 
taraful, echipa de 
dansuri și echipa de 
teatru ale căminului 
cultural din comună 
pregătesc programe 
artistice speciale.

Odată cu semicen
tenarul corului, la 
Poiana Sibiului se 
va inaugura un mare 
cămin cultural.



Adunări de dări de seamă în organizațiile U.T.M.
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Brigăzile de tineret
pot și trebuie să desfășoare 
o bogată activitate educativă

De multe ort, oprindu-vă în 
fața unei vitrine ați admirat pan
tofii executați la uzinele „ianoș 
Herbak“ din Cluj. Mărfurile aces
tei întreprinderi și-au cucerit o 
bine meritată faimă. Fără îndo
ială la aceasta au contribuit și 
cei care lucrează la secția de 
croit, secție formată exclusiv din 
tineri.

Zilele trecute a avut loc adu
narea generală de dare de seamă 
a organizației din această secție. 
Nu lipsea nici un uiemist. Chiar 
și Maria Fodorean care era în 
concediu a ținut să participe la 
bilanțul activității utemiștilor din 
secție, la analizarea modului în 
care biroul organizației de bază 
U.T.M. a muncit de ia alegeri și 
pînă acum.

Darea de seamă a oglindit 
munca organizațiilor.

„în această perioadă datorită 
unei munci mai concrete a orga
nizației noastre nici un tînăr din 
secție n-a lucrat sub normă. Cele 
două brigăzi de economii au ob
ținut rezultate bune. De la în
ceputul acestui an tinerii au e- 
conomisit o cantitate de 135.180 
decimetri pătrați de piele. Numai 
brigada condusă de utemista 
Ileana Hunyadi a_economisit în 
această perioadă 40.000 decimetri 
pătrați de piele situîndu-se în 
fruntea întrecerii nu numai între 
cele 7 brigăzi de tineret ci între- 
cînd toate brigăzile din uzină.

La începutul lunii aprilie a- 
eeastă brigadă a pornit lupta 
pentru economisirea fiecărei bu
căți de piele. Iată rezultatele a- 
cestei întreceri: pe primul loc pe 
întreaga uzină s-a clasat briga
da condusă de utemista Hunyadi 
care a economisit în cele 26 de 
zile de lucru 14.685 decimetri pă
trați de piele, urmată îndeaproa
pe de brigada utemistei Maria 
Fodorean cu o economie de 12.133 
decimetri pătrați de piele.

Individual cele mai mari can
tități au fost economisite de ute
mista Maria Lucia — 1.792 deci
metri pătrați și de utemistul Ște-

fan Varga — 1.776 decimetri 
pătrați economisiți“.

în continuare darea de seamă 
a relevat creșterea conștiinței po
litice a utemiștilor ca urmare fi
rească a activității celor două 
cercuri politice, a informărilor po
litice, al citirii presei etc. N-a 
fost neglijată nici munca cultura
lă. S-ș subliniat faptul că au fost 
organizate seri literare avînd ca 
temă operele scriitorilor George 
Coșbuc, Jules Verne, Ady Endre, 
Petofi Sandor și M. Eminescu.

Și bineînțeles n-au fost trecute 
cu vederea nici lipsurile existen
te. Cele mai dezbătute deficiențe 
au fost cele din viața brigăzilor 
de tineret și din organizarea 
timpului liber. Cei înscriși la 
discuții, dar mai ales 
miștii Elisabeta Crăciun, 
Fodor, Samuel Benko și 
dolf Blindar au combătut 
concepția unora dintre membrii 
biroului U.T.M. care au conside
rat că munca brigăzilor trebuie 
să se rezume doar la îndeplini
rea și depășirea planului, 
Uzarea de cît mai multe 
mii. Maria Fodorean 
spre exemplu:

„In vizitele făcute de 
uzinele Unirea, Tehnofrig și la 
Atelierele C.F.R. „16 Februarie“ 
am văzut că brigăzile de tineret 
întreprind frumoase acțiuni or- 
ganizînd în afara orelor de lu
cru, vizite la întreprinderi, vi
zionări de filme și chiar acțiuni 
culturale independente. Oare ast
fel de acțiuni nu s-a-r putea face 
și de către brigăzile noastre ? 
Pînă cînd vom continua să nu 
acordăm cuvenita atenție rolului 
important al brigăzilor în educa
ția comunistă a tinerilor nu nu
mai în muncă, în producție, ci 
și în afara acesteia. Sînt foarte 
importante activitatea și rezulta
tele obținute în producție de 
către brigăzile noastre, ceea ce 
merită și în viitor toată aten
ția. Este timpul să dezvoltăm 
viața acestor colective închega-

M. MUNTEANU

la rea- 
econo- 

spunea
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noi la

te prin muncă, astfel ca ele să 
{intească — și nu în ultimul 
rând — educarea laTgă comunis
tă a membrilor lor, atît în pro
ducție cît și în afara producției, 
în timpul liber“.

Puncte de vedere asemănătoa
re au dezvoltat în cadrul discu
țiilor și alți utemiști, contribuind 
astfel la rezolvarea uneia dintre 
cele mai importante probleme ale 
activității economice și educative 
ale acestei organizații U.T.M.

Lucrările celui de-al Vll-lea Congres al P.C. Bulgar

f

Dans lituanian.
Desen de Laetiția Ignat-H omoriceanu

Sobrietate, poezie, grație

Deschiderea expoziției de gravuri, desene 
și ilustrații a artiștilor plastici din R.S.S. 
Estonă, R.S.S. Letonă și R. S. S. Lituaniană

In cadTul manifestărilor orga- ș,erg, ministrul Culturii din R.S.S 
nizate de Consiliul General 
A.R.L.U.S. cu prilejul Decadei 
culturii Republicilor Sovietice blicile Sovietice Baltice, și V. 
Baltice, marți la amiază^ s-a Peciura. maestru emerit al artei 

~ din R.S.S. Lituaniană, directorul
artelor din Ministerul Culturii al 

membru al

Estonă, conducătorul delegației 
oamenilor de cultură din Repu-

Raportul de activitate 
al C.C. al P.C. Bulgar prezentat 
de tovarășul TODOR JIVKOV, 

prim secretar al C. C. al P. C. Bulgar

deschis la Casa Prieteniei Romî- 
no-Sovietice expoziția de gravuri, 
desene și ilustrații ,a artiștilor 
plastici din R.S.S. Estpnă, R.S.S. 
Letonă și R.S.S. Lituaniană.

Au luat parte tovarășii acad- 
P. Constan'tinescu,-Iași și Octav 
Livezeanu. vicepreședinți ai Con
siliului General A.R.L.U.S., A. 
Mălnășan, adjunct a[ ministrului 
Afacerilor Externe, Ion Pas, pre
ședintele Comitetului de radiodi
fuziune și televiziune, lorgu Ior
dan, vicepreședinte al Academiei 
R. P. Romîne, artistul poporului 
Ion Jalea, președintele Uniunii 
Artiștilor Plastici, Eugen Rodan, 
secretar al Consiliului General 
A.R.L.U.S., numeroși oameni de 
artă și cultură, ziariști.

Au participat Alexandru Ans-

R.S.S. Lituaniene, 
delegației.

Au fost de față 
Iaev, consilier al 
Uniunii Sovietice Ia 
alți membri ai
U. R.S.S.

Au luat cuvântul 
porului Ion Jalea și maestru eme
rit al artei din R.S.S. Lituaniană,
V. Peciura.

Cei prezenți au vizitat apoi ex
poziția.

Expoziția cuprinde numeroase 
gravuri, desene și ilustrații apar
ținând celor mai valoroși artiști 
din republicile sovietice baltice.

(Agenpres)

V. F. Niko-
Ambasadei 

București, și
Ambasadei

artistul po-

Dacă am încerca să reconstituim 
firea lituanianului pornind de la 
cîntecele și dansurile lui strămo
șești, am face cam următoarele re
flecții : om potolit, învățat să 
gîndească mult dar să-și exteriori
zeze cu reținere sentimentele. Ca 
să-și vadă înflorind pămîntul na
tal muncește cu temeinicie și nu 
cunoaște mai odihnitoare prive
liște decît lanul pîrguit al grîne- 
lor, zborul în prelungă săgeată al 
stolului de rîndunele, cununile ti
nerești de băieți și fete, prinși în 
hore în lumina calmă, de asfințit, 
a soarelui. Așa arată lituanianul, 
așa ni s-a destăinuit în prima sea
ră a acestui început de iunie.

Timp de două ore și mai bine 
am stat și l-am privit. I-am cer
cetat portul național, atît de ele
gant încât fiecare fată pare o dom
niță. Patru culori — totdeauna es
tompate — își aștern pe acest port 
luminile : galben, roșu, verde, al
bastru. Am ascultat cîntecul litua
nianului și am reținut cuvinte 
necunoscute, ciudate, cu consoane 
ce se repetă și vocale prelungi, ca 
o respirație odihnitoare. I-am pri
vit instrumentele de cîntat, făurite 
din lemn galben ca mierea, 
și care pornite laolaltă, dau o 
muzică plină de poezie și liniște. 
Coriștii : 15 femei și 13 bărbați — 
cîntă cu impresionantă omogenita
te. Ai zice : o singură voce care 
răspunde conducerii fine, nuanța
te și atît de calme a dirijorului 
Eduard Pilipaitis.

Am văzut dansurile lituanianu
lui, de la potolitul „Kepurine“ la 
bărbătescul „Djigunas“, de la șă
galnicul „Lănțișorul“ la gravul 
„Sadute“ — ceremonialul dans al 
miresei. Spre partea a doua a pro. 
gramului, publicul își făcuse un 
obicei : nici un număr fără bis I 
Deci bis la veselul cîntec 
țul moțat“, bis pentru 
„Rîndunica“ (fetele nu 
oare aevea pe scenă?), 
„Moara“, pentru veritabilul tablou 
coregrafic „Trifoiul“, bis pentru 
veselul „Cadril lutuanian“, pentru 
„Dansul cu saboți“ (aci dansatorii 
dovedesc pe lângă aptitudini co-

regrafice, daruri de actori de co
medie), bis și iar bis pentru „Co
coșul“ care-1 confirmă neîndoelnic 
pe Svaja drept virtuosul virtuoși
lor echipei ! Mai poate fi vorbă 
oare dacă am încercat surprize în 
spectacolul Ansamblului lituanian?

Am putea spune că fiecare nu
măr și-a rezervat dreptul unei sur.

Spectacolul Ansamblului 
emerit de Stat 

de cîntece și dansuri 
din R.S.S. Lituaniană

prize plăcute. Reținuții lituanieni 
s-au descoperit nu numai artiști 
deosebit de înzestrați dar și oa
meni plini de duh. De pildă : au 
adoptat în bogatul lor repertoriu 
și un cîntec popular romînesc. Au 
ales „Fir-ai să fii măi băiete !“, 
în prelucrarea lui Victor Popescu. 
L-au tradus și ni l-au cîntat în 
lituaniană. La bis însă, o nouă 
surpriză : foarte zâmbitori, co
riștii ne-au repetat cîntecul în cea 
mai desăvîrșită... limbă romînă I

Sînt în acest spectacol atîtea e- 
lemente noi, neobișnuite și ferme
cătoare îneît a analiza strict din 
punct de vedere muzical și core- 

insuficient. Spec- 
cu o captivantă 
Fișa biografică 

cunoștință cu 
din popoarele

„Nagî- 
dansul 
zburau 
pentru

grafic e cu totul 
tacolul seamănă 
fișă biografică, 
prin care facem 
sufletul unuia 
marei familii sovietice, cu arta sa 
populară, cu cîntecul și dansul ce 
par construite pe trei idei 
călăuzitoare : realism, poezie,
grație. Cîntecele foarte scurte, au 
melodii de o rară gingășie. Dan
surile în general cu ritm potolit 
de apă de cîmp, culeg cele mai 
diverse aspecte ale peisajului ru
ral : păsările cerului, iarba pajiș- 
telor, aripile unei mori, balta din 
care zburdă rățuștele.

Folklorul lituanian are vîrsta 
unui șir întreg de veacuri ; în a- 
cest tezaur se perpetuează tradi-

țiile scumpe, gândurile, sentimen
tele, năzuințele poporului. Litua
nianul e demn și mîndru, iubește 
libertatea și nu pregetă să lupte 
peptru ea. înzestrat cu daruri de 
bard, el și-a mărturisit aceste gîn- 
duri chiar și în cele mai nostal
gice balade. Și tot așa cum în 
dans șj în cîițtec a știut șă săr
bătorească venirea primăverii, 
euforia naturii trezite la viață, în 
același dans, în același cîntec el 
n-a uitat să pomenească că se vrea 
om liber, stăpân pe pămîntul mun
cit. Ce vârstă are folklorul litua
nian ? Veacuri, multe veacuri. 
Dar trebuie reținut că această 
neprețuită comoară n-a putut fi 
cinstită cum se cuvine, n-a putut 
fi dată la iveală și dăruită spec
tatorilor decît în anii Puterii So
vietice. Una din primele măsuri 
ale Statului socialist lituanian a 
fost ca, în 1940, să înființeze, pe 
lingă „Filarmonica de Stat“ din 
orașul Vilnius, Ansamblul de Stat 
de cîntece și dansuri populare. în
credințat conducerii artistice a 
compozitorului Ionas Șviadas, 
după ani de serioasă muncă și ac
tivitate, Ansamblul se prezintă azi 
ca o formație artistică originală, 
viguroasă care, deși n-are nici tu
multul, nici temperamentul exu
berant, molipsitor al folklorului 
ucrainean, de pildă, ne-a uluit și 
ne-a fermecat tot atît de mult ca 
acesta.

„De pe țărmurile de chihlimbar 
ale Balticei îndepărtate“ — cum 
spun cuvintele din corul „Cîntecul 
lui Octombrie“, de pe cîmpiile 
roditoare ale colhozurilor, un 
mănunchi de artiști ne transmite 
salutul Lituaniei înfloritoare în 
Marea Uniune a Republicilor So
cialiste Sovietice. Cu prilejul De
cadei Culturii Republicilor Sovie
tice Baltice, notăm spectacolul 
Ansamblului emerit de Stat de 
cîntece și dansuri din R.S.Ș. Li
tuaniană 
frumoase 
român.

drept unul din cele mai 
daruri oferite publicului

M. MARINESCU-SANDU

în primul capitol al raportului, 
tovarășul Todor Jivkov a anali
zat actuala situație internaționa
lă și politică externă a Republicii 
Populare Bulgaria, subliniind că 
perioada dintre congresele al 
Vl-lea și Vll-lea ale Partidului 
Comunist Bulgar a fost plină de 
evenimente importante în dome
niul relațiilor internaționale. Ele 
confirmă justețea și profunda 
viabilitate a analizei evoluției si
tuației internaționale, făcută în 
hotărîriie Congresului al XX-lea 
al P.C.U.S. și în documentele 
consfătuirilor de la Moscova ale 
reprezentanților partidelor comu
niste și muncitorești.

Referindu-se la evoluția lumii 
pe plan economic și politic, rapor
torul a subliniat: Evoluția capita
lismului în conjunctura actuală 
se desfășoară sub semnul unui 
declin tot mai mare, ai restrîn- 
gerii sferei sale de influență, al 
accentuării contradicțiilor sale 
interne și externe, al slăbirii sale 
inevitabile. Și dimpotrivă, evolu
ția socialismului se desfășoară 
sub semnul avântului său conti
nuu, al superiorității sale incon
testabile asupra sistemului social 
capitalist, al creșterii forțelor 
și influenței sale, al întăririi tot 
mai mari a coeziunii sale interne.

Socialismul exercită o înrâurire 
tot mai mare asuipra evoluției is
toriei mondiale, schimbă aspectul 
pământului, creează posibilități 
pentru o rapidă dezvoltare so
cială. în prezent în multe țări, 
adică pe scară internațională, 
are loc trecerea tje la capitalism 
la socialism. Și acesta este con
ținutul principal al epocii noa
stre.

Vorbind despre criza generală 
a capitalismului care continuă să 
se accentueze și să se adînceas- 
că, raportorul a arătat că după 
cel de-al doilea război mondial, 
în urma desprinderii unor state 
din sistemul capitalist, a destră
mării sistemului colonial impe
rialist și a fenomenelor de criză 
în economia țărilor capitaliste, 
s-au accentuat și continuă să se 
accentueze contradicțiile de clasă 
și politice în societatea burgheză 
contemporană. Din pricina slă
birii sale generale, imperialismul 
recurge tot mai frecvent la meto
de fasciste de conducere și de 
reprimare a mișcării revoluționa
re și progresiste a maselor popu
lare, ceea ce este confirmat de 
ultimele evenimente din Franța.

T. Jivkov a adresat un salut 
eroicei clase muncitoare franceze, 
poporului francez, precum și Par
tidului Comunist Francez pentru 
lupta lui curajoasă împotriva fas
cismului, pentru efortul lui de a 
uni forțele progresiste și antifas
ciste din Franța pentru apărarea 
intereselor țării și ale poporului 
francez.

Vorbitorul a arătat că criza 
ideologiei burgheze contempora
ne, căreia îi vine tot mai greu 
să-și îndeplinească rolul de apă
rător al orînduirii capitaliste 
trebuie considerată ca o parte in
tegrantă a crizei generale a ca
pitalismului. Paralel cu aceasta 
capitalul monopolist exercită 
presiuni crescânde asupra mișcă
rii muncitorești. Raportul a sub
liniat și rolul trădător al revizio
nismului în această privință.

în opoziție cu slăbirea unor 
țări capitaliste și a frontului ge
neral al imperialismului, T. Jiv
kov ,a descris pe bază de fapte 
și cifre rapida și planica dezvol
tare economică, politică și cultu.

/

Stau de vorbă într-o încăpere 
a sfatului popular din Crucea, 
o comună din raionul Hîrșova, 
cu Gheorghe Ceapă, un tînăr 
de vreo 23 de ani. După amia
za e fierbinte ca o gură de cup
tor. Ghporghe se apără de soa
re cu o copertă de registru pe 
care o pune în geam.

— Cald a| dracului !
Scoate din sertar o coală de 

hîrtie pe care o umple într-o 
clipită cu cifre. Afară e liniște, 
șoseaua pustie. Cînd și cînd 
mai trece cîte o căruță--.

— Cu ce te ocupi ?
— Agent fiscal. Sînt primul 

pe raion, adăugă el surizînd. 
Apoi îmi povestește cîte ceva 
din viața lui. E din Giurgiu, a 
terminat școala medie și e aici 
de 3 ani. S-a căsătorit și e 
mulțumit. îi place munca la 
sfatul popular, îl ajută și oame
nii. Aduce vorba despre „dis
tracție" și-mi spune că, înainte 
cu o seară, a văzut filmul, 
„Ciulinii Bărăganului“ care i-a 
plăcut foarte mult. Și ca să mă 
convingă se hotărăște să mi-1 
povestească. „Să vedeți, arată 
acolo un om cu un copil, fe
meia moare, apoi trag de o că
ruță și o aruncă în npă. Foar
te frumos, încheie el. Să ve
deți cum se sfărîmă căruța cînd 
se duce in groapă de-a berbelea
cul !“ Din această clipă impre
sia mea despre el se schimbă 
dintr-o d-fttă- Devin curios.

— Bine, îl întreb, dar care-i, 
după părerea matale, ideia cen
trala a filmului ?

Ezită să-mi răspundă ime
diat. înșăinjă ceva, apoi renun
ță definitiv. Tot ce-mi spusese 
era doar un amalgam de crîm- 
peie rupte, înregistrări izolate, 
impresii în sine fără cea mai 
subțire legătură între ele. îl în
treb cu ce se ocupă în timpul 
liber, ce citește. în trei ani, 4-5 
cărți, citite întimplător. Ii lip
sește dorința firească unui ab
solvent de școală medie de a

ști, de a-și îm
bogăți cu fieca
re zi din vițiță 
orizontul cultu- *
rgl. Stau de *
vorbă și cu alți 3
tineri funcțip- 
nari la sfatul :
popular. Stan 
Petcu. referent 
contabil a de-a dreptul sur
prins de întrebările puse. 
A citit cândva, cîteva cărți 
de „basmuri și dragoste", 
tunci îi plăceau. Era 
„copilăros". „Dar acum 
mai e păziți..." Lucia Giurcă, 
referent agricol, o fată de 18 
ani, a citit mai de mult, „Bără
gan". A înapoiat cartea la bi
bliotecă și n-a mai cerut alța. 
„Nu prea avem noi timp tova
rășe de așa ceva“.

Comuna Crucea e așezată în. 
tre Gălbiori și Hîrșova pe șosea 
națională. De la un capăt la al
tul, o mulțime de instituții im
primă satului un aspect mo- 
dern : cooperativă cu cîteva ma
gazine, frizerie, restaurant, că
min cultural, oficiu poștal, dis
pensar... în aceste instituții lu
crează o mulțime de tineri din
tre care o mare parte îndepli
nesc munci intelectuale. Pe 
seară, trec pe la cooperativă. 
Șef contabil e un tînăr, Aurel 
Petcu, de 25 de ani. A absolvit 
școala medie, plus un curs de 
specialitate. Recunoaște cu o u- 
șurință dezarmantă că în afară 
de „Buletinul cpnțabțljilui", și 
„Gazeta -ooperațici“, altceva 
nu-1 mai interesează. Ținea 
.Grecu, de 19 ani, felperiță, ab
solventă a unei școli profesio
nale din Galați, e plictisită. își 
îndeplinește conștiincios obli
gațiile dar viața de sat o 
face nervoasă. A ajuns aici 
printro întimplare, desigur fără 
voia ei- Directorul a „mințit-o“ 
că o va repartiza la Constanța și 
acpm nu știe cum să scape o- 
d-ată din „înfundătura“ asta.

A-
mai
nu

încearcă să se pregătească 
pentru facultatea de medicină, 
nu prea are chef, și-și omoară 
timpul cu cîte o carte veche din 
seria celor de „15 lei". La oficiul 
poștal o tânără de 18 ani, cu 
pregătire medie, Elena Pițigoi, 
privește lumea cărților ca pe o 
lume neinteresantă față de 
preocupările și gîndurile ei. 
Vrea să se mărite și ațâța tot.

Peste drum de sfatul popular

vârstă de numai 10 ani, are în
scrise pe fișă „Nada florilor“, 
„Bondocei" al lui Breslașu, 
„Prinț și cerșetor“ de Mark 
Twain... Fișe, fișe și cărți. Lu
mea satului devine o lume cul
tă, merge în pas cu viața. Co
lectivistul Marin Popescu vrea 
să cunoască științific cum e cu 
realitatea care-'l înconjoară și a 
împrumutat de Ia bibliotecă o 
grămadă de cărți. „Din ce este

intelectuală
i

se află biblioteca comunei cu 
peste 10 mii de volume. Răsfo
iesc cîteva fișe pentru cititori. 
Instituția aceasta de cultură își 
are în lumea satului o mulțime 
de prieteni. Tabloul e uimitor. 
Petre Andrei, bătrânul colecti
vist citește „Furtuna“ de Ehren- 
burg și „Dulăii“. Elevul de 12 
ani, Toma Constantin a citit în 
aprilie și mai „Nuvelele" lui 
Liviu Rebreanu, „începuturi“ 
de Sadoveanu, povestirile lui 
Tolstoi despre Sevastopol, poe
zii de Coșbuc ; iar o fetiță de 
colectivist, Gheorghe Maria în

alcătuită lumea“, „Viața într-o 
picătură de apă", „Despre uni
vers“ etc.

Acesta este fenomenul. Țăra
nii muncitori din Crucea au 
pornit de multă vreme pe dru
mul socialismului, și-au organi. 
zat timpul de muncă în așa fel 
să. le rămână vreme și pentru în
sușirea culturii. Și-au clădit că
min cultural, mare cît un teatru 
bucureștean, cu sală pentru bi
bliotecă, pentru lectură și cine
matograf. Se întorc de la mun
că și intră în bibliotecă, văd 
filme, organizează spectacole,

y/z șezători cultu- 
rale la cămin, 
pătrund tot mai 

" mult în cultură, 
sînt la curent 
cu evenimentele 
politice ale zi
lei, discută, co
mentează, se in
teresează de 

realizările tehnice moderne (în 
Crucea lansarea sateliților so
vietici ai pământului a făcut o- 
biectul unei largi discuții la că
min) participă la cercurile de 
învățământ politic și agrozoo' 
tehnic — într-un cuvânt prin 
întreaga lor participare impri
mă revoluției culturale un ritm 
de cascadă. E un proces nu 
lent ci încordat, intens. Oamenii 
de aici — țăranii muncitori — 
înlătură cu fiecare zi, smulg a- 
proape din conștiință, luptind 
cu ei înșiși, vechile concepții 
despre viață și societate, creînd 
în loc o concepție nouă socia
listă. Satul merge înainte, 
de astă dată, cu pași de uriaș. 
Aceasta este una din extreme 
și cea mai largă, cea mai cu
prinzătoare. în cealaltă extremă 
se află tinerii funcționari des
pre care am vorbit mai sus 
care, cu toată pretenția lo>r de 
a fi „intelectuali“ căzînd într-o 
asemenea stare de lâncezeală, 
străini de bibliotecă, de ceea ce 
se aduce permanent nou in ea, 
străini de cultură în general 
sînt amenințați să devină în 
scurtă vreme oameni înguști de 
la care nu prea ai ce să înveți. 
E oare admisibilă o asemenea 
lenevie intelectuală în care mo- 
țăie acești tineri ? Gheorghe 
Ceapă, Stan Petcu, Lucia Giur- 
că, nu sint niște conțopiști de 
pe vremuri care-și petrec tim
pul între dosare și praf. Ei 
lucrează la sfatul popular al 
comunei, organ revoluționar, 
putere locală de stat care or
ganizează sub conducerea par
tidului întreaga viață obșteas-

cămin,
că. Tinerii funcționari din coo- < 
perație lucrează și ei de ase- ‘ 
meneș într-o instituție cu ca- j 
racter revoluționar. <

Or, așa stînd lucrurile ei în- j 
șiși trebuie să se comporte în , 
viață ca tineri cu o concepție < 
înaintată, revoluționară, in < 
stare să înțeleagă și să ajute < 
în activitatea lor la dezvoltarea < 
fenomenului general, tipic din < 
viața satului, să ia atitudine și 4 
să lupte împotriva vechiului. < 
Pentru aceasta ej au neapărat J 
nevoie de cultură și în primul < 
rînd de o cultură socialistă; <
au nevoie de un ridicat nivel < 
politico-ideologic. Țăranii mun- , 
citori din Crucea văd în inte- < 
lectualii satului oameni care le ; 
pot fi de folos și de la care pot j 
cere oricînd un sfat cu cea mai < 
deplină încredere. Ei înșiși, ti- ‘ 
nerii aceștia utemiști și absol- j 
venți ai unei școli medii au < 
datoria să ajute la opera de J 
culturalizare a satului în care ( 
trăiesc. Dar pot ei oare să facă < 
acest lucru atîta timp cît nu ■ 
vor ieși din starea de închistare , 
a orizontului lor cultural ? Via- < 
ța îi depășește. Mărginindu-se < 
strict la cerințele meseriei, a J 
muncii prestate intr-o anumită < 
perioadă, ei se lipsesc de per- < 
spectivă, de prestigiul și perso- j 
nalitatea de care are nevoie un < 
intelectual în satul de azi. Gr- < 
ganizația U.T.M. din comună a < 
pierdut din yedere necesitatea < 
educației acestor tineri in spiri- < 
tul moralei comuniste. Realiză- J 
rile obținute de ea în activitatea < 
cu tinerii țărani sint umbrite ' 
tocmai de această stare de Iu- J 
cruri cu totul intolerabilă. Or- < 
ganizația U.T.M., organizație * 
revoluționară a tineretului, tre- J 
bule să lupte cu toată răspun- < 
ferea să-i trezească pe acești ’ 
tineri din somnolența intelec- < 
țoală, încadrîndu-i în viața sa- < 
tului ca pe adevărați’ utemiști. ’

V. BARAN

rală a țărilor socialismului, uni
tatea tot mai strînsă a lagărului 
socialist — în frunte cu Uni
unea Sovietică — subliniind su
perioritatea orînduiriii socialiste 
asupra celei capitaliste și carac
terul nou, socialist și internațio
nalist al relațiilor dintre statele 
socialiste.

Referindu-se la cele două linii 
în relațiile internaționale, T. 
Jivkov a arătat că cercurile agre
sive imperialiste. și in primul 
rînd imperialiștii americani, so
cotesc că vor,găsi o ieșire din 
contradicțiile și greutățile inter
ne acute oare macină tot mai 
mult imperialismul, prin ațîțarea 
de noi războaie.

Amintind evenimentele care au 
urmat după cel de-<al doilea răz
boi, războaiele și conflictele ar
mate din Indochina, Coreea, 
Guatemala, Tunisia, Maroc, E- 
gipt, Algeria, Oman, Yemen, el 
a arătat că acestea demonstrează 
în mod incontestabil că primej
dia pentru pace pornește din par
tea cercurilor agresive din S.U-Ă. 
care se străduiesc să instaureze 
dominația mondială a imperialis
mului american și oare au deve
nit centrul reacțiunii mondiale, 
dușmanii cei mai răi 
populare.

Țările occidentale au început 
provocări periculoase 
Libanului, se amestecă fățiș în 
treburile lui interne, încearcă cu 
arma în mină să înăbușe mișca
rea maselor din Liban împotriva 
centrelor americane de propagan
dă și spionaj, pentru unitatea 
popoarelor arabe.

Faptul că aceste „războaie lo
cale“ nu s-au generalizat se da
torează numai torței și influenței 
internaționale uriașe a U.R.S.S. 
și celorlalte țări socialiste, hotă
rârii popoarelor de 
cea, de a-și apăra 
independența.

Apoi T. Jivkov a 
care caracterizează 
mului în relațiile internaționale 
ca linie de întărire a păcii și de 
coexistență 
me sociale 
consecvent 
și celelalte

„Politica
spus T. Jivkov, se caracterizează 
în prezent prin lupta între aceste 
doyă linii opuse. Fără îndoială 
că viitorul aparține liniei coexis
tenței pașnice“.

Evoluția evenimentelor interna
ționale a arătat justețea și via
bilitatea tezei Congresului al 
XX-lea al P.C.U.S., confirmată și 
de consfătuirile de la Moscova, 
că în prezent războiul nu este 
o inevitabilitate fatală, că el poa
te fi preîntâmpinat și pacea poate 
fi menținută, că în actualele con
diții singura politică realistă este 
politica coexistenței pașnice a 
statelor cu orânduiri sociale dife
rite.

„In prezent, a subliniat T. 
Jivkov, raportul de forțe în lume 
este de așa natură incit prin 
unirea forțelor iubitoare de pace 
se poate preîntâmpina dezlănțui
rea unui nou război mondial. Nu 
subapreciem nicidecum forțele și 
posibilitățile lagărului imperia
list, dar ar fi cu totuil greșit să 
le supraapreciem“. Dacă imperia
liștii vor cuteza să înceapă un 
nou război mondial, imperialis
mul va pieri definitiv și ireme
diabil, deoarece puternicele forțe 
ale păcii și socialismului vor 
nimici fără îndoială în acest răz
boi orinduirea socială capitalistă, 
orânduire care aduce popoarelor 
suferințe și jertfe atît de grele“.

Politica externă a Republicii 
Populare Bulgaria, a fost carac
terizată de Ț. Jivkov ca o poli
tică consecventă de pace și prie
tenie.

Arătînd că această politică, de 
pace corespunde intereselor vita
le ale poporului, că „asigură a- 
părarea temeinică a intereselor 
noastre naționale, populare“, ra
portorul a adăugat: „Numai astăzi 
ca parte componentă a puterni
cului lagăr socialist, Bulgaria 
duce o politică proprie cu ade
vărat independentă“.

P.C.B. și guvernul bulgar spri
jină propunerile U.R.S.S. privind 
problema dezarmării și interzi
cerii armelor nucleare, sînt a. 
depți activi ai ideii creării unui 
sistem de securitate colectivă în 
Europa și în lume și de încheiere 
a unui pact de neagresiune între 
țările N.A.T.O. și țările partici
pante Ia Tratatul de la Varșovia. 
Sînt pentru unificarea Germaniei 
într-un singur stat democrat, iu
bitor de pace și consideră justă 
propunerea guvernului R.D-G. 
privind crearea unei confederații 
a celor două state.

In continuarea raportului T. 
Jivkov a vorbit despre relațiile 
de prietenie dintre R. P. Bulga
ria și țările arabe iar în ce pri
vește Extremul Orient a subliniat 
cît de important este ca R, P. 
Chineză să-și ocupe locul ce i se 
cuvine în O.N-U.

Interesele popoarelor cer să se 
pună capăt așa-zisului „război 
rece“ și propagandei de război 
pe care o duc tot mai deșănțat 
S.U.A. și cîteva alte state occi
dentale, a spus raportorul, adău
gind că de rezolvarea acestor 
probleme depinde în mare parte 
soarta păcii în lumea întreagă 
și de aceea R. P, Bulgaria spri
jină propunerea de a se convoca 
o conferință la cel mai înalt ni
vel care să discute și să rezolve 
într-un mod acceptabil pentru 
ambele părți probleme de impor
tanță vitală privind relațiile din
tre state.

Vorbind despre relațiile R. P.

ai maselor

împotriva

a apăra pa- 
libertatea și

citat fapte 
linia socialis-

a statelor cu siste- 
diferite, promovată 

de Uniunea Sovietică 
țări socialiste.

internațională, a

Bulgaria cu Ununea Sovietică și

cu celelalte țări socialiste, X 
Jivkov a spus :

Piatra unghiulară a politicii 
noastre externe este prietenia 
dintre Bulgaria și Uniunea So
vietică. Prietenia bulgaro-sovie- 
tică este izvorul succeselor și în
floririi patriei noastre, chezășia 
independenței ei naționale.

Raportorul a vorbit despre prie. 
tenia cu Uniunea Sovietică, 
prietenie care corespunde intere
selor naționale ale poporului bul
gar și despre uriașul ajutor acor
dat de U.R.S.S. Cu acest prilej 
primul secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar a adus cele mai calde și 
sincere mulțumiri ale comuniști
lor bulgari și ale întregului po. 
por bulgar Uniunii Sovietice.

„De Cehoslovacia, Polonia, Ro- 
mînia, Republica Democrată Ger
mană, Ungaria și Albania — a 
spus raportorul — ne leagă pu- 
ternice relații frățești și priete
nești. Vom adinei tot mai mult 
legăturile reciproce cu aceste țări, 
vom extinde ajutorul economic 
reciproc, ne vom împărtăși expe
riența și ne vom ajuta reciproc 
în interesul construirii mai de
parte a socialismului în țările 
noastre“.

Vom adinei tot mai mult prie
tenia cu R.P. Chineză, R.P.D, 
Coreeană, R.D. Vietnam și R.P. 
Mongolă, vom dezvolta și de a- 
cum înainte legăturile noastre 
reciproce, economice, politice și 
culturale.

Țara noastră va face și de 
acum înainte tot ce-i stă în pu
tință pentru întărirea continuă a 
lagărului socialist.

T. Jivkov a vorbit în mod amă. 
nunțit despre situația actuală în 
Balcani și relațiile dintre ță
rile balcanice. El a arătat că 
aflîndu-se în inima peninsulei 
balcanice, Republica Populară 
Bulgaria urmează o politică exter
nă activă, iubitoare de pace, lup
tă pentru transformarea Balcani
lor într-o zonă a păcii și secu
rității.

Relațiile noastre cu Republica 
Populară Romînă și Republica 
Populară Albania sînt după cum 
se știe relații frățești între a- 
liați, întemeiate pe participarea 
noastră comună la lagărul socia
list.

Intre popoarele noastre se dez
voltă cea mai strînsă prietenie 
frățească. Eie se ajută reciproc 
și întăresc legăturile lor.

In perioada l,a-care se referă 
raportul de activitate, în relațiile 
dintre R.P. Bulgaria și R.P.F. 
Iugoslavia s-a înregistrat o îm
bunătățire. Pozițiile antimarxiste 
adoptate de conducerea Uniunii 
Comuniștilor difi Iugoslavia în 
problemele esențiale ,ale situației 
internaționale actuale și în pro
blemele mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale re
prezintă însă o piedică pentru 
stabilirea unor adevărate relații 
de prietenie și colaborare între 
cele două țări și partide. Ne vom 
continua și de acum înainte efor, 
turile pentru îmbunătățirea rela
țiilor cu R.P.F. Iugoslavia, în
deosebi pe linia de stat. In ceea 
ce privește contactele și relațiile 
noastre pe linie de partid, ele se 
pot dezvolta în baza marxism-le- 
ninismului“.

T. Jivkov a declarat că R.P. 
Bulgaria depune eforturi pentru 
a stabili relații prietenești și de 
bună vecinătate și cu cele două 
vecine ale sale din Sud — Gre
cia și Turcia și că s-a realizat 
un anumit progres. In prezent la 
frontiere domnește liniște, au fost 
reglementate o serie de probleme 
da frontieră, s-au lărgit legăturile 
comerciale, s-au pus bazele legătu
rilor culturale și sportive. Rapor
torul a amintit că între Bulgaria 
și Grecia există unele probleme 
litigioase nerezolvate, ca preten
țiile financiare reciproce între 
Bulgaria și Grecia, faptul anor
mal că cele două țări vecine nu 
au făcut încă schimb cu miniștrii 
plenipotențiari, că guvernul grec 
nu a acceptat pînă în prezent 
propunerile bulgare cu privire la 
restabilirea comunicațiilor de cale 
ferată, a telecomunicațiilor, a co- 
municațiilor poștale etc.

Arătînd că guvernul grec este 
cel care nu a răspuns încă la 
propunerea bulgară privind căile 
de rezolvare a acestor probleme, 
T. Jivkov a precizat:

„Există cele mai favorabile 
condiții și posibilități pentru dez
voltarea unor largi relații eco
nomice, culturale și de altă na
tură între Bulgaria și Grecia, re
lații care ne vor aduce un folos 
reciproc.

Sînt nereglementate o serie de 
probleme și în relațiile dintre 
Bulgaria și Turcia. Aceasta se 
datorește și unor acțiuni din par
tea guvernului turc : nerespecta- 
rea drepturilor diplomaților bul
gari, piedicile artificiale puse în 
calea comerțului etc. Pe calea tra. 
țaiivelor și dacă există bunăvo
ință problemele litigioase dintre 
cele două țări ar putea fi rezol
vate ușor.

Considerăm că Peninsula Bal
canică trebuie să devină o zonă a 
păcii și securității. Frontierele 
țărilor tțoastre trebuie să devină 
frontiere ale păcii, prieteniei și 
colaborării. De aceea am spriji
nit propunerea guvernului romîn 
cu privire la convocarea unei 
conferințe a șefilor guvernelor 
țărilor balcanice, pentru stabili
rea colaborării interbalcanice.

Raportorul a expus primejdia 
pe care o reprezintă consimță- 
mîntul dat de guvernul turc con-.

(Continuare in pag. 4-a)
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Amenințînd cu demisia, De Gaulle 
a obținut adoptarea proiectului de lege 

cu privire la revizuirea constituției

Remarcabila victorie I 
in alegeri a Frontului 
Democrat din Albania

Ofensiva trupelor 
guvernamentale 

Indoneziene împotriva 
rebelilor

PARIS 3 (Agerpres). — In șe
dința care a avut loc luni noap
tea, Adunarea Națională a adop
tat în cele din urmă după dez
bateri furtunoase proiectul de lege 
depus de guvernul De Gaulle cu. 
privire la reforma Constituției.

Această lege, care prevede că 
guvernul are dreptul să procede
ze la reforma Constituției fără 
aprobarea parlamentului, ci pe 
baza unui referendum, fusese res
pinsă anterior de Comisia pentru 
sufragiul universal. In ședința 
Adunării la care a participat De 
Gaulle cu întregul guvern, nume
roși deputați au subliniat primej
dia pe care o prezintă peniru re
publică această lege care oco
lește parlamentul aies prin vot 
universal, dind mînă liberă gu
vernului, și au anunțat că vor 
vota contra proiectului de lege.

Grupul parlamentar comunist a 
supus o serie de amendamente 
prevăzînd introducerea în proiec
tul de lege guvernamental a pre
vederii că parlamentul trebuie 
ales prin vot direct, că guvernul 
este răspunzător față de parla
mentul ales prin vot direct și că 
reforma constituțională intențio
nată de guvern să fie întîi supusă 
aprobării Adunării Naționale. A- 
ceste amendamente au fost res
pinse. De Gaulle a intervenit de 
trei ori în cursul dezbaterilor de
clarînd că guvernul își va da de
misia dacă proiectul său de lege 
nu este votat de Adunare. El a 
arătat că proiectul de lege guver
namental trebuie să întrunească 
cel puțin trei cincimi din totalul 
voturilor, deoarece, în caz con
trar, el ar trebui să mai fie supus 
imediat unui referendum ceea ce, 
a spus el, ar agita spiritele. Și 
de data aceasta, ca în tot cursul 
eforturilor depuse pentru consti
tuirea unui guvern De Gaulle, tot 
socialiștii au fost aceia care au 
rezolvat situația. O parte au vo
tat pentru proiectul de legef

DJAKARTA 3 (Agerpres). — 
Cartierul general al armatei in
doneziene a anunțat că forțele 
guvernamentale au ocupat portul 
Tolitoli din nordul insulei Ce
lebes. Eliberarea acestui port pre- 
zi'ntă o deosebită importanță de
oarece rebelii din Celebes nu vor 
mai putea să se aprovizioneze cu 
armament din Borneo de nord 
britanic. De la începutul rebeliu
nii din Indonezia una din sur
sele de aprovizionare ale rebeli
lor a fost portul Tawao din Bor
neo de nord britanic, Agenția 
United Press Internațional subli
niază că principalul centru deți
nut de rebelii din Celebes — ora
șul Menado — este în momentul 
de față amenințat dinspre vest, 
nord și est de către trupele gu
vernamentale aflate în ofensivă.

Comandamentul armatei indo
neziene anunță că este iminent a- 
tacul împotriva orașului Djailolo 
din Celebes.

C.G.T. refuză 
să discute cu

De Gaulle

în

discuție, iar cel ce s-au declarat 
împotrivă au anunțat, prin Chris- 
tian Pin-eau, că se abțin de la vot. 
Astfel, proiectul de lege cu pri
vire la reforma Constituției a fost 
adoptat tîrziu in cursul nopții cu 
350 voturi pentru — ceea ce re
prezintă două treimi din totalul 
voturilor — și 163 contra.

Proiectul de lege este luat marți 
dimineață in d.scuția Consiliului 
Republicii și dacă acesta îl adop
tă tot cu cel puțin trei cincimi 
din totalul voturilor el devine 
lege fără a niai trebui să fie su
pus unui referendum. Generalul 
De Gaulle a anunțat că în acest 
caz Constituția revizuită va fi 
supusă referendumului la toamnă,

★

PARIS 3 (Agerpres). — După 
cum transmite France Presse, 
Consiliul Republicii a adoptat 
marți dimineața proiectul de lege 
guvernamental cu privire la re
vizuirea articolului 90 al Consti
tuției. Proiectul de lege a întru
nit 256 voturi pentru și 30 con- 
■tra. Fiind adoptat și de Adunarea 
Națională, proiectul devine lege, 
permițînd guvernului să proce
deze la reforma Constituției fără 
a cere aprobarea parlamentului 
sau fără măcar să se consulte 
cu acesta. Constituția revizuită 
urmează să fie supusă în cursul 
lunii octombrie unui referendum 
popular.

La 2 iunie, conform legii cu 
privire la împuternicirile extraor
dinare ale guvernului, parlamen
tul a luat vacanță pentru șase 
luni, adică pînă la 1 decembrie.

★

PARIS 3 (Agerpres). — Gene
ralul Lorillot, șeful statului major 
al armatei franceze și-a prezentat 
marți demisia. în locul lui a fost 
numit predecesorul său, generalul 
Ely. După cum se știe generalul 
Ely care a demisionat din funcția 
de șef al statului major în timpul 
guvernului Pflimlin și-a exprimat 
solidaritatea cu generalii rebeli de 
la Alger.

Răspuns la mesajele 
lui De Gaiulle

Tunisia și Marocul 
cer evacuarea trupelor 

franceze
TUNIS 3 (Agerpres). — A- 

gențiile de presă au anunțat la 
2 iunie că noul prim ministru al 
Franței, generalul De Gaulle, a 
adresat mesaje Iul Burghiba și 
regelui Marocului. In mesajul 
generalului De Gaulle către pre
ședintele Burghiba nu se pome
nește nimic despre cererea gu
vernului Tunisiei privitoare la 
evacuarea trupelor franceze de 
pe teritoriul Tunisiei. Agenția 
France Presse a reprodus inter
viul acordat de Burghiba ziaru
lui italian „II Tempo“ care con
stituie o primă luare de poziție 
față de mesajul generalului De 
Gaulle. „Cu sau fără De Gaulle, 
a spus printre altele președin
tele Tunisiei în interviul său, 
trupele franceze trebuie să eva
cueze Tunisia“.

Cît privește asigurările gene
ralului De Gaulle cuprinse în 
mesajul către Burghiba că „va 
face tot posibilul pentru a evita 
agravarea situației“, agențiile de 
presă au anunțat că chiar în ziua 
expedierii mesajului trupele 
franceze din Tunisia au provocat 
noi. incidente grave.

RABAT 3 (Agerpres). — In 
legătură cu mesajul adresat de 
generalul De Gaulle regelui Mo- 
hamed al V-lea al Marocului, un 
purtător de cuvînt al guvernului 
marocan a declarat că relațiile 
dintre Franța și Maroc trebuie să 
aibă la bază evacuarea trupelor 
franceze din Maroc..

TIRANA S (Agerpres). 
TASS transmite : La Tirana i 
dat publicității comunicatul Comi
siei centrale electorale cu privire 
la alegerile din 1 iunie 1958 pen
tru Adunarea Populară a Republi
cii Populare Albania.

în comunicat se arată că potri
vit datelor preliminare, la alege
rile pentru Adunarea Populară 
au participat 99,96 la sută din nu
mărul alegătorilor trecuți în lis
tele electorale. Pentru candidații 
Frontului Democrat au votat 99.93 
la sută din numărul alegătorilor 
care au participat la alegeri.

----- O

a fost

Problema tunisiană 
la Consiliul 

de Securitate

Generalii rebeli 
la Paris..«

PARIS 3 (Agerpres). — După 
cum relatează France Presse, ge
neralii Salan, Jouhoud și Dulac 
au părăsit marți dimineața Alge
rul, plecînd la Paris.

î..iar Ee Gaulle 
pleacă în Algeria
PARIS 3 (Agerpres). — Agen

ția France Presse anunță că ge
neralul De Gaulle va pleca 
miercuri dimineață la Alger.

f Pietre kilometrice 1
cauciuc 1

PARIS 3 (Agerpres). — Secre
tarul general al Confederafiei Ge
nerale a Muncii din Franța, Be- 
noît Frachon a adresat marți o 
scrisoare generalului De Gaulle in 
care anunță că C.G.T. refuză să 
participe la discuțiile la care pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
i-a invitat pe reprezentanții tutu
ror organizațiilor sindicale.

„Guvernul pe care îl prezidați, 
se spune in scrisoare, nu este 
aprobat de muncitori și provoacă 
in rîndurile acestora îngrijorări 
serioase. Pe de altă parte noi nu 
cunoaștem nimic nici din progra
mul dv. și nici din intențiile dv. 
Puterile depline pe care le-ați ob. 
ținut, refuzul de a garanta res
pectarea drepturilor sociale nu fac 
decit să întărească îngrijorările le
gitime ale muncitorilor“.
’ In încheiere Benoît Frachon de
celară că C.G.T. nu-și va trimite 
t reprezentanții să discute cu gene- 
[ralul De Gaulle.

Iată o imagi
ne dintr-o școa
lă de fete din 
Bogota, capita
la Columbiei. 
„Lipsa de in
ventar școlar 
— scria ziarul 
columbian El 
Diempo — im
pune tlevelor 
să învețe stînd 
în genunchi pe 
podea. Fotogra. 
fia este luată 
dintr-o școală 
din cartierul Bo. 
iaka“.

Raportul de activitate al C.C. al P.C. Bulgar 
prezentat de tovarășul TODOR JIVKOV

(Urmare din pag. 3-a)

NEW YORK 3 (Agerpres). — 
TASS transmite: In cadrul șe
dinței din 2 iunie a Consiliului 
de Securitate consacrată proble
mei tunisiene a luat cuvîntul 
Georges Picot, reprezentantul 
Franței. El a obiectat împotriva 
calificării acțiunilor trupelor 
franceze din Tunisia drept acte 
de agresiune și a declarat că 
aceste acțiuni sînt „defensive“.

Luînd apoi cuvîntul reprezen
tantul Tunisiei, Mongi Slim, a 
declarat după cîteva observații 
preliminare că va da un răspuns 
amănunțit reprezentantului Fran
ței la următoarea ședință a Con
siliului.

A luat cuvîntul reprezentantul 
Irakului care a spus că acțiunile 
trupelor franceze din Tunisia 
sînt acțiuni de agresiune fla
grantă care nesocotesc suverani
tatea și independența Tunisiei.

Următoarea ședință a Consi
liului de Securitate pentru discu
tarea problemei tunisiene va 
avea loc la 4 iunie.

Corespondentul ziarului 
„Le Figaro" expulzat 

din Tunisia
TUNIS 3 (Agerpres).—France 

Presse transmite : Ambasada
Franței din Tunis anunță că în 
dimineața de 3 iunie corespon
dentul permanent al ziarului „Le 
Figaro“ la Tunis, Jean François 
Chauvel, a fost expulzat din Tu
nisia și a părăsit această țară 
cu destinația Paris.

Două telegrame

asanai

Care era unul dintre visu
rile cele mai ademenitoare ale 
elevilor școlilor de șoferi ?

La marginea șoselelor din 
motive lesne de înțeles, copa
cii ori pietrele kilometrice să 
fie din... cauciuc.

Tntrucît în Austria numărul 
accidentelor de automobil au 
crescut într-un mod impresio
nant, de curînd a fost amena
jată cu titlu de încercare o 
„șosea de cauciuc“. Pietrele 
kilometrice au fost înlocuite 
cu bare de cauciuc a căror 
menire este să atragă atenția 
într-un mod mai blînd. și să-i 
apere pe șoferi.

In ziarul britanic „News Chronicle" au apărut in cuprinsul 
aceleiași pagini două telegrame, diferite prin conținut. Secretarul 
de redacție de la amintitul ziar nu a intenționat cîțuși de puțin 
să scoată vreun efect prin alăturarea celor două telegrame. Și 
totuși, fără să vrea a dat un tîlc concludent cu privire la actuala 
politică a guvernuui britanic și la aprecierile de care acesta se 
bucură în rîndul poporului britanic.

Prima telegramă, pe scurt: „Odinioară biblioteca de la „Brl- 
tish Museum“ era mîndria acestei țări și reprezenta o sursă de 
admirație și invidie din partea tuturor țărilor civilizate. Acum, 
această bibliotecă este aiît de lipsită de fonduri și aceasta de 
mult — din perioadele de guvernare a mai multor guverne suc
cesive — incit catalogul ei a rămas în urmă cu 30 de ani și nu 
mai sînt rafturi suficiente. Bibliotecile Naționale ale Scoției și 
Wales-ului sînt într-o situație similară. Această neglijență este 
rușinoasă. Și costul unui „singur bombardier ar ajunge aproape 
pentru rezolvarea acestei situații“.

A doua telegramă : „Niciodată încă în istoria Angliei un gu
vern nu a fost cotat atît de prost de populație. Rezultatele son
dajului Institutului Gallup, arată că majoritatea populației s-a de
clarat pentru încetarea experiențelor cu arma nucleară. Acest 
sondaj mai arată că situația economică, experiențele cu armele 
nucleare, grevele, șomajul,

Acțiunea „Golden Rute“ continuă
> In urmă cu cîte-
< va săptămîni, pe 
C hartă era urmărită 
£ cu palpitație de că- 
€ tre numeroși cu-
> rioși ruta făcută de
C echipajul vasului a- 
C merican
> Rule“.
< se știe,
C avînd <
< paj de
« cifiști americani
C încercat la 1 Mai
> să plece de la Ho-
< nolulu în zona ex-
> periențelor nucleare 

ale S.U.A. din Pa-
<* cific. Acest act re- 

prezenta un semn 
<► de protest al echi-
< pajului împotriva
< acestor experiențe.

„Golden 
După cum 
acest vas, 
un echi- 
patru pa- 

a

Vasul a fost oprit 
de către grănicerii 
de coastă, iar cei 
patru membri ai e- 
chipajului au fost 
condamnați la cîte 
63 de zile închisoa
re. Ulterior, în ur
ma activității Co
mitetului de acțiu
ne neviolentă îm
potriva armelor nu
cleare, pedeapsa a 
fost suspendată.

Membrii echipa
jului vasului „Gol- 
den Rule“ nu s-au 
lăsat intimidați. A- 
flăm că recent, în
tors în S.U.A., Wi- 
liam Huntington, 
membru al echipa
jului, a luat cuvîn-

tul Ia un miting or
ganizat la Was
hington, împotriva 
experiențelor cu ar
ma atomică. EI a 
declarat că pacifiș
tii americani vor 
face o nouă încer
care de a naviga in 
această zonă, căl- 
cîndu-i astfel pe 
nervi d-lui Dulles. 
Și dacă guvernul 
american va perse
cuta și echipajul 
acestui vas, se 
găsi alții care 
le ia locul.

După cum 
vede, acțiunea 
cifiștilor de pe 
sul „Golden Rule1 
continuă.

vor
să

se 
pa
va-

H

le gea chiriilor — toate acestea 
sînt probleme acute pe care 
populația cere guvernului să le 
rezolve".

Evident, dacă guvernul en
glez ar renunța la experien
țele cu arma atomică și în ge
neral la planul masiv de în
armare, populația engleză, ar 
fi mai puțin necăjită.

Duș
Nu de mult a avut loc la 

Chicago, un banchet oferit în 
cinstea ambasadorului Filipine- 
lor în S.U.A., Carlos Romulo. 
Potrivit datinei, oaspetele a 
fost invitat să țină un toast. 
Toată lumea îl știa pe numitul 
ambase'1 ir ca pe un om docil, 
care îndeplinește în bune con
diții indicațiile primite de la 
Washineton. Se putea gîndi ci-

o

Un satelit de 100 
de ori moi mare 

decît cel de-al 3-!ea 
sputnik

Revista „Ogoniok" relatează 
că va sosi timpul cînd va fi 
lansat un mare satelit al pă- 
mîntului, ale cărui dimensiuni 
vor fi de 100 de ori mai mari 
decît ale celui de-al treilea 
satelit sovietic.

Asigurarea necesarului de 
energie în tot cursul existen
ței marelui satelit va fi solu
ționată fără îndoială de ba
terii cu siliciu de felul celor 
deja instalate pe bordul celui 
de-al treilea satelit artificial 
sovietic al pămîntului.

Intr-o lună de zbor bateriile 
cu siliciu permit să se obțină 
de la 15 metri patrați de plăci 
iluminate în permanență de 
razele solare o cantitate de e- 
nergie egală cu ceea ce se 
produce la arderea unei tone 
de carburant. Or, pentru ca 
satelitul să poată decola de 
pe pămînt cu o tonă de car
burant ar trebui să se con
sume suplimentar la lansare 
cîteva zeci de tone 
bustibil. Altfel nu 
dezvoltată viteza 

accelerării.

VIENA. — In după-amiaza zilei 
de 2 iunie și-au început activita
tea cele trei conferințe ale celui 
de al IV-lea Congres al F.D.I.F.pe 
temele: „In apărarea vieții",
„Condițiile care permit femeii 
să-și îndeplinească in societate ro
lul de mamă, muncitoare și cetă- 
țeană“ „Dreptul copiilor și tine
retului la învățătură și educarea 
for în spiritul păcii și prieteniei 
între popoare“.

V1ENA. — între 31 mal șl 2 Iu
nie a avut loc la Viena o plenară 
lărgită a Comitetului Executiv al 
Consiliului Mondial al Păcii la 
care au participat și membrii comi
tetului pentru pregătirea Congre
sului pentru dezarmare și colabo
rare internațională. In cadrul ple
narei a fost adoptat un mesaj în 
care se subliniază că toți oamenii 
iubitori de pace trebuie să se în
trunească pentru a găsi mijloacele 
de a înlătura obstacolele ce îm
piedică guvernele să realizeze un 
acord în problema dezarmării și 
pentru a stabili o colaborare mal 
strinsă intre popoare pe baza 
respectului independenței lor.

ducătorilor N.A.T.O. de a stoca 
pe teritoriul Turciei bombe ato
mice și cu hidrogen și de a in
stala rampe pentru lansarea de 
proiectile rachetă, fapt care nu 
este în interesul popoarelor bal
canice. „La noi, pe pămînt bul
gar, — a spus el — nu există 
baze pentru arma atomică și ra
chetă. Ce s-ar întîmpla dacă ar 
fi create astfel de baze în țările 
balcanice ? Balcanii, care se nu
meau în trecut „butoiul cu pul
bere“ s-ar transforma într-un 
adevărat butoi atomic și hidro- 
genic. Nu mai este necesar de 
dovedit ce pericol prezintă acest 
lucru.

Raportorul a declarat că în pre
zent Bulgaria are relații diplo
matice cu 34 de țări și relații co
merciale cu 62 de țări, și este 
gata să stabilească relații diplo
matice cu orice altă țară pe baza 
egalității, a respectării reciproce 
a suveranității de stat și a in
dependenței naționale și pe baza 
neamestecului în treburile in
terne.

După ce a demascat totala ne- 
temeinicie a pretențiilor unor 
cercuri imperialiste privind schim
barea orînduirii democrat-popu- 
lare din Bulgaria, T. Jivkov a 
subliniat că: „Poporul bulgar a 
ales odată pentru totdeauna ca
lea socialistă de dezvoltare, țara 
noastră face parte integrantă din 
lagărul puternic și invincibil al 
socialismului, în frunte cu Uniu
nea Sovietică“.

Orice acțiune, orice pas al po
liticii externe a R.P. Bulgaria 
reflectă principiile care stau la 
baza Partidului Comunist Bul
gar, năzuința sa profundă spre 
frăție și prietenie între popoare, 
spre întărirea internaționalismu
lui proletar, împotriva politicii 
cotropitoare a imperialiștilor, 
pentru existența națională liberă 
a popoarelor.

In partea a doua a raportului 
tov. T. Jivkov a vorbit despre 
lupta P. C. Bulgar pentru cons
truirea socialismului în Bulgaria. 
El a arătat că in anii primului 
și celui de-a! doilea cincinal din
tr-o țară agrară înapoiată, R. P. 
Bulgaria s-a transformat într-o 
țară socialistă industrial-agrară 
cu o mare agricultură cooperati- 
vizată și mecanizată.

Succesele obținute în dezvol
tarea economiei naționale, actua
lul nivel al forțelor de produc
ție ne dau posibilitatea să defi
nim acum sarcina economică și 
politică principală pentru peri
oada următoare: de a continua 
să dezvoltăm baza materială de 
producție a socialismului și pe 
această bază de a continua con
struirea mai departe a societății 
socialiste, satisfacerea continuă 
a nevoilor materiale și culturale 
crescînde ale oamenilor muncii.

In elaborarea și înfăptuirea 
programului de industrializa-e 
socialistă a țării, se spune în 
continuare în raport, am pornit 
de la faptul că R. P. Bulgaria 
face parte indisolubil din siste
mul economic socialist mondial 
unic, că dezvoltarea industriei 
noastre, a întregii noastre econo
mii, este strîns legată de econo
mia lagărului socialist și în pri
mul rînd de economia Uniunii 
Sovietice. Fără îndoială că acest 
lucru a ușurat în mod conside
rabil procesul industrializării 
noastre. Nu a fost necesar ca 
noi să dezvoltăm toate ramurile 
industriei grele și să forțăm în 
mod excesiv ritmul industriali
zării.

In 1957, producția Indu
striala a sporit în comparație cu 
1939 de aproximativ 8 ori, în 
1957 raportul dintre volumul pro
ducției industriale și producția 
agricolă era deja de 68,3/31,7 în 
favoarea industriei, în timp ce în 
1939 era de 24,8/75,2 în favoarea 
agriculturii.

Producția medie anuală a in
dustriei în cursul ultimilor lo ani 
a sporit cu peste 15 l.a sută, iar 
în anii celui de-al doilea cincinal 
— cu 12,7 la sută. înainte de cel 
de-al doilea război mondial, Bul
garia a avut același nivel în ce 
privește dezvoltarea sa industria
lă cu Grecia și Turcia. In 1956 
producția industrială a Greciei a 
sporit în comparație cu 1939, de 
1,9 ori, a Turciei — de 2,3 ori, 
iar a Bulgariei — aproximativ 
6,7 ori.

Todor Jivkov a arătat în conti
nuare că sarcina principală a 
partidului în domeniul industriei 
în cel de-al treilea cincinal este 
dezvoltarea continuă, cu oarecare 
precădere, accelerată, a industriei 
grele.

Se prevede sporirea mijloacelor

de producție cu aproximativ 77 
la sută, iar a producției bunuri
lor de consum — cu aproximativ 
50 la sută.

Todor Jivkov a subliniat că pa
ralel cu dezvoltarea industriei 
grele partidul a manifestat o 
grije considerabilă față de dez
voltarea producției bunurilor prin 
dezvoltarea industriei ușoare și 
alimentare.

In cursul celui de-al treilea 
cincinal se prevede investirea în 
construcțiile capitale a aproape 
26.735.000-000 leva.

Una din sarcinile centrale ale 
celui de-al treilea cincinal este 
lărgirea considerabilă a bazei na
ționale de materii prime și pe a- 
ceaslă bază în primul rînd dez
voltarea continuă a industriei.

Vorbind despre agricultură, To
dor Jivkov a arătat că în anii ce
lui de-al doilea cincinal s-a în
cheiat transformarea socialistă a 
agriculturii. Peste 91,6 la sută din 
pămînt aparține gospodăriilor 
agricole cooperative de muncă.

Avem tot dreptul —• a spus ra
portorul — să apreciem transfor
marea socialistă a,., agriculturii 
care e avut loc în țara noastră, 
ca o victorie istorică a poporului 
nostru, ca cel mai admirabil suc
ces al construcției* socialiste în 
țara noastră în perioada la care 
se referă raportul.

Sporind neîncetat producția 
agricolă, agricultura cooperatistă 
din Bulgaria și-a arătat superio
ritatea. In anul 1957 producția 
agricolă a crescut față de anul 
1948 cu aproximativ 20 la sută, 
iar la unele culturi importante ca 
bumbac, sfecla de zahăr, tutun — 
între 2 și 6 ori. A crescut și pro
ducția marfă a agriculturii; în 
timp ce în anul 1933 procentul de 
producție-marfă nu era decît de 
19 la sută din producția globală 
de grîu, în 1957, din producția 
de grîu 38,7 la sută a fost pro- 
ducție-marfă.

Raportorul a subliniat că vic
toria regimului cooperatist în ța
ră, constituie o confirmare a po
liticii juste a partidului comunist, 
îndreptată spre reconstrucția so
cialistă a agriculturii, Călăuzin- 
du-se de planul /joperatist leni
nist și acordînd atenția îndelun
gatelor tradiții cooperatiste pro
gresiste din țară, partidul a găsit 
în gospodăriile agricole coopera
tive de muncă forma cea mai po
trivită a transformării socialiste 
a agriculturii noastre, de unire a 
țăranilor muncitori în lupta lor 
pentru eliberarea de sub jugul ex
ploatării capitaliste, pentru o via. 
ță mai bună.

In prezent putem releva cu un 
sentiment de satisfacție de la a- 
ceastă înaltă tribună că învingînd 
fără șovăială greutățile, învățînd 
din experiența istorică mondială 
a construcției colhoznice din 
U.R.S.S. și aplicînd-o în mod 
creator, cu ajutorul activ al tova
rășilor noștri de luptă, membri 
ai Uniunii populare agrare din 
Bulgaria, Partidul Comunist Bul
gar a parcurs cu cinste această 
cale grea și deloc netedă iar ță
ranii bulgari au cîștigat locul al 
doilea în Europa în marea bătă
lie pentru construirea socialismu
lui la sate.

Importanța politică și econo
mică a acestei victorii depășește 
hotarele țării noastre. Victoria 
regimului cooperatist în satul 
nostru și succesele în dezvoltarea 
agriculturii noastre sînt o confir
mare grăitoare a măreței forțe 
creatoare a ideilor socialiste.

Ele constituie contribuția noa
stră^ modestă la întrecerea mon
dială între sistemele socialist și 
capitalist, între agricultura capi
talistă și agricultura țărilor so
cialiste.

Vorbind despre sarcinile agri
culturii în următorii ani, Todor 
Jivkov a declarat „a ajunge din 
urmă țările europene cu produc
ția agricolă cea mai intensivă în 
ceea ce privește producția pe cap 
de locuitor și pe unitate de su
prafață, este în prezent lozinca 
fundamentală a agriculturii noa
stre".

Raportorul a vorbit în conti
nuare despre necesitatea îmbună
tățirii continue a condițiilor de 
trai ale oamenilor muncii, a ocro
tirii sănătății, a amenajării ora
șelor Și satelor Bulgariei, a învă- 
țămîntului public, despre dezvol
tarea științei, culturii și artei.

„Actualul nivel al economiei 
noastre și perspectivele dezvoltă
rii ei în viitorul apropiat, a de
clarat Todor Jivkov, ne permit de 
a ne propune sarcina reală prac
tică, ca încă în anii celui de-al 
treilea plan cincinal să obținem 
sporirea veniturilor reale ale oa
menilor muncii de la orașe și

Cuvîntarea tovarășului N. S. Hrușciov

rece

de coni- 
poate fi 
necesară

neva că el le va produce 
surpriză ?

Și ce a
Romulo în

— „Popoarele asiatice nu-i 
iubesc pe americani“.

început să spună 
toastul său :

—„Milioane de asiatici din 
India, Indonezia, Birmania și 
Ceylon deși neutri, îi dispre
țuiesc pe americani“.

—„Statele Unite și întreg la
gărul occidental și-au pierdut 
prestigiul. Asiaticii și africanii 
nu mai cred în invincibilitatea 
occidentului“.

Dușul rece nu a servit însă 
la nimic. La banchet, Romulo 
a fost pur și simplu abando
nat. Prin ziare, a doua zi. au 
apărut notițe despre o așa zisă 
apariție a primelor simptome 
„comuniste“ la acest ambasa
dor.

SOFIA 3 (Agerpres). — In șe
dința din dimineața zilei de 3 iu
nie a celui de-al VlI-lea Congres 
al Partidului Comunist Bulgar, 
Iordan Katrandjiev, președintele 
Comisiei centrale de revizie, a 
prezentat raportul de activitate al 
acestei comisii.

Apoi s-a dat cuvîntul conducă
torului delegației P.C.U.S., N. S. 
Hrușciov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S. Delegații la Congres și 
oaspeții au întîmpinat apariția la 
tribună a lui N. S. Hrușciov 
prin aplauze furtunoase, prelun
gite și prin aclamațiile „Ura" 1, 
„P.C.U.S.“.

In numele C.C. al P.C.U.S. și al 
întregului Partid Comunist al U- 
niunii Sovietice, în numele popoa
relor sovietice, N. S. Hrușciov a 
transmis Congresului al VlI-lea al 
Partidului Comunist Bulgar, co
muniștilor bulgari și întregului po
por bulgar un călduros salut fră
țesc și urări de succese în lucră
rile Congresului. El a relevat ma
rile succese obținute de Partidul

Comunist Bulgar și de întregul 
popor bulgar în construirea socia
lismului. Apoi N. S. Hrușciov s-a 
ocupat do problemele mișcării co
muniste internaționale contempo
rane, ale dezvoltării teoriei și prac
ticii marxism-leninismului de că
tre Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice și do către toate parti
dele comuniste și muncitorești 
frățești, de problemele colaborării 
economice tot mai strînse și ale 
creșterii puterii și unității partide
lor comuniste și popoarelor țări
lor lagărului socialist.

N. S. Hrușciov a consacrat ul
tima parte a cuvîntării sale ana
lizei activității scizioniste și dău
nătoare cauzei mișcării muncito
rești internaționale duse de con
ducerea Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia și criticii concepțiilor 
lor revizioniste care și-au găsit o 
expresie concentrată în proiectul 
de program al Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia.

In încheiere, N. S. Hrușciov a 
vorbit despre legăturile tot mai

strînso dintre P.C.U.S. și P.C.B., 
dintre popoarele sovietic și bul
gar, declarînd că P.C.U.S. este 
convins că noile sarcini trasate de 
Partidul Comunist Bulgar pe calea 
construirii socialismului vor fi în
deplinite cu suoces.

N. S. " ‘
menea, 
C.C. al 
VH-lea 
Bulgar.

Delegații la Congres și’ oaspeții 
prezenți în sală au ascultat cu 
multă atenție și însuflețire cuvîn
tarea lui N. S. Hrușciov și sa
lutul exprimîndu-și în repetate 
rînduri aprobarea unanimă prin 
ovații 
dînd 
nică”.

(In 
reveni 
lui Hrușciov).

După o scurtă întrerupere au 
început dezbaterile pe marginea 
raportului do activitate al C.C. al 
P. C. Bulgar și a raportului Comi
siei centrale de revizie.

Hrușciov a citit, de ase- 
textul salutului adresat de 
P.C.U.S. Congresului al 
al Partidului Comunist

furtunoase, prin urale, scan-
„P.C.U.S.“, „Prietenie veș-

ziarul nostru de mîine vom 
•supra cuvîntării tovarășu-

sate cu cel puțin 30 ta sută în 
comparație cu anul 1957 ți să în
cepem la sîîrșitul cincinalului să 
trecem treptat la ziua de muncă 
de 6—7 ore, fără reducerea sa
lariului“.

Vorbind despre lupta P.C. Bul« 
gar pentru întărirea și dezvolta- 
rea continuă a orînduirii de stat 
și sociale a R. P. Bulgaria, To
dor Jivkov a subliniat creșterea 
și întărirea alianței de luptă în
tre muncitori și țărani, a unității 
moral politice a poporului bul
gar, strîns unit în jurul partidu
lui comunist.

In procesul construirii societă
ții socialiste, a declarat T. Jiv
kov, s-a schimbat și s-a perfec
ționat în mod continuu și se va 
schimba și perfecționa continuu 
activitatea statului nostru demo- 
crat-popular, a organelor sale 
centrate și locale. Statul nostru 
popular îndeplinește cu succes 
rodul său de organ al dictaturii 
proletariatului. El a zdrobit îm
potrivirea rămășițelor capitaliste 
și a asigurat ordinea și securi
tatea necesară. In același timp el 
a desfășurat o uriașă activitate 
și a asigurat transformarea so
cialistă a industriei, agriculturii 
și culturii, creează condițiile ne
cesare pentru folosirea la con
ducerea statului și a economiei 
a tuturor forțelor creatoare ale 
poporului.

In partea din raport consacrată 
partidului, Todor Jivkov a arătat 
că în perioada la care se referă 
raportul, C.C. al P.C.B. a desfă
șurat o muncă vastă pentru în
tărirea multilaterală a partidului, 
pentru ridicarea rolului său con
ducător in toate domeniile vieții, 
pentru lărgirea și întărirea legă- 
lurilor sale cu poporul.

„Linia partidului nostru, a 
spus raportorul, încă de la 
crearea sa, a fost și continuă să 
fie linia păstrării, a continuei 
întăriri a caracterului său de mo.' 
nolit, a unității ideologice și or-, 
ganizatorice și a disciplinei de 
iier în rîndurile partidului. Toc. 
mai această linie partidul nos
tru o va urma în mod neabătut’ 
și ferm și în viitor“.

Vorbind despre activitatea or
ganizatorică a partidului, Todor 
Jivkov a arătat că în prezent par
tidul numără 484.255 comuniști, 
și anume: 467.546 membri șii 
16.709 candidați, s-au produs 
schimbări considerabile în com
poziția socială a partidului.

In prezent principalul grup so
cial în partid sînt muncitorii: 
36,9 la sută din totalul membri
lor și candidaților, față de 34,6 la 
sută țărani.

Subliniind că în ultimii ani im
perialismul încearcă să întreprin
dă o ofensivă pe toate fronturile, 
și îndeosebi să-și intensifice lup
ta ideologică împotriva lagărului 
socialist și a partidelor comuni
ste, luptă în care revizionismul a 
apărut din nou pe primul plan, 
lodor Jivkov a declarat: *

Revizioniștii contemporani de
naturează principiile internațio
nalismului proletar, subminează 
unitatea și coeziunea mișcării co
muniste mondiale și a lagărului 
socialist, unirea lui în jurul cen
trului și conducătorului firesc —, 
P.C.U.S. și Uniunea Sovietică.

Experiența proprie ne învață 
că dezvoltarea socialistă a" Re- 
publicii Populare Bulgaria sore 
socialism se înfăptuiește nu pe o 
cale „deosebită“, „națională“, 
care se deosebește principial de 
calea poporului sovietic și a ce
lorlalte țări socialiste, ci pe a- 
ceeași cale principală pe care se 
dezvoltă și ele.

Partidul nostru luptă împotriva 
dogmatismului și a spiritului doc
trinar, împotriva aplicării meca
nice a legilor generale și a expe
rienței Uniunii Sovietice și a ce
lorlalte țări socialiste în condi
țiile noastre, împotriva oricăror 
nesocotiri a particularităților na
ționale ale dezvoltării noastre.

In același timp însă exagerarea 
rolulu1 și însemnătății particula
rităților naționale și formelor de 
dezvoltare creează primejdia 
rupem unor partide comu
niste și țări socialiste unele 
ae ajtele, a opunerii intereselor 
și cailor lor „naționale“, a sub
minam unității și ajutorului reci
proc între țările socialiste. Toate 
acestea nu pot să nu dea apă la 
moara «acțiunii internaționale.

Referindu-se la anumite pro
bleme ale mișcării comuniste in
ternaționale T. Jivkov a spus : 
Considerăm necesar să subliniem 
ca partidul nostru s-a caracteri- 
zat întotdeauna prin fidelitate st 
devotament nestrămutat față de 
principiile internaționalismului 
proletar, a considerat și conside
ră unitatea marxist-leninistă și 
coeziunea mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale drept 
principala condiție a victoriei 
acesteia asupra capitalismului.

Partidul nostru sprijină întru 
totul punctul de vedere al Parti
dului Comunist Chinez, expus de 
tovarășul Mao Țze-dun la Cons
fătuirea de la Moscova din no
iembrie anul trecut, că lagărul 
socialist și mișcarea comunistă 
mondială nu se pot dezvolta -u 
succes fără un centru al lor, fără 
un conducător, că în virtutea dez
voltării istorice, conducătorul la
gărului socialist este marea Uniu
ne Sovietică, iar conducătorul miș
cării comuniste și muncitorești in
ternaționale este eroicul Partid 
Comunist al Uniunii Sovietice 

Sîntem profund convinși de 
faptul că hotărîrile de la Mosco
va ale reprezentanților partidelor 
comuniste Și muncitorești de a 
stabili legături și o colaborare <T 
mai strînsă între partide, vor da 
noi forțe mișcării comuniste și 
muncitorești mondiale și îi vor 
aduce noi victorii în lupta pentru 
menținerea păcii, pentru elibera
rea popoarelor de imperialism, 
pentru triumful comunismului, u
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