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Proletari din toate țările, unlți-vă

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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Primul lot de brigadieri din București
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„Semăna-
r

s-a înapoiat în Capitală

a plecat pe șantierul

a tinerilor muncitori
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însemnări de la o consfătuire organizată de Comitetul 
orășenesc U. T. M.- București

4 PAGINI — 20 BANI Marti 10 iunie 1958

„Să economisim cît mai mult 
metal, pentru a da patriei 
mai multe mașini și utilaje“ — 
această lozincă animă mulți tineri 
din întreprinderile metalurgice 
hucureștene. Inițiativa tinerilor 
xeșițeni de a gospodări cu grijă 
metalul a prins și aici rădăcini 
adinei, iar tinerii se întrec să ob
țină economii cît mai mari.

Pentru a cunoaște mai bine mo
dul în care comitetele U.T.M. mo
bilizează tinerii să participe la 
desfășurarea largă a acestei acțiuni 
patriotice, precum și formele con
crete care se folosesc în diferite 
întreprinderi pentru realizarea de 
economii, a avut loc zilele trecute 
o consfătuire la Comitetul orășe
nesc U.T.M. București. Au luat 
parte secretari ai organizațiilor de 
bază U.T.M., responsabili de bri
găzi de tineret, fruntași în pro
ducție, activiști sindicali, directori 
și secretari ai organizațiilor de 
partid din întreprinderile metalur.

ce din Capitală.
Vorbind despre modul cum se 

duce lupta pentru realizarea de 
economii de metal, participanții 
»u arătat că în majoritatea între
prinderilor au fost alcătuite pe 
baza studierii posibilităților con
crete din fiecare întreprindere, 
sector, secție etc., planuri de mă
suri tehnico-organizatorice.

Un referat interesant al uzinelor 
„Semănătoarea“ a fost întîmpinat 
cu deosebit interes.

în această fabrică s-a propus 
folosirea croirii complexe într o

proporție mai mare decît cea pre
văzută de serviciul tehnologic, 
executarea unor repere din de
șeuri, precum și realizarea unor 
inovații și raționalizări. Muncind 
cu entuziasm și hotărîre pentru 
a da viață acestei inițiative pa
triotice, colectivul de muncitori, 
tehnicieni și ingineri de la uzi
nele „Semănătoarea“ a realizat, 
numai pînă la 1 Mai, economii de 
metal în valoare de 220.000 lei, 
ceea ce echivalează cu economi
sirea a 110 tone metal în loc de 
72 tone cît era 
luat.

Realizarea acestor 
fost posibilă datorită 
și comitetul U.T.M. 
organizațiilor U.T.M. 
orientat, sub îndrumarea 
zației de partid din uzină, activi
tatea întregului tineret pentru a 
sprijini această acțiune. Cu prile
jul adunărilor generale de dări 
seamă semestriale, s-a analizat, 
fiecare secție, ca prim obiectiv 
muncii, contribuția tineretului 
îndeplinirea sarcinilor de plan 
la acțiunea de economisire a me
talului.

Dat fiindcă realizarea de eco
nomii nu se poate face fără ridi
carea nivelului profesional al ti
nerilor, s au organizat, cu ajutorul 
cabinetului tehnic discuții și 
puneri la nivelul secțiilor și 
toarelor. precum și pe uzină.

Toate acestea au făcut ca la 
titatea de metal economisit 
uzină, tinerelul să contribuie cu

economii a 
faptului că 
și birourilo 
de secții au 

organi

de 
în 
al 
la
?>

ex-
sec-

can-
pe

peste 75 tone. La obținerea aces
tor economii a dat o contribuție 
însemnată secția tineretului din 
sectorul 11, precum și tinerii Gh. 
Nicolae, N. Constantinescu, Marin 
Duminecă, Ion Bădălan, 
Mihai Chelaru, tinerii 
din brigăzile conduse de 
Pîrlog, Cornel Mirescu

Firește că rezultatele 
de tinerii de la uzinele 
toarea“ n-ar fi fost posibile fără 
sprijinul conducerii uzinei Urmă
rind modul în care se desfășoară 
acțiunea de economisire a meta
lelor într o anumită perioadă de 
timp, direcțiunea a observat că 
la sectoarele I și II, unde sînt de 
altfel și secții de tineret, 
rile nu stau tocmai bine 
ce privește raționalizarea 
metalului. în urma unei 
nice analize s-au putut 
cauzele și s-au luat măsuri pen
tru a se înlătura rămînerea în 
urmă.

Discuțiile au complectat în mod 
substanțial ideile expuse în refe
rat.

Numeroși vorbitori au subliniat 
în cuvîntul lor importanța ridi
cării calificării profesionale a ti
nerilor pentru obținerea de eco
nomii. Astfel, s-a arătat că la uzi
nele „Tudor Vladimirescu“ 
duce o intensă 
care a tinerilor.

lucru 
în ceea 
folosirii 

temei- 
stabili

se 
muncă de califi 
în acest scop or-
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Lucrările sesiunii științifice 
de comunicări ale istoricilor 
romîni și sovietici privind 

relațiile romîno-ruse 
și romîno-sovietice

ij
Luni dimineața au început _ în 

aula Academiei R.P. P,:~‘n". 
lucrările sesiunii s, . 
comunicări ale istoricilor romîni 
și sovietici privind relațiile romî- 
no-ruse și romîno-sovietice, se
siune organizată de Institutul de 
studii romîno-sovietic al Acade
miei R.P. Romîne.

La ședință au participat aca
demicieni. membri corespondent', 
reprezentanți ai Ministerului In- 
vățămîntului și Culturii și spe- 

aliști din
.storice. Au participat de ase
menea delegați ai Institutului 
de Istorie din Moscova al Acade
miei de Științe a Uniunii Sovie
tice, ai Institutului de Istorie din 
Kiev ai Academiei de Științe a 
R.S.S. Ucrainene și ai Institu
tului de Istorie din Chișinău al 
Filialei moldovenești a Acade
miei de Științe a U.R.S.S.

La ședirța de deschidere au a- 
sistat reprezentanți ai Ansamblu
lui Uniunii Sovietice la

Acad. Iorgu Iordan 
cuvîntul de deschidere, 
însemnătatea deosebită 
sesiuni. Vorbitorul a salutat par
ticiparea la lucrări a istoricilor 
sovietici.

Lucrările sesiunii continuă.
(Agerpres)

R.P. Romîne, 
științifice de

domeniul științelor

București, 
a rostit 
subliniind 
a acestei

DELEGAȚOA 
PARTIDULUI 
MUNCITORESC

R O M î N 
care a participat la cel 
de-al Vll-lea Congres 
al Partidului Comunist

B u I g a

s-a înapoiat 
Partidului

Duminică dimineața 
în Capitală delegația 
Muncitoresc Roinîn caTe a parti
cipat la lucrările celui de-al VII- 
lea Congres al Partidului Comu
nist Bulgar.

Din delegație au făcut parte to
varășii : Nicolae Ceaușescu, mem
bru al Biroului Politie al C.C. al 
P.M.R., secretar al C.C. al P.M.R., 
Petre Lupu, membru al C.C. al 
P.M.R., șef de secție la C.C. al 
P.M.R., și Vasile Vîlcu, prim se
cretar al Comitetului regional 
Constanța al P.M.R.

La sosire, pe aeroportul Bănoa
sa, membrii delegației au fost în
tâmpinați de tovarășii : Gheorghe 
Apostol, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R., Janoș Fa- 
zekaș, secretar al C.C. al P.M.R., 
Pavel
Vass, membri ai C.C. al P.M.R., 
Pavel Țugui, membru supleant al 
c.c. ............~ ...................
al P.M.R.

Au fost de față Anghel llube- 
nov, însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim al R.P. Bulgaria la București 
și membri ai ambasadei.

Daju, C. Scarlat, Ghizela

al P.M.R., activiști ai C.C.

Luni a avut loc festivitatea de
cernării titlului de „Evidențiat 
III“ al Consiliului de Miniștri, 
colectivului fabricii de cărămidă 
„1 Mai"-Bucov pentru realizările 
obținute în 1957.

Pe întreaga fabrică în cursul 
anului trecut planul la producția 
marfă a fost depășit cu 43,7 la 
sută, productivitatea muncii a 
sporit cu 20 la sută, iar prețul de 
cost a fost redus la toate sorti
mentele. Odată cu înalta distinc
ție, fabrica a fost premiată cu 
150.000 Iei.

Gospodăria agricolă de stat 
„Partizanul“ din regiunea Bucu
rești, a primit duminică, Intr-un 
cadru festiv, titlul de „Evidențiat 
III“ al Consiliului de Miniștri și 
un premiu de 100.000 lei pentru 
rezultatele deosebite obținute a- 
nul trecut în realizarea planului 
de producție.

Gara de Nord este locul unde 
la orice oră din zi sau din noapte 
animația este aceeași. Ba, simbătă 
seara parcă e mai mare ca ori. 
cînd : oamenii muncii din Bucu
rești — tineretul in special — 
pleacă la munte sau la mare să și 
petreacă o zi de odihnă.

Simbătă seara însă, peste în
treaga animație obișnuită a răsu
nat cîntecul unei fanfare. O co
loană masivă de tineri purtind 
steaguri roșii a trecut indreptin- 
du-se spre unul dintre trenurile 
ce pleacă in Ardeal, in aplauzele 
a mii de călători care s-au oprit 
să-i privească. Era primul lot de 
brigadieri din București care ple
cau pe șantierul național al tine
retului „Magistrala de Est".

In fața vagonului special s-au 
oprit. Fanfara Școlii profesionale 
nr. 4 a prins să i zică o horă și 
jocul s-a încins. Dumitru Mitra- 
che și llie Puiu care au lucrat în 
ultimul timp ca muncitori necali
ficați în parcurile raionului l. V. 
Stalin sint înconjurați de un grup 
numeros de băieți și fete. Sint to
varășii de muncă ce au venit să le 
ureze drum bun. Se dau sfaturi, 
se fac glume. Gherghina Dinu îl 
strînge pe Mitrache de mină și 
varsă cîteva lacrimi — dragostea 
bat-o vina — iar llie Puiu est» 
tras deoparte de un tînăr mărun
țel care-i șoptește : •

— Vezi măi llie, să fii băiat 
harnic și acolo, cum ai fost și la 
noi. S-auzim numai bine despre 
tine. Poate că ai să te și califici 
intr a meserie.

Am aflat mai tîrziu că era Ște
fan Felagă secretarul organizației 
de bază U.T.M. a lucrătorilor din 
Parcul Stalin...

La o fereastră a vagonului e 
îmbulzeală. S-au adunat prietenii 
lui Gheorghe Nicolae. llie Grigo- 
rescu și Cîntec Marcel sint cei 
care au venit să-l conducă și 
care-i pun fel de fel de întrebări 
despre ce a aflat pînă acum în 
legătură cu munca pe acest mare 
șantier. Și dînd peste, un activist 
al raionului V.Ț.M. V. 1. Lenin au 
început să se intereseze :

— Mai pleacă vreun 
Am dori să plecăm și noi 
tier...

Fotografii și reporterii

grup ? 
pe șan-

mișună
printre cei peste o sută de tineri. 
Iată.l pe Gheorghe Enache, șeful
unei brigăzi 
recrutați din 
tier, vorbind 
scul
tru

formate din tinerii 
organizațiile de car 
la microfonul minu 
magnetofon — pen-

GH. ANGELESCU

al unui
reprodus apoi la radioa fi

De ce nu îngrijesc 
utemiștii din Blaj

monumentele
Am văzut în mai multe părți 

ale țării ce efecte remarcabile, în 
sensul educației patriotice și este
tice, are inițiativa tineretului de-a 
îngriji monumentele istorice.

O floare sădită lîngă un monu
ment istoric este pentru oricare 
dintre noi, cei tineri, un semn de 
recunoștință pentru zbuciumul și 
luptele înaintașilor.

Acum aproape doi ani, tot în 
„Scînteia tineretului" mi-am ex
primat regretul că multe tradiții 
frumoase ale celei mai vechi școli 
medii romînești, cea din Blaj, au 
fost pentru moment părăsite. Prin
tre altele, am arătat că în prima

istorice?

IN RAIONUL PL O E Ș T I

Forțele tineretului
distra sectorul socialost al açyrîculturü

nu sint
Printre primi! care s-au înro

lat cu entuziasm în acțiunea pa
triotică de realizare a unor im
portante obiective economice din 
planurile de producție ale unită
ților agricole socialiste, se numă
ră și mii de tineri din regiunea 
Ploești. La începutul lunii mai, au 
apărut în ziarul nostru alături de 
angajamentele tinerilor din 
restul țării mai multe ho- 
tărîri ale adunărilor genera
le deschise ale organizațiilor de

In istoria patriei noastre, se
colul al XIX-lea marchează prin 
excelență trecerea Romîniei pe 
calea dezvoltării capitaliste. In a- 
ceastă perioadă ia ființă statul 
național prin unirea Moldovei cu 
Muntenia și Oltenia în 1859, se 
dezvoltă relațiile de producție ca
pitaliste în agricultură în urma 
reformei agrare în 1864 și cuce
rim independența națională oda
tă cu victoria trupelor romîno- 
ruse în războiul din 1877-1878.

Relațiile de producție capita
liste s-au dezvoltat mai tîrziu în 
Romînia decît 
în țările occi
dentale. Datori
tă coaliției bur. 
ghezo . moșie
rești țara noas
tră a rămas un 
stat înapoiat 
din punct de 
vedere econo
mic. Această si
tuație a ușurat 
pătrunderea ca
pitalului străin.

Burghezia ro- 
------ * nu 

ca- 
ei 

na

burghezia occidentală pentru pă
trunderea capitalului străin de 
care industrializarea capitalistă a 
țării a fost legată nemijlocit, 
înainte de primul război mondial, 
din 636,6 milioane lei, cifră la 
care se ridica .capitalul industrial, 
511,0 milioane lei, adică 80 la 
sută era capital străin (din a- 
cesta peste o treime — 36,4% 
fiind austro-german)._

Pătrunderea masivă a capita
lului străin a făcut repede din 
Romînia o țară dependentă din 
punct de vedere economic. Subor-

stituit în cea mai mare parte din 
articole industriale venite din 
Germania ; numeroase industrii și 
întreprinderi, mai ales petrolife
re, erau complect dominate de 
capitalurile germane. Pericolul 
acestei situațiuni apare în timpul 
războiului european, cînd am pu
tut vedea că toată viața noastră 
economică suporta influența ma
relui Imperiu Central și cînd 
ne-am văzut amenințați de a sus
penda o foarte mare parte a ac
tivității noastre industriale în 
cazul cînd Germania nu ne-ar

■bine organizate;

grădină botanică școlară creată în 
tara noastră, în locul florilor și 
plantelor atât de felurite, întreți
nuta zeci de ani cu o pasiune și 
migală demne de toată admirația, 
sa răsfățau acum prea cinstitele 
zarzavaturi. Și asta tocmai la o 
școală agricolă, menită a pregăti 
sute de elevi și eleve, cadre vii
toare ale pomiculturii și horticul
turii noi.

Nu de mult, am avut bucuria 
să constat că elevii, utemiști și 
neutemiști, ai actualului centru 
școlar agricol, care funcționează 
in localul străvechii școli blăjene, 
mobilizați de organizația U.T.M. 
sub îndrumarea profesorilor și 
conducerii școlii, au retransformat 
grădina în ceea ce trebuia să fie : 
un colț de studiu, de experiență și 
uneori de plimbări tinerești. Am 
aflat de asemenea că tinerii gră
dinari au legături cu școli și uni
tăți agricole de stat din alte părți, 
precum și cu renumita grădină bo
tanică din Cluj, de la care po
rnesc unele semințe. Bine-ar fi 
dacă legăturile acestea ar continua, 
lărgindu-se.

Am dat exemplul acesta bun, 
>entru că el contrastează cu alte 
ucruri care m-au mîhnit profund. 

La Blaj sînt cîteva sute de elevi 
și eleve, majoritatea utemiști. Cum 
de -au putut uita și au rămas in
diferenți la inițiativele organiza
țiilor U.T.M. din alte orașe de-a 
îngriji monumentele istorice ?

Te duci la cimitirul așa zis „la 
bisericuță“, unde se află și mor- 
mîntul marelui cărturar și patriot 
Timotei Cipariu, nu departe de-al 
lui Axente Sever, uu alt participant 
la evenimentele din 1848. In locul 
florilor, numai părăsire și buru
ieni. Cobori apoi spre Cîmpia Li
bertății, acolo unde s au strîns la 
3/15 mai, în furtunosul an 1848, 
cei peste patruzeci de mii de io
bagi și intelectuali, pentru a-și re
vendica drepturile sociale și națio
nale. O piatră albă, ca o amintire 
curată, înseamnă mijlocul acestei 
cîmpii, vechi loc istoric nu numai 
pentru blăjeni, ci pentru întreaga 
țară. Credeți cumva că în jurul 
pietrei albe răsar flori ca semn al 
recunoștinței tinerilor ? Nu, cu du
rere, nu I Sutele de utemiști din 
Blaj nu se vor putea mîndri deo
camdată că au săpat cu mîna lor 
pămîntu) înțelenit de lîngă Piatra 
Libertății, răsădind acolo florile 
pe care zadarnic le caută ochiul 
atâtor vizitatori, ce vin să vadă 
monumentele istorice ale orășelu
lui tîrnăvean. Așteptăm momentul 
cînd comitetul orășenesc U.T.M. 
se va gîndi la toate lucrurile a- 
cestea și la importanța lor educa
tivă și patriotică.

ION BRAD

bază U.T.M. din diferite gospo
dării de stat, gospodării colective 
și întovărășiri din regiunea Plo- 
ești. A fost un început promiță
tor. Au fost chiar unele adunări 
generale mcdel, in care utemiștii, 
tinerii, cîntărindu-și bine forțele, 
s-au angajat să înfăptuiască o- 
biective deosebit de importante.

La G.A.S. Ploești, de exemplu, 
o gospodărie de stat tinără, cu 
pronunțat caracter legumicol, ma
joritatea muncitorilor fiind tineri, 
aproape întreg planul de produc
ție al gospodăriei a fost preluat 
de tineret. A doua zi după adu
narea generală deschisă a organi
zației U.T.M., toți tinerii, fără 
excepție, au pornit o adevărată 
întrecere pentru realizarea și de
pășirea angajamentelor luate. 
Printre obiectivele cele mai im
portante pe care și le-au propus 
să le realizeze tinerii de la lotul 
„ștrand“, se numără : depășirea 
cu 20 Ia sută a sarcinii lunare 
de plan la producția de ouă, în- 
sămînțarea, plantarea și întreți
nerea unei suprafețe de 32 hectare 
grădină de zarzavat și creșterea 
a 2500 de pui pentru frigare.

Pînă acum, tinerii din această 
secție a gospodăriei, al cărui șef. 
Gheorghe Iliescu, este și secreta
rul organizației de bază U.T.M., 
și-au realizat în întregime anga
jamentele pentru etapa actuală și 
au obținut o depășire a angaja
mentului la ouă cu 10 la sută.

Mulți dintre tinerii de aici și din 
alte secții ale gospodăriei au dat 
dovadă de adevărat eroism in 
muncă. Seceta amenința culturile 
de legume. Pentru salvarea lor 
era nevoie de irigarea culturilor 
nopți in șir. La chemarea organi
zației de bază U.T.M., nicj un tt 
năr nu și-a precupețit eforturi'e, 
timpul de odihnă și a muncit ne
obosit pentru ca gospodăria să-și 
realizeze planul de livrare a le 
gumelor și zarzavaturilor pe piața 
orașului. Mai mult chiar, in zilele 
de sărbătoare, tinerii din gospo
dăria de stat P'.oești au efectuat 
un volum mare de lucrări prin 
muncă voluntară, cu toate că ma 
joritatea lor sint muncitori sezo
nieri.

Merite'e lor sînt mult apreciate 
de organizația de partid, de con 
ducerea gospodăriei, de toți mun
citorii virstnîci.

De aceeași apreciere se bucură 
și tinerii muncitori de la G.A.S. 
Valea Călugărească. Aici, o sec
ție întreagă — secția Bucov -- 
este deservită de tineret și, după 
cum apreciază inginerul șef al 
gospodăriei, secția Bucov este

Capital belgian . , . 
majoritatea în industria 

zahărului
Capital francez . . 

majoritatea în petrol
Capital american . . 

majoritatea în petrol
Capital italian . . 

majorita'.ea în petrol.
Datele arată că politica 

mică a statului roinîn după 1886, 
tarifele vamale, convențiile co
merciale, așa numitele „legi de 

I ’5“ menite — 
încurajeze crea
rea unei indus
trii naționale 
n-au făcut decît 
să favorizeze și 
să ușureze pă
trunderea capi
talului străin. 
Legea din no
iembrie 192 
privitoare 1 
„naționalizarea 
industriei pri 
care burghezia 
romînească pre. 
tindea că va 
scoate industria 
din mîinile ca
pitalului străin 
nu a fost decît 
un mijloc de 
acoperire a a de. 
văraților stăpîni 

ai întreprinderiilor industriale 
care au continuat să rămînă în 
bună parte ‘ capitaliștii străini. 
Sînt ilustrative chiar aprecierile 
unor specialiști burghezi. Unul 
dintre aceștia ing. N. Grecescu 
notează în 1935 în lucrarea „Pro
blema zahărului in Romînia“ cu 
privire la pretinsa naționalizare: 

„In mod obișnuit și pentru 
ochii mulțimii, industria zahăru
lui trece drept o industrie națio
nală a cărei dezvoltare stă în 
strînsă legătură cu propășirea

VENERA TEODORESCU 
cercetător științific ia Insti
tutul de Istorie a! Academiei 

R.P.R.

protecție industrială 
chipurile — să

Sâ nu uităm vremurile
cînd capitalul strain
jefuia economia tăriimînească 

și-a dus la 
păt propria 
revoluție, 
rezolvat proble
ma agrară și

înțelegîndu-se 
cu moșierimea și-au împărțit pu
terea în cadrul odiosului regim 
burghezo-moșieresc. Existența 
unor puternice rămășițe feudale 
în agricultură a accentuat îna
poierea economică a țării.

Fiind o țară înapoiată econo- 
mlcește și dispunînd de impor
tante bogății naturale, Romînia a 
devenit un punct de atracție pen
tru capitalurile țărilor înaintate 
din apusul Europei aflate în cău
tare de plasament și supra,profi
turi. Regimul burghezo-moșieresc 
a acceptat și a contribuit ca țara 
să devină o sursă de materii pri
me și o fructuoasă piață de des
facere pentru capitalul internațio
nal. Aducerea lui Carol de Ho- 
henzollern 
constituit 
burghezia 
nească să

în fruntea statului a 
un motiv în plus ca 
și moșierimea romî- 
cadă ia înțelegere cu

donarea independenței economice 
a dus tot așa de repede la subor
donarea ei politică. Această situa
ție au recunoscut-o în parte, deși 
unilateral, pînă și unii econom ști 
și oameni politici burghezi. Ni
colae Xenopol scria în 1916 în 
lucrarea sa „La Richesse de la 
Roumanie" :

„Romînia prin poziția sa geo
grafică, prin numărul locuitori
lor, prin bogăția sa agricolă, prin 
bogățiile sale petrolifere, consti
tuia un remarcabil cîmp de acti
vitate pentru comercianții. finan. 
ciarii și industriașii germani. A- 
ceastă politică de invazie econo
mică a Romîniei a avut rezultatul 
de a ne aduce din anumite punc
te de vedere absolut dependenți 
de Germania, piața noastră finan
ciară deve,nise o anexă a celei din 
Berlin, importul nostru era con-

mai fi procurat uneltele indispen
sabile fabricilor și uzinelor noas
tre precum și instrumentele agri
culturii“.

Dacă dependența economică a 
Romîniei a înclinat pînă la pri
mul război mondial spre Germa
nia. aceasta nu înseamnă că a- 
tunci țara noastră a depins mai 
puțin de celelalte state imper.a- 
liste.

lată cum se prezenta pn 
capitalului străin investit 
dustria țării:

Capital german. . . 
majoritatea în petrol
Capital olandez . . . 

numai în petrol
Capital englez . . . 

majoritatea în petrol
Capital austro-ungar . 

majoritatea în exploatarea 
forestieră

o,porția 
în in-

23,7%

19,5%

18,80/0

•. 7,3’/t

4,8%

1,4%

econo-

N. SIMIONESCU

Intr-o dimineață pe o nouă stradă din Orașul Muncitoresc din Hune doara



MANIFESTĂRI STRĂINE Primele sireiai

de demnitatea
in campionatul 

mondial

Asigurînd Spartachiadei
un caracter de masă
kAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/VkAAAAAAAAAAAtkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/

Orice s-ar spune băcăoanii 
merg —- în actuala ediție a 
Spartachiadei de vară a tinere
tului — aproape sigur la titlu. 
72.333 participări (50.967 persoa
ne fizice), 18 terenuri de fotbal, 
331 terenuri volei, 25 terenuri 
baschet, în cea mai n are parte 
amenajate în primăvara acestui 
an, sînt „atu-uri" puternice, pri
mele garanții în acest sens.

Evident avem in față un suc
ces remarcabil al regiunii Bacău, 
succes în a cărei evoluție preo
cuparea față de antrenarea ma
sei de tineri la disciplinele 
tachiadei de vară a jucat, 
îndoială, rolul hotăritor.

Din experiența 
comisiei regionale 

Bacau

problemă însă — ivită

DE LA A LA Z...

Spar- 
fără

Punctul de plecare, cel 
nuit; reorganizarea 
gionale. a comisiei 
locale.

Prima confruntare 
organe cu realitatea 
reclamat, cum era 
altfel, necesitatea antrenării unui 
activ mai larg care să urmăreas
că și să sprijine pregătirile in 
vederea .,startului“ și negreșit să 
coordoneze întrecerile competi
ției, eșalonate pe etape. Dificul
tatea a fost curînd soluționată 
intr-un mod suficient de eficace. 
4000 de activiști voluntari — 
utemiștj în marca majoritate — 
au sprijinit această acțiune, ln- 
struiți intr-un timp relativ scurt, 
au pornit cu multă tragere de 
inimă la treabă. Prima acțiune a 
fost răspindirea celor Î5.000 de 
afișe trimise de Comisia centrală 
a Spartachiadei, ca și a altor 
cîteva mii confecționate pe scară 
locală (in orașele Piatra Neamț, 
Roman, Moinești, pe șantierele 
hidrocentralei de la Bicaz). De 
îndată, organizațiile de bază 
U.T.M. și colectivele sportive au 
chibzuit întocmirea unui program 
amănunțit în vederea antrenării 
tinerilor la întreceri.

Pregătirea a avut un caracter 
dublu ; pe de o parte o intensifi
cată activitate propagandistică 
(competiția fiind popularizată 
prin afișe, emisiuni ale stațiilor 
de radio amplificare și — mai 
eficient — prin discuții purtate 
de utemiști in adunări generale). 
Concomitent, organele U.T.M. și 
U.C.F.S. au avut in vedere asi
gurarea condițiilor materiale prin 
amenajarea și reamenajarea ba
zelor sportive, revizuirea și îm
bogățirea materialului sportiv. 
Peste 26.000 de tineri au mun
cit voluntar la amenajarea și 
reamenajarea bazelor sportive

In sfîrșit, folosind — aș putea 
spune — de la a la z întreaga 
gamă a măsurilor tehnico-organi- j 
zatorice — în regiunea Bacău ' 
organizatorii uu asigurat un start 
bun întrecerilor celei de-a II l-a 
ediții a Spartachiadei de vara a 
tineretului.

obiș- 
comisiei re- 

raionale și

a acestor 
existentă a 

și îiresc de

O . 
urma acestui prim bilanț — 
cuvine a fi ceva mai mult dis
cutată. Marea majoritate a per
soanelor fizice antrenate în com
petiție o formează băieții.

Numărul participantelor Ia 
trecerile Spartachiadei este 
muit sub posibilitățile reale 
regiunii. Faptul acesta a fost 
sibil întrucit într-o seamă de 
Deprinderi în care majoritatea 
muncitorilor sînt femei, organiza
țiile U.T.M. șj colectivele spor
tive n-au accentuat în primul rînd 
antrenarea elementului feminin. 
Două exemple sînt pe deplin 
edificatoare: ia fabrica de con
fecții din Bacău (unde sînt peste 
300 femei) nu s-a organizat încă 
prima etapă, iar la fabrica de 
postav din Buhuși (peste 1000 
femei) silit doar 100 de partici- 
panți în majoritate băieți.

Vremea rămasă la dispoziție 
pentru întrecerile primei etape 
îngăduie lichidarea acestei si
tuații.

în 
se

în- 
cu 
ale 
po- 
în-

REPREZENTANȚI E DREPT 
DAR... FICTIVI

Pînă în prezent întrecerile 
Spartachiadei de vară se desfă
șoară cu succes în regiunea Ba
cău. Meritul revine deopotrivă 
organelor U.T.M. și U.C.F.S. 
Succesele ar fi putut fi cu mult 
mai mari dacă și-ar fi dat aici 
aportul o seamă de alte organe, 
organizații și departamente. Ade
sea insă contribuția acestora se 
resimte doar prin participarea 
unor reprezentanți la diverse 
consfătuiri, Profesorii de educa
ție fizică din orașul și regiunea 
Bacău n-au sprijinit pînă acum 
în măsura in care puteau pregă
tirea și desfășurarea Spartachia- 
dei. Reprezentantul secțiunii de 
învățămînt a făgăduit — în re
petate rînduri — sprijinul cuve
nit. Aceeași contribuție a fost si 
din partea secțiunii sanitare.

Cam în același mod s-au pre
ocupat de Spartachiadă federa
țiile de specialitate ale mișcării 
de cultură fizică și sport din 
țara noastră- Direct interesate 
în creșterea numărului de spor
tivi, aceste organe rămîn indife
rente la etapele preliminarii aș- 
teptînd finala, prilej de afirmare 
pe scară națională a elementelor

LACUNE 
FETELOR

22 iunie 
calendar ca 
rilor primei 
mas așa dar aproape două săp- 
tămîni șj bilanțul îi îndreptă
țește pe băcăuani să spere la 
titlul de regiune fruntașă in în
trecerile actualei ediții a Sparta- 
chiadei de vară. 72.333 partici
pări este o cifră care reprezintă 
în fapt un remarcabil succes in 
comparație cu participarea 
anii trecuți a acestei regiuni 
asemenea întreceri de masă.

noi, talentate. Ele au rămas in
diferente chiar atunci cînd s-a 
constatat că o bună parte dintre 
antrenorii la diversele discipline 
sportive au refuzat să acorde un 
ajutor calificat în organizarea și 
desfășurarea întrecerilor acestei 
competiții.

★
Sînt aici cîteva probleme ivite 

țn desfășurarea Spartachiadei de 
vară în regiunea Bacău, discuta
te recent într-o consfătuire a Co
misiei Centrale de organizare a 
Spartachiadei. 
tru numeroase 
să experiență, 
ciunile scoase 
prilej, acestea 
fie rezolvate 
timp. Mai sînt .
tămîni pînă la terminarea etapei 
de masă- Să asigurăm succesul 
actualei ediții a Spartachiadei de 
vară a tineretului.

V. RANGA

Ele prezintă pen- 
regiuni o valoroa- 
Cit privește slăbi- 
la iveală cu acest 
pot și trebuie să 
în cel mai scurt 
aproape două săp-

ȘiFază din întîlnirea de baschet a reprezentativelor București 
Oradea desfășurată în cadrul întrecerilor „Ceferiadei școlilor pro

fesionale“
Foto: N. STELORIAN

CE NE SPUNE 
etapa de duminică

* Oboseala și
* Nepromovarea

Duminica aceasta a lost bogată 
în fotbal, dar și în surprize fot
balistice. Insă, surprizele de mari 
proporții produse alaltăieri în 
Suedia, ca înfrîngerea Argentinei 
ca și a echipei Cehoslovaciei, me
ciurile „nule“ obținute destul de 
greu de Iugoslavia și Ungaria în 
compania Scoției și a Țării Gali
lor, n-au putut determina publicul 
nostru sportiv să treacă cu vede
rea o serie de anomalii petrecute 
în cea de a 21-a etapă a campio
natului divizionar A al țării noa
stre.

Căderea „Petrolului“ Ploești în
cepută acum mai bine de o lună 
a intrat într-o fază critică. Echi
pierii liderului sînt extrem de 
obosiți, de uzați; jocul energic al 
echipei ploeștene care pînă acum 
a suplinit în bună măsură lipsu
rile de ordin tehnic și tactic ale ju
cătorilor săi, a cedat pasul, obli- 
gînd „Petrolul“ la o nouă înfrîn- 
gere, mai neplăcută ca oricind. 
Ceea ce n-a reușit C. S. Oradea în. 
tr-un campionat întreg, a realizat 
duminica aceasta. Singura victorie 
dintr-un șir de 20 de partide a 
echipei clasată pe locul 12, a for-

urmările vieții nesportive la „Petrolul“
unor ținere talente la C. C. A. și U. T. A.

■

în
de 
în

unui sportiv

de tip BBoo
Abia au trecut citeva zile de 

cînd comisia de disciplină de pe 
lîngă Federația romînă de fotbal 
hotăra o serie de sancțiuni împo
triva unor jucători certați cu mo
rala sportivă, cu regulile elemen
tare de respectare și stimare a 
arbitrilor și a adversarului cu 
care te întreci pe teren, și iată 
că avem de-acum alte manifestări 
condamnabile ale unor fotbaliști. 
Ceea ce este mai grav este fap
tul că unii jucători, socotind pe 
semne, că situația lor de titulari 
în echipele respective poate să-i 
pună la adăpost de urmările 
unor stări așa zis „nervoase" ma- 
nifesate pe teren, devin recidi- 
viști, își calcă în picioare anga
jamentul luat săptămînile trecute, 
cum că nu vor mai avea ieșiri 
brutale, nepermise la adresa par
tenerului de joc.

Comisia de disciplină a dat la 
26 mai un avertisment lui Ion 
Zaharia de la Petrolul Ploești 
pentru atitudinea nesportivă față 
de arbitru, lată însă că alaltăieri 
la Oradea, 1. Zaharia care a uitat 
repede de acest avertisment, îm
preună cu colegul său de club 
Florea și cu Kiss II și Demien 
(C.S. Oradea) s-au dedat la duri
tăți. ob!igîndu-l pe arbitrul jocului 
să dea un avertisment căpitanilor 
ambelor formații. In loc să caute 
să-și întreacă adversarul printr-un 
Joc care să ilustreze pregătirea 
sa individuală, Florea l-a lovit 
pe Bîscă, un jucător tînăr cu pers
pective, obligîndu-1 pe acesta să 
iasă de pe teren și apoi reintrînd 
să nu mai fie în plenitudinea for
țelor sale. Crede oare fotbalistul 
Florea că în felul acesta s-a dove
dit superior Iui Bîscă ?

Este știut că un jucător de va
loare, cu reale calități fotbalistice,
care are o bună condiție fizică r 
și o pregătire tehnică corespun
zătoare, n-are nevoie să-și lovea
scă partenerul de joc pentru a 
cîștiga în felul acesta duelul. Lo
virea vizibil intenționată a adver
sarului ca și aceea făcută foarte 
„subtil“, ca să nu vadă arbitrul 
este o MANIFESTARE HULI
GANICA CARE NU ARE NIMIC 
COMUN CU SPORTUL DE TIP 
NOU ȘI CARE PREJUDICIAZĂ 
GRAV INTERESELE MIȘCĂRII 
NOASTRE SPORTIVE.

Unii jucători. își permit să a- 
ducă injurii și insulte la adresa 
arbitrului, a omului care-și asu
mă răspunderea conducerii Jocu
lui. Arbitrul este suveran in jocul 
de fotbal șl totuși duminică la 
Tg. Mureș, centrul atacant Țîr- 
Iea echipierul U.T.A.-ei și-a per
mis în văzut tuturora, pe un te
ren de sport, să-l insulte pe ar
bitru. Cîteva clipe mai tîrziu 
după acest fapt, soldat cu elimi
narea lui Țîrlea, portarul echipei 
Tg. Mureș — Stroe s-a repezit la 
Petschowski lovindu-1 intenționat. 
Dacă Stroe vrea să-și măsoare 
puterile cu Petschovski n-are de
cît s-o facă cu demnitate. în spi
ritul regulamentului sportiv și a 
respectului față de adversar. Iar 
dacă fotbalistul Stroe se va do
vedi cu acest prilej mai bun de
cît fotbalistul Petschovski noi îl 
vom aplauda cu toată căldura. Ie
șirea ..nervoasă“ a portarului 
Stroe n-are însă nimic comun cu 
fotbalul, cu întrecerea sportivă. 
Manifestări de felul acesta nu 
duc la un progres al jocului cu 
balonul rotund în țara noastră, ci 
tocmai invers. Apucăturile de

maidan, trebuie sancționate cu 
toată asprimea.

Urmărind lista cu sancțiuni a 
comisiei de disciplină, am reținut 
faptul că o serie de fotbaliști ca 
Livius Don, de la Știința lași, Ion 
Cioboată de la Unirea Foc
șani, Gheorghe Tărnăveanu de la 
U. M. Cugir și alții, șl-au permis 
să aibă o atitudine nedisciplinată 
față de arbitri, unii dintre ei mer- 
gînd pînă acolo îriCît au adresat 
injurii la adresa conducătorului 
jocului, așa cum a făcut jucăto
rul Alex. OrosZ de la Gaz Metan- 
Mediaș. recidivist în materie, care 
a fost suspendat pentru patru 
etape.

Un mare ro] în prevenirea aba
terilor disciplinare ale fotbaliști
lor îl au antrenorii și conducerile 
secțiilor de fotbal ale cluburi
lor. Manifestările de genul celor 
de mai sus sînt în realitate urmă
rile lipsei de atenție a unor clu
buri și colective sportive față de 
educarea sportivilor în spiritul 
comportării sănătoase, corecte 
pe terenul de joc. Abaterile repe
tate sînt rezultatul atitudinii de 
cocoloșire a abaterilor discipli
nare „mărunte“ trecute cu vede
rea în echipe și la cluburi.

în momentul de față, cînd toți 
cei care iubesc cu adevărat JoCul 
de fotbal sînt ocupați cu acțiunea 
de ridicare a nivelului acestui 
sport în țara noastră, manifestă
rile de călcare a disciplinei și 
moralei sportive, trebuie sanc
ționate cu cele mai severe mă
suri, indiferent cine ar fi acei 
care le comit.

S. SPIREA

de fotbal
La ,Stockholm și în alte 7 orașe 

suedeze a început duminică tur
neul final al celui de-al 6-lea 
campionat mondial de fotbal. Pes
te 200.000 de spectatori au asis
tat la aceste întîlniri care au 
scos în evidență jocul solid al 
apărărilor echipelor britanice, fra
gilitatea celor sudamericane, rolul 
determinant al pregătirii atletice 
și puterii de luptă.

In afară de Brazilia, celelalte 
două echipe sudamericane — Pa
raguay și Mexicul au decepționat. 
Trei mari surprize au marcat a- 
cest început de campionat care se 
desfășoară sub semnul incertitu
dinii, ori ce pronostic fiind Inc 
prematur. Cehoslovacia, una dik 
favoritele primei grupe a fost .în
vinsă de Irlanda de Nord, iar 
Iugoslavia și Ungaria n-au reu
șit decît rezultate egale în parti
dele cu Scoția și Țara Galiloî. 
Echipele U.R.S.S. și Angliei au 
furnizat cel mai pasionant și cel 
mai frumos meci al zilei, termi- 
nind din nou nedecis, la fel ca 
acum trei săptămîni la Moscova. 
Performera etapei este Franța, 
care a învins Paraguayul cu 7—3, 
în timp ce Suedia a debutat cu 
o clară victorie asupra Mexicului 
și se instalează ca principală fa
vorită a grupei a III-a.

Iată acum rezultatele: STOCK
HOLM (53.000 spectatori) : Sue- 
dia-Mexic 3—0(1— 0). UDDEVAL- 
LA (20.000 spectatori) : Brazilia- 
Austria 3—0 (1—0). GÖTEBORG 
(40.000 spectatori) U.R.S.S.— 
Anglia 2—2 (1—0). MAI.MÖE 
(33.000 spectatori) : R. F. Ger
mană—Argentina 3—1 (2—r 
VESTERAAS (11.000 spectatori;, 
Iugoslavia—Scoția 1—1 (1—0).
NORRKOEPING (27.000 specta
tori) : Franță—Paraguay 7—3 
(2-2). SANDVIKE (20.000 spec- 
tatori) : R. P. Ungară—Țara Ga
lilor 1—1 (1-0). HALMSTADT 
(17.000 spectatori) : Irlanda de 
Nord—Cehoslovacia 1—0 (1—0).

trece pentru noi în 
ultima zi a intrece- 
etape. Au mai ră-

IN ANTRENAREA 
IN ÎNTRECERI...

mației care intr-un campionat 
treg n-a acumulat mai mult 
două puncte a fost obținută 
dauna liderului. Lipsa de voință, 
a jucătorilor ploeșteni în momentele 
critice le-a fost fatală acestora. Cu 
toată căderea manifestată de lider 
în ultimul timp, înfrîngerea de la 
Oradea putea fi evitată dacă echi
pa antrenată de Uie Oauă ar ii 
dat dovadă de mai mult spirit de 
lupta, de reale calități morale și de 
voință. Nu putem fi decît profund 
mirați de faptul că o echipă care 
aproape că avea titlul de campioa
nă „în buzunar“, n-a putut să fa
că față ritmului de joc impus de 
ultima echipă a clasamentului. De
sigur că viața nesportivă, necum- 
pătată a unora dintre fotbaliștii 
ploeșteni manifestată atît Ja în
toarcerea din turneului din Orien
tul Apropiat cit și din ultimul 
timp, a contribuit la acest declin.

Un autocontrol al fotbalistului, 
fie că se află pe stadion, fie în 
viața sa particulară, ne-ar scuti de 
destule neplăceri. Acest autocon
trol al fotbalistului este absolut 
necesar ; el trebuie stimulat de că
tre antrenor tot așa cum acesta îi 
învață pe elevii săi să execute un 
„11" m., să conceapă un atac sau 
să-și desăvîrșească pregătirea fizică. 
AVEM TOT DREPTUL SĂ PRE- 
TINDEM UNUI SPORTIV CĂ
RUIA l SE OFERĂ POSIBILI- 
TATEA SĂ EVOLUEZE IN FA- 
ȚA A ZECI ȘI ZECI DE MII DE 
SPECTATORI, CA SĂ IA TOATE 
MĂSURILE SPRE A NU SE FA
CE DE RÎS IN FAȚA LOR — 
ȘI PENTRU ACEASTA SĂ NU I 
SE PARĂ CURIOS CĂ TREBUIE 
SĂ SE CULCE LA ORE NORMA- 
LE, SĂ NU FACĂ ABUZ DE TI- 
NEREȚEA SA. Numai astfel fot
baliști ca de pildă : Mateianu, 
Raab, Ene II, V. Anghel și alții 
vor putea să continue a juca fot
bal la nivelul categoriei A, chiar 
și după ce vor atinge vîrsta de... 
35—40 ani.

O altă problemă de actualitate 
este lipsa de încredere în tinerii 
fotbaliști care nu sînt folosiți pen- 
trucă n-au rutina „consacraților“. 
Această problemă ar trebui abor
dată în spirit realist.

Cine se ferește de realitate, și 
speră într-o minune care nu se 
mai produce, revenirea în formă a 
unor jucători care în prezent nu 
mai pot da satisfacție, va păți ca 
C.C.A., care nu îndrăznește să ia 
o măsură hotărîtă, să introducă 
în formație o parte din jucătorii 
tineri, într-adevăr fără prea multe 
partide jucate, dar valoroși pe care 
îi ține pe tușe. A cui este oare vina 
că aceștia au jucat puține partide? 
In nici un caz a lor ! 0—3 pen
tru o echipă de talia lui C.C.A. 
în care au evoluat duminică 7 ti
tulari ai naționalei, accentuează 
căderea din ultimul timp a echi
pei bucureștene. De ce nu se ape
lează atunci la oamenii ținuți pe 
tușe ? De ce merge echipa C.C.A. 
mai departe cu fotbaliști ieșiți din 
formă ?

In timp ce Jiul, Petrolul și 
C.C.A. au fost făcute K.O., pe lo
cul 3 al clasamentului a apărut 
„Progresul“ București.

Astfel, studenții timișoreni care 
au pierdut alaltăieri primul joc cu 
„Radnicki“-Belgrad în „Cupa Du
nării“ cu 4—2, după ce au con
dus cu 2—1 și care vor trebui să 
facă în continuare eforturi mari 
duminică la Timișoara, au încă un 
concurent serios la titlu, care la 
sfîrșitul acestei săptămîni va în
cerca să-l detroneze pe lider aca
să.

Și, în sfîrșit, cîteva cuvinte de
spre „lanterna roșie“. In ultimul 
minut de joc la Tg. Mureș U.T.A. 
a pierdut două puncte și a dat 
astfel speranțe neașteptate localni
cilor de a scăpa de retrogradare. 
Formația arădană se resimte pu
ternic de pe urma lipsei de tine
rețe a echipei și din păcate are 
„șanse“ să ajungă pe ingratul loC 
„11“ al clasamentului.

Bravo Ioli!
lolanda Balaș a readus patriei 

recordul mondial la săritura 
in înălțime

M. Z.

Au trecut peste două 
luni de cînd s-a dat star
tul celei de a lll-a ediții 
la tradiționalei competiții 
sportive de masă — Spar- 
tachiada de vară a tinere
tului. Peste două săptă
mîni se încheie întrece
rile primei etape — eta
pa de colectiv — adică 
cea care dă o imagine cla
ră asupra modului în care 
comisiile regionale, raio
nale, orășenești și comu
nale au muncit pentru a- 
tragerea unui număr cit 
mai mare de tineri spre 
practicarea culturii fizice 
ți a sportului.

In precedentele ediții 
ale Spartachiadelor de 
iarnă și de vară, tinerii 
din regiunea Cluj s-au re
marcat nu numai printr-o 
masivă participare ci și 
prin calitatea întreceri
lor, performanțele supe
rioare obținute de unii ti
neri aflați la primii pași 
în atletism, oină, trîntă și 
notație.

Dar îj nici una dintre 
edițiile Spartachiadei. re
giunea Cluj nu s-a clasat 
printre regiunile fruntașe 
în mobilizarea tineretului 
la întreceri. De ce ? Pen
tru că n-au fost folosite 
multiplele posibilități exi
stente.

Era normal ca măcar a- 
cum, adică în pregătirea 
desfășurării celei de a

Spartachsada de vară a tineretului la Cluj

Consecințele formalismului
in munca sportiva

lll-a ediții, lipsurile sem
nalate sa fie lichidate. Era 
de așteptat să se insiste 
mai ales asupra îndrumă
rii sistematice a comisii
lor raionale și orășenești 
de către cea regională. 
Era nevoie în primul rind 
să se depășească faza în 
care unii membri din co
misiile de organizare a 
8 part a c hi a de i figurează... 
doar pe hîrtie și . asistă, 
rareori, la anumite ședin
țe de analiză iar pe teren 
nu fac nimic ; este nevoie 
de o conlucrare eficace 
între comitetele raionale 
și orășenești U.T.M. și or
ganele U.C.F.S.; de antre
narea în munca de îndru
mare și control a unui nu
măr mai mare de instruc
tori raionali U.T.M., acti
viști U. T. M. extrabuge
tari, profesori de educație 
fizică, instructori, de pio
nieri și mai ales de secre
tari ai organizațiilor U.T.M.

Nu s-a procedat așa. Re

zultatul ? IN MAJORITA
TEA RAIOANELOR Șl 
ORAȘELOR REGIUNII 
CLUJ NE AFLĂM ÎNCĂ 
LA FAZA CE TREBUIA 
S-O CONSEMNĂM IN 
PRIMELE ZILE DUPĂ 
15 APRILIE. DATA ÎN
CEPERII ÎNTRECERI 
LOR SPARTACHIADEI 
DE VARĂ.

In orașul Cluj, de pil
dă, in anii trecuți partici
pau la întreceri între 
35.000 și 38.000 tineri. 
Anul acesta, pînă la acea
stă dată, au participat a- 
bia 13.868.

Scăzînd din această ci
fră cei 7533 studenți și 
1340 tineri de la unitățile 
C.F.R. avem o imagine și 
mai elocventă asupra 
muncii formale și birocra
tice desfășurată de către 
comisia orășenească de or
ganizare a Spartachiadei 
(președinte — tovarășul 
Vasile Olteanu).

Deci din numeroasele

uzine, instituții, din cele 
40 de școli, din numeroa
sele cooperative în care 
lucrează zeci de mii de ti
neri, la întrecerile Sparta
chiadei au participat doar 
4995 tineri I (S-au scăzut 
participanții din institu
tele de învățămînt supe
rior și cei din unitățile 
C.F.R.).

Nu trebuie să mire pe 
nimeni această realitate, 
deși ea nu reflectă nici pe 
departe avîntul crescînd 
al mișcării sportive în 
orașul de pe Someș. De 
ce ? Pentru simplul motiv 
că „reorganizarea? comi
siei orășenești a Sparta
chiadei a fost tergiversa
tă fără nici-o justificare 
pînă la 9 mai adică la 
aproape o lună de la pri
mele întreceri ce trebuiau 
organizate în cadrul Spar- 
tachiadei.

Cine a coordonat în a- 
cest „timp mort“ desfășu
rarea concursurilor Spar

tachiadei în cadrul orașu
lui ? Nimeni. Deci s-au 
desfășurat la voia întîm- 
plării și prin bunăvoința 
unor entuziaști susținători 
ai sportului, care lucrînd 
în cadrul unor colective 
sportive ca : Spartak, Vo- 
ința, Metalul, au făcut to
tuși cîte ceva, au confec
ționat afișe mobilizatoare, 
au Organizat concursuri 
model.

Nici după așa numita 
reorganizare a comisiei 
orășenești, unii membri 
n-au trecut la muncă con
cretă.

Că în munca acestei co
misii nu există dorința 
de-a obține rezultate cît 
mai bune, o dovedește si 
următorul exemplu: nu 
de mult comisia regională 
a Spartachiadei a analizat 
munca slabă desfășurată 
de către comisia orășenea
scă Cluj. NICI DUPĂ A- 
CEASTĂ ANALIZĂ, IN 
CARE N-AU LIPSIT, BL

NEÎNȚELES, ASPRELE 
CRITICI ADUSE CELOR 
CARE LE MERITAU, 
COMISIA ORĂȘENEAS
CĂ CLUJ NU S-A TRE
ZIT DIN SOMNOLENȚĂ.

Se apropie sfîrșitul pri
mei etape. Toate forțele, 
și în regiunea Cluj 
sînt posibilități mari — 
numeroși antrenori maeș
tri emeriți ți maeștri ai 
sportului, numeroși profe
sori de educație fizică, ac
tiviști cu experiență in 
munca de cultură fizică fi 
sport, un cabinet medico- 
sportiv — trebuie îndrep
tate neîntîrziat spre lichi
darea gravei rămîneri în 
urmă.

Este inadmisibl să lăsăm 
mii și mii de tineri ce ar 
dori să facă sport să aș
tepte pînă cînd tovarășii 
din comisia orășenească 
de organizare își vor da 
seama că n-au făcut a- 
proape nimic pentru buna 
reușită a unei competiții 
de amploarea, de însem
nătatea politică și sporti
vă cum e Spartachiada de 
vară a tineretului.

Comitetele orășenesc și 
regional U.T.M. Cluj au 
datoria să ia neîntîrziate 
măsuri.

M1RCEA MUNTEANU 
corespondentul „Scînteii 
tineretului“ pentru re

giunea Cluj

Ștafeta tineretului
în cinstea

Conferinței naționale 
a mișcării pentru pace

In cinstea Conferinței naționale 
a mișcării pentru pace din țara 
noastră. în toate regiunile patriei 
se va organiza Ștafea tineretului 
și sportivilor, acțiune menită să 
reflecte dorința de pace a tinere
tului nostru și solidaritatea cu 
tineretul dornic de pace din în
treaga lume.

Traseul general al ștafetei este 
format din cinci trasee zonale. 
Astfel regiunile Baia Mare, Ora
dea și R.A.M. vor preda ștafe
tele regiunii Cluj, regiunile Ti
mișoara și Hunedoara regiunii 
Craiova, regiunile Suceava și 
Iași regiunii Bacău, regiunea Ga
lați reprezentanților regiunii Plo
ești și regiunea Constanța tineri
lor și sportivilor din regiunea 
București.

Predarea și primirea ștafetelor 
va avea loc într-un cadru festiv 
pe stadioanele în care în ziua so
sirii ștafetei vor avea loc com
petiții sportive.

Organele și organizațiile U.T.M. 
și U.C.F.S. se îngrijesc de pe 
acum de buna organizare a șta
fetei. La ele vor lua parte ti
neri atleți, cicliști, călăreți, ca
notori, motocicliști etc.

Ajunsă în București Ștafeta ti
neretului și sportivilor va fi pre
dată în prima zi a Conferinței na- i 
ționale a mișcării pentru pace din I 
R.P.R. |

„în cadrul concursului de verificare el lotului de alte- 
tlsm al R.P.R. desfășurat stmbătă după amiază pe Sta- 

, dionul Republicii, valoroasa noastră atletă lolanda Ba
laș a stabilit un nou record mondial tn proba de sări, 
tură în înălțime realizînd 1,78 m.“.

(Ziarele)

Era o după-amiază toridă de august. La umbra tribunei Stadio. 
nului Tineretului, înconjurată de cîteva fete, lolanda Balaș po
vestea despre începuturile carierei sale sportive

— Cum am reușit să obțin performanțe mereu mai bune ? In
tr-un cuvînt am muncit. Și să știți, n-a fost ușor de loc. Antrena
mentele mi-au luat cîte două și chiar trei ore pe zi. N-am renun
țat însă niciodată la ele, deși de multe ori aveam chef de plim
bare, de mers la ștrand sau în excursie...

Noile prietene ale l olandei Balaș, finalistele probei de înălțime 
a primei Spart/achiade de vară a tineretului, ascultau atunci emo
ționate destăinuirile campioanei noastre.

Intimplarea de mai sus nu e nouă. S-a petrecut cu vreo doi sau 
trei ani în urmă. Mt-am amintit însă de ea într.una din zilele 
trecute asistînd la un concurs de atletism, lolanda Balaș venise—ca 
întotdeauna — prima dintre concurente. Și-a făcut încălzirea c.u 
grijă, a mai discutat cu antrenorul (cunoscutul nostru atlet Ioan 
Soter) ți a început apoi concursul.

De obicei, marii campioni își explică succesul printr-un anumit 
„secret“. Perry O'Brien, de pildă, susține că are in brațe o putere 
de... urs. Aruncarea lui record de 19.24 m. ne obligă să-i dăm 
crezare. Lui Zatopeh — faimosul triplu campion olimpic — acea
stă „locomotivă cehă“, occidentalii i-au spus „omul fără splină“.

Despre lolanda Balaș...
Ceea ce s ar putea spune despre lolanda Balaș e faptul că mun

cește Muncește mult și sirguincios. Numai voința insistentă de a 
obține rezultate mereu mai bune, antrenamentele perseverente, 
conștiința că performanțele nu se pot obține peste noapte, au aju
tat-o pe lolanda Balaș să cucerească victorii strălucite.

Și lolanda a readus in patrie recordul mondial la săritura în 
înălțime femei. Pentru a treia oară numele ei se află înscris in 
șirul recordmanelor lumii. O felicităm cu căldură pentru acea- 
biruință.

Nu de mult am vorbit cu campioana noastră. Ne-a povestit de
spre proiectele sale pentru anul acesta. Se pregătește intens pen
tru campionatele europene de ba Stockholm. („Intens“ — aceasta 
presupune la lolanda Balaș muncă, eforturi; intr-un cuvînt antre
namente nu glumă). La trecuta ediție a campionatelor europene de 
la Berna, lolanda a trebuit să se mulțumească cu medalia de ar
gint. Anul acesta e hotărîtă să aducă la București medalia de aur. 
Trebuie s-o credem. lolanda Balaș știe ce vrea și mai ales ce 
poate: vrea să sară peste 1,80 m. Sîntem convinși că va realiza 
proiectul său. Doriți o dovadă in sprijinul afirmației noastre? lată: 
la concursul de pe stadionul Republicii, lolanda Balaș a încercat 
să sără 1,81 m„ dar a doborîl ștacheta cu mina după ce trecuse 
și această înălțime.

Șdter. antrenorul campioanei noastre, ne-a mărturisit — într-o 
discuție avută încă la începutul sezonului atletic — că lolanda 
Balaș fi-a pus „în plan“ pentru anul acesta o săritură la 1,80 m.

in ceea ce ne privește, nu ne rămîne decît să-i urăm din toată 
mima campioanei noastre devenită din nou recordmană mondială, 
succes și îndeplinirea cît mai grabnică a proiectelor sale.

AL. PINTEA

lolanda Balaș Intr-o eli pă de odihnă pe stadion...
Foto DUMITRU F. DUMITRU.



Viață de organizație

Cînd învățămîntul politic

este eombați v
terminaseră școala ele- 
se considerau de-acum

De curînd la sate au avut Ioc 
seminariile recapitulative cu care 
se închide anul de învățămînt po
litic U.T.M. 1957—1958. Cuprin- 
zind un număr 
mai mare ca in 
mîntul politic de 
an a înregistrat 
și o creștere calitativă însem
nată. Din discuțiile avute cu un 
număr de propagandiști din raio
nul Gătaia a reieșit că în cercu
rile lor s-a făcut O mai strînsă 
legătură între problemele studiate 
și problemele politice și econo
mice ridicate de viață în comuna 
respectivă, intre activitatea cer
cului politic și viața organizației 
U.T.M. respective. De asemenea 
arsenalul metodelor de muncă ale 
propagandistului'’ s-a îmbogățit, a 
devenit mai cuprinzător.

De o largă răspîndire și apre
ciere s-au bucurat în raionul 
Gătaia cercurile „Să ne cunoaș
tem patria“. Caracterul lor inte
resant, a făcut ca înspre aceste 
cercuri să se îndrepte un număr 
mereu măi mare de tineri.

Am arătat mai sus că din dis
cuțiile avute cu propagandiștii 
U.T.M. din raionul Gătaia s-au 
desprins unăle concluzii îmbucu
rătoare în ceea ce privește con
ținutul învățămîntului politic. în 
cursul seral U.T.M., de la G.A.S. 
Jamul Mare, propagandist Mihai 
Iacobeț, s-a dat o atenție deose
bită problemelor privind dezvolta
rea gospodăriilor de stat din țara 
noastră. Aici s-a pus accentul în 
mod deosebit pe lămurirea pro
fundă, concretă a sarcinilor date 
de partid în această direcție. 
Pentru a se realiza o mai. strînsă 
legătură între problemele discu
tate în cerc și situația concretă 
din gospodăria lor, multe lecții 
au fost predate chiar de unii to
varăși cu vechime și experiență 
în munca G.A.S. Astfel, vorbin- 
du-se despre mecanizarea agri
culturii țării noastre, mecanicul 
șef al gospodăriei a făcut o deo
sebit de interesantă expunere în 
acest sens, vorbind pe larg nu 
numai despre dezvoltarea indiis- 
triei noastre producătoare de ma
șini agricole, ci și despre istori
cul înființării și dezvoltării par
cului de tractoare din gospodăria 
lor, cum trebuie el îngrijit, care 
sînt in acest sens sarcinile trac
toriștilor etc. De asemenea, lec
ția despre G.A.S. a fost predată 
de către directorul stațiunii, in
ginerul Dudă Păun, care a subli
niat în mod deosebit căile prac
tice prin care tinerii pot contribui 
la transformarea gospodăriei lor 
în gospodărie rentabilă, arătînd 
rolul pe care îl au în această di
recție ridicarea calificării profe
sionale, întărirea disciplinei in 
muncă. îngrijirea tractoarelor și 
mașinilor agricole etc. Toate a- 
cestea au făcut ca aportul tineri
lor cursant! în producție să se 
mărească, ei însăși devenind a- 
devărațî mobilizatori ai tineretu
lui.

Tineri tractoriști ca Ghiță Flo- 
rea, Petru Samont, Gruia Turică, 
etc. au fost fruntași în campania 
de reparațji și tot fruntași au fost 
șl în perioada lucrărilor agricole 
din primăvara aceasta.

Prin modul în care a știut să 
răspundă problemelor economice 
concrete, in multe locuri, învăță- 
mîntul politic a fost un sprijin 
efectiv în munca de transformare 
socialistă a agriculturii, de întă
rire economico-organizatorică a 
gospodăriilor cotective. In acea
stă direcție merită să fie scoasă 
în evidență activitatea cercului 
politic „Să ne cunoaștem patria“ 
din G.A.C. Jamul Mare (propa
gandist Iulian Doboșanu). S-a 
observat la un moment dat că 
unii tineri din gospodărie fugeau

de munca cîmpului iar unii din învățămînt politic, de lămurire a

de tineri mult 
aiți ani, învața- 
la sate în acest 
în multe locuri

cercurilor poli- 
satele raionului 
a fi subliniat 
deosebit de in-

cei care 
mentară 
intelectuali și reclamau cu insis
tență numai munci de birou. Dez- 
bătîndu-se pe larg această pro
blemă în cercul politic, arătîndu- 
se caracterul profund patriotic al 
muncii în G.A.C., frumusețea 
muncii de crescători de animale, 
s-a ajuns astăzi ca întregul tine
ret înscris în G.A.C. să lucreze 
în sectoarele productive, la mun
ca cîmpului, în sectorul zootehnic 
etc.

Exemplul acesta dovedește că 
propagandistul a știut să dea 
activității cercului un caracter 
combativ, că a înțeles în fond că 
educația patriotică a tineretului
— sarcină la care trebuie să răs
pundă cercul „Să ne cunoaștem 
patria", — nu se poate realiza 
fără a determina la cursanți o a- 
titudine nouă, socialistă față de 
muncă, fără ca ei să-și dovedea
scă patriotismul în primul rînd 
prin munca de fiecare zi. Și 
exemple în acest sens se mai pot 
da încă multe.

In activitatea 
tice U.T.M. din 
Gătaia, merită 
încă un fenomen
teresant. Activitatea cercurilor 
politice nu rămîne străină de 
preocupările tineretului ori cît 
de diverse ar fi acestea.

„La noi, a spus propagandistul 
Truți Silvian din comuna Cerna
— tinerii și chiar unii oameni 
mai în vîrstă, s-au obișnuit să 
găsească în cercul nostru politic 
răspuns la multe din întrebările 
ce și le pun. Am să dau un exem
plu : omul zăpezilor a stirnit în 
comuna noastră discuții aprinse 
asupra problemei apariției omului 
pe pămînt. Pentru a lămuri ches
tiunea, împreună cu tinerii din 
cerc am făcut o expoziție cu 60 
de planșe asupra apariției și 
evoluției omului. Expoziția a fost 
vizitată de absolut toți oamenii 
din comună și chiar de mulți ce
tățeni din comunele învecinate".

Tot tovarășul Truți a povestit 
de asemenea cîteva aspecte din 
munca desfășurată de cercul po
litic pentru combaterea misticis
mului și a credințelor în dofto- 
roaie și descîntece. într-o ședin
ță specială a cercului tinerii au 
discutat și demascat „misterul“ 
descîntecelor punîndu-se accent 
în special pe cele de proveniență 
locală. In afară că a avut un 
profund caracter educativ, discu
ția a fost și deosebit de antre
nantă.

Și un astfel de stil de muncă 
ofensiv este caracteristic aproape 
pentru toate cercurile politice din 
raionul Gătaia. Metodele scolas
tice, neinteresante, care rup în- 
vățămîntul politic de problemele 
multiple pe care viața le ridică 
zilnic, au fost și sînt în perma
nență eliminate din practica 
muncii propagandiștilor utemiști.

Faptul că numărul cursanțiior 
cu care s-au închis cercurile poli
tice din satele raionului Gătaia, 
este aproape dublu față de cel cu 
care s-au deschis, se datorește și 
caracterului interesant, antrenant 
pe care l-au avut ele în anul a- 
cesta. Folosirea diafilmelor, în
vățarea de cîntece revoluționare 
și jocuri, organizarea de excur
sii etc. au devenit metode firești, 
normale în practica activității 
majorității cercurilor politice din 
raion. Și aceasta a făcut ca ti
nerii să învețe cu mal multă 
dragoste șl plăcere, să aplice în 
viață cele ce au învățat.

Seminariile recapitulative care 
au avut loc au dovedit cu priso
sință lucrul acesta. Folosite ca 
un mijloc de cristalizare și ci
mentare a cunoștințelor acumu
late în decursul întregului an de

tuturor problemelor rămase încă 
neclare, ele au fost în multe 
locuri adevărate sărbători în care 
s-a făcut bilanțul unei activități 
bogate educative.

Se poate spune cu certitudine 
că anul de învățămînt politic 
care a trecut a constituit pentru 
fiecare cursant un puternic mij
loc de călire politică și ideolo
gică. In cercurile politice au fost 
explicate pe larg hotărîrile parti
dului, guvernului și organizației 
noastre, au fost mobilizați tinerii 
cu mai multă eficacitate la tradu
cerea lor în viață. Cunoașterea 
mai profundă a politicii partidu
lui nostru, a sarcinilor practice 
puse în fața poporului în vede
rea construirii socialismului, a 
dus, așa cum era și firesc, la 

creșterea combativității revoluțio
nare a tinerilor, la creșterea vi
gilenței și intransigenței lor față 
de uneltirile și influențele duș
mănoase. Acesta poate fi consi
derat de altfel și ca principalul 
rezultat al activității desfășurate 
în anul de învățămînt politic care 
a trecut.

Experiența bună acumulată anul 
acesta de propagandiști consti
tuie un capital deosebit de pre
țios pentru viitorul an de învă
țămînt politic. Lucrul esențial 
însă, care trebuie subliniat este 
caracterul combativ pe care l-a 
avut anul acesta învățămîntul po
litic în multe cercuri din raion. 
De aceea Comitetului raional 
U.T.M. Gătaia îi revine sarcina 
ca în viitorul an de învățămînt 
politic acest spirit să fie întărit, 
el să caracterizeze activitatea tu
turor cercurilor politice din ra
ion.

P. ISPAS

Secția electropluș a întreprinderii „Dacia" din Capitală este cea 
mai nouă secție din cadrul întreprinderii. Tinerele muncitoare din 
noua secție Dulecioiu Lucia și Niculina Comarciuc, fruntașe în pro. 
ducție, în timpul lucrului

IN RAIONUL PLOEȘTI
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o datorie de frunte a tinerilor muncitori
(Urmare din pag. l-a)

ganizația U.T.M. a organizat, în 
colaborare cu cercul A.S.I.T., în 
afara cursurilor de minim tehnic, 
conferințe tehnice urmate de fil
me, consultații, teme de inovații 
etc., care i-au ajutat pe tineri să 
sporească volumul economiilor 
realizate.

Cu prilejul consfătuirii tinerii 
au venit și cu sugestii și propu
neri menite să îmbogățească expe
riența căpătată pînă acum în ceea 
ce privește metodele folosite pen
tru realizarea de economii. Inte
resante au fost propunerile făoute

Forjele tineretului din sectorul socialist
al agriculturii nu sînt bine organizate

(Urmare din pag. l-a)

fruntașă la toate muncile din ac
tuala campanie.

La început, așa cum am arătat, 
Comitetul raional U.T.M. Ploești 
a manifestat interes și preocupa
re față de acțiunea tinerilor din 
agricultură, activiștii au sprijinit 
cîteva organizații de bază U.T.M. 
să-și ia angajamente concrete, pe 
măsura posibilităților reale ale 
tinerilor. După aceea însă, acti
vul comitetului raional U.T.M. a 
dat dovadă de superficialitate, de 
delăsare în această privință. Con
secințele acestei atitudini sînt 
dintre cele mai neplăcute.

In raionul Ploești, numai în 30 
de unități agricole socialiste (gos
podării de stat, colective și în-

tovărășiri) sînt organizații de 
bază U.T.M. Din aceste or
ganizații, numai opt au organizat 
adunări generale deschise în care 
s-au prelucrat documentele Con
sfătuirii de la Constanța și s-au 
luat angajamente. Tinerii din ce
lelalte 22 unități agricole socia
liste, lipsiți de sprijinul și îndru
marea activiștilor Comitetului ra
ional U.T.M. Ploești, au rămas 
pînă acum în afara acestei ac
țiuni patriotice. Mai mult chiar, 
din cele 79 întovărășiri din raion, 
numai în 15 Sîrit organizații 
bază U.T.M., cu toate că ar 
putut să fie create pînă acum 
50.

Iată 
te din 
list al

de 
fi 
în

deci că cea mai mpre par- 
tinerii din sectorul socia- 
agriculturii raionului Plo-

Primul Iot de brigadieri din București a plecat

pe șantierul NADEȘ-ONEȘTI
(Urmare din pag. l-a)

el
e

la

— despre ce l-a îndemnat pe 
să plece pe șantier. Răspunsul 
limpede :

— Vreau să contribui și eu 
această mare lucrare încredințată
tineretului de către partid și gu
vern !

Iată-l pe Ilie Preoteasa ce a lu
crat ca muncitor necalificat la 
Flacăra Roșie povestind ziariștilor 
cum și-a convins soția pentru a 
pleca trei luni pe șantier; pe 
Vasile Eminovici, Ilie Gheorghe, 
Constantin Brujan care in frunte 
cu utemislul Nicolae Trifan mem
bru al comitetului organizației de 
bază U.T.M. din care fac parte, 
au cerut să meargă voluntar să 
lucreze la întinderea conductei 
de gaz metan Nadeș-Onești; iată-l 
pe loan Păun ce poartă cu min-

drie Steagul roșu pe care stă scris 
cu litere aurite : „Brigada orașu
lui București“.

Dacă toți aceștia au fost sîm- 
bătă noaptea ținta atenției tutu
ror, nici Nicolae Culca, responsa
bilul sectorului nr. 9 
tierului național al 
lui „Magistrala de Est“ 
pat mai ușor. El a fost 
răspundă la numeroase 
puse de părinții, soțiile 
tenii și tovarășii de muncă ai ce
lor ce pleacă pe șantier. Tuturor, 
tovarășul Culea le-a explicat im
portanța pe care conducta Nadeș- 
Onești o prezintă pentru dezvol
tarea Moldovei și în ultimă in
stanță pentru întreaga economie 
națională, despre condițiile de 
muncă și de trai ale tinerilor bri
gadieri. La sectorul 9, punct de lu
cru pe șantierul „Magistralei de

al șan- 
tineretu- 

nu a scă- 
nevoit să 
întrebări 

sau prie-

Est“ totul este pregătit din timp. 
Dormitoare curate, cantină bună, 
haine de protecție, materiale cul
turale și sportive pentru petrece
rea timpului liber. In plus, fie
care va fi plătit pentru munca de
pusă.

E ora plecării trenului. Primul 
lot de tineri bucureșteni ce pleacă 
pe șantierul Nadeș-Onești au ur- 
cat în vagoane și in acordul Im
nului F.M.T.D. se strigă ultimele 
cuvinte de rămas bun părinților, 
logodnicelor, prietenilor. Marele 
șantier național al tineretului a 
primit încă 100 de tineri briga
dieri.

★
Un telefon primit la redacție în 

cursul zilei de ieri ne-a anunțat 
că cei 100 de tineri bucureșteni, 
constituiți în echipe au început 
săpăturile în sectorul 9.

ești nu și-au asumat răspunderea 
îndeplinirii unei părți din planul 
de producție al unităților agrico
le socialiste din care fac parte. 
Și aceasta se întîmplă datorită 
faptului că activiștii comitetului 
raional U.T.M. n-au înțeles că 
antrenarea tineretului de la sate 
în această acțiune trebuie să 
constitue una din principalele lor 
preocupări. Situația se prezintă 
astfel: din șase G.A.S. numai în 
trei s-au 
deschise 
jamente, 
în cinci, 
niciuna.

Unii 
raional 
Rădică, 
Dabija, 
o gravă nepăsare față de această 
acțiune a tineretului din agricul
tură. în sectorul lor de activitate 
sînt puternice unități agricole so
cialiste cu tineri mulți și organi
zații de bază U.T.M. bune, care 
încă n-au ținut adunări generale 
In care să se ia angajamente.

Pentru această orientare gre
șită, pentru lipsa de interes ma
nifestată de instructorii Comite
tului raional U.T.M. Ploești se 
fac vinovați în cea 
măsură Ion Covrig 
Anghel, secretari ai 
raional U.T.M., care
la răspundere pe activiștii amin
tiți, nu i-au îndrumat și n-au con
trolat dacă aceștia își îndeplinesc 
sau nu sarcinile.

Situația 
trebuie să 
tîrziere și 
numărul 1 
plenare de 
se vbr lua 
buie să asigure antrenarea tutu- 

tinerilor din sectorul socialist 
agriculturii raionului Ploești, 
patriotica acțiune a tinerilor 
agricultură.

ținut adunări generale 
în care s-au luat anga- 
din nouă G.A.C. numai 
din 15 întovărășiri în

instructori ai Comitetului 
U.T.M. Ploești ca Traian 
Ioana Avram, Constantin 
Ilie Petre au manifestat

de tînărul inginer Vîrcolici de la 
uzinele „Mao Țze-dun“. El a pro
pus oa pentru gospodărirea mai 
bună a metalului să se treacă în 
întreprinderi ia centralizarea 
punctelor de debitare. în felul 
acesta, cel care face debitarea va 
ști precis la ce repere se pot fo
losi bucățile de metal rămase. 
Același vorbitor a cerut introduce
rea fișelor de consum-limită la 
fiecare material, pentru a se pu
tea ține o evidență corectă a con
sumurilor.

Subliniind importanța deosebită 
pe care o are pentru acțiunea de 
economii colaborarea între servi
ciile de concepție și ateliere, in
ginerul utemist Chelaru Mihai de 
la uzinele „Semănătoarea“ a ex
pus în cadrul consfătuirii metoda 
utilizată în uzina sa pentru a Se 
folosi cît mai economic tabla. El 
a arătat că s-a întocmit un album 
care cuprinde 120 planuri de 
croire. Din experiența de pînă a- 
cum și din calculele făcute reiese 
că prin respectarea planurilor de 
croire complexă se poate econo
misi în șase luni tabla necesară 
confecționării reperelor pentru 100 
de combine.

Cu interes se desfășoară acțiu
nea de economisire a metalului și 
îh cadrul uzinelor „Clement Gott- 
wald“. Tov. Dăescu, secretarul co
mitetului U.T.M. a drătat în cu- 
vîntul său, că acolo există o ade
vărată întrecere pentru cele mai 
mari economii de metal. în acest 
scop â fost instituit chiar și un 
drapel și un premiu de 5000 lei, 
care se vor acorda trimestrial 
membrilor brigăzii care va obține 
cele mai mari economii. Pînă a- 
cum s-au economisit 47 tone de 
metal. Brigada din secția bo- 
binaj, formată aproape numai 
din tineret, a realizat singură 
o economie de 79.663 lei.

A stat în atenția participanților 
la consfătuire și 
ței economiilor, 
tinerii au căutat 
mult. De aceea
meroase întrebări, atît referenților 
cît și celor care au luat cuvîntul. 
Tov. Mărculescu, contabil la uzi
nele „Mao Țze-dun“ a subliniat, 
de pildă, îu cuvîntul său necesita
tea creării peste tot a magaziilor 
de materiale, ca premiză pentru 
evidența consumurilor și a econo
miilor. Pînă anul trecut, spunea 
dînsul, în uzină nu era posibilă o 
evidență reală a consumului de 
metal, deoarece acela care rebuta 
o piesă sau pur și simplu nu se 
încadra în consumul de material, 
putea să se servească la discreție 
cu materiale din stiva pe care o 
aveau toți la îndemînă. Astăzi 
însă lucrurile s-au schimbat. Exis- 
tînd magazii, materialele se scot 
numai pe bază de documente, a- 
tunci cînd se fac economii meta
lul economisit Se restituie la ma
gazie cu bon, iar valoarea mate
rialului restituit se trece în car
netul de economii pe care-1 are 
fiecare muncitor.

problema eviden- 
în acest domeniu 
să învețe cît mai 
au fost puse nu-

mai mare 
și Gheorghe 

comitetului 
nu i-au tras

aceasta condamnabilă 
fie remediată fără in
să constituie punctul 
de discuție al unei 

comitet. Măsurile care 
cu această ocazie tre-

ror 
al 
în 
din

La consfătuirea tinerilor din 
Capitală care gospodăresc cu gri
jă metalul a fost invitat să îm
părtășească din experiența căpă
tată în aplicarea acestei prețioase 
acțiuni și tovarășul inginer Ște
fan Aldea, directorul uzinei „Va
sile Roaită“. Tinerii se așteptau 
să asiste la o expunere care să 
oglindească colaborarea care exi
stă între conducerea uzinei și or
ganizația U.T.M. în scopul antre
nării tineretului în acțiunea de 
economii. Ar fi adus desigur folos 
să se arate cum sprijină condu
cerea uzinei inițiativa muncitori
lor în general și a tineretului în 
special și cum stimulează munci
torii care se disting în realizarea 
de economii de metal. Dar, spre 
surprinderea 
a socotit că este 
prezintă încă odată, așa cum au 
remarcat unii tineri cate au luat 
parte la discuții, același material 
pe care îl mai citise cu prilejul 
unui schimb de experiență ținut 
cu două luni în urmă.

Colectivul uzinei „Vasile Roai- 
tă“ are realizări importante în 
lupta pentru economii. Conduce
rea uzinei ar trebui să sprijine 
mai mult preocupările tineretului 
în această direcție. Cu atît mai 
mult erau de arătat într-un refe
rat serios întocmit.

★
Discuțiile purtate cu prilejul 

consfătuirii au constituit un bun 
schimb de experiență. Ele au re
liefat însă faptul că nu peste tot 
comitetele U.T.M. au reușit să 
imprime răspunderea fiecărui tî- 
năr pentru gospodărirea cu grijă 
a metalului. Diii această pricihă 
mai sînt, din păcate, tineri, ute
miști, responsabili de brigăzi, 
fruntași în producție care Soco
tesc totuși că economisirea de me
tal cade exclusiv în sarcina ingi
nerilor. tehnicienilor și a condu
cerii uzinei și de aceea nu luptă 
pentru a-și dezvolta inițiativa per
sonală.

Consfătuirea a mai scos la ivea
lă faptul că unele conduceri de 
întreprinderi, ca cele de la uzi
nele „Republica“, „Grigore Preo
teasa“, „I.O.R.”, ' ~
se îngrijesc 
evidenței economiilor realizate de 
tineret. în unele întreprinderi, ca 
uzinele „Republica“ sau „Grigore 
Preoteasa“ se fac multe discuții 
fără rost cu privire la „paternita
tea inițiativei“ (ea tinerilor, sau 
a întregului colectiv) atît de că
tre organizațiile U.T.M. cît și de 
către conducerile administrative, și 
în schimb se lucrează maj puțin 
pentru mobilizarea colectivelor de 
muncitori, ingineri și tehnicieni 
la găsirea de noi metode pentru 
realizarea de economii.

Pentru a dezvolta realizările 
obținute în acțiunea de economi
sire a metalelor consfătuirea de 
la Comitetul orășenesc U.T.M. 
București a adoptat un plan de 
măsuri care, pus în aplicare, va 
face să crească contribuția tineri
lor la îmbunătățirea calității pro
duselor și tot odată la reducerea 
continuă a prețului de cost al 
acestora.

tuturor, tov. Aldea 
suficient dacă

.Vâsile Roaită”, 
puțin de asigurarea
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cînd capitalul străin 
jefuia economia

(Urmare din pag. l-a) 

noastră economică. In realitate 
însă zahărul ca aliment nu e cu
noscut de majoritatea populației 
noastre, iar ca industrie consti
tuie o grea povară pentru contri
buabilul romîn și o sursă bogată 
de cîștiguri exagerată pentru per
soane străine“ (pag. 3).

Mai departe ; „Cu excepția So
cietăți Chitila și mai puțin a So
cietății- Ripiceni — în care într-o 
mică măsură capitalul romîn par
ticipa efectiv — naționalizarea 
celorlalte 9 fabrici de zahăr n-a 
fost decît o camuflare a capita
lurilor străine“ (pag. 20).

Faptul că industria zahărului 
a constituit o sursă excepțională 
de cîștiguri pentru monopolul in
ternațional este confirmat prin 
datele Ministerului Industriei 
pentru perioada 1927—1934 din 
care reiese că la cele 29 miliarde 
lei plătite de consumatorul ro
mîn pentru zahărul consumat, 
fabricantul de zahăr a exportat 
sub formă de beneficii aproape 
12 miliarde lei în afară de bene
ficiile provenite din exploatarea 
cultivatorului de sfeclă și a lu
crătorului din fabrică.

Deținînd o poziție dominantă 
în economia Romîniei, capitalul 
străin a împiedicat dezvoltarea 
multilaterală a industriei și în 
special a industriei producătoare 
de mijloace de producție, impu- 
nînd în schimb dezvoltarea in
dustriei îndreptată către obține
rea^ de materii prime ieftine. In 
legătură cu aceasta este deosebit 
de grăitor — spre exemplu fap
tul că în perioada crizei econo
mice dintre 1929—1933 care a 
zguduit năpraznic și economia 
țării noastre, în Romînia s-a în- 
tîmplat una din rarile excepții 
care au avut loc. In timp ce pro
ducția de petrol a S.U.A. a scăzut 
cu 32.000.000 tone în perioada 
1929—1932, producția petroliferă 
din Romînia aflată sub controlul 
capitalului străin (american, en
glez, francez etc.) a crescut de 
la 4.282.000 tone cît era în 1928 
la 7.348.000 tone în 1932. Cum se 
explică acest lucru ? Profitînd de 
criza profundă care cuprinsese și 
economia romînească, capitaliștii 
din industria petroliferă au spo
rit explorarea prădalnică a stra
turilor petrolifere și în mod săl
batic prin intensificarea muncii 
au obținut o creștere a produc
ției petrolifere cu peste 70 la 
sută. Acest lucru s-a întîmplat 
concomitent cu reducerea la ju
mătate a numărului de salarîați 
ai acestei ramuri de industrie (de 
la 28.208 în 1928 la 14.537 în â- 
nul 1932) și cu scăderea salarii

lor care în 1932 ajung la aproxi
mativ 60 la sută din nivelul a- 
nului 1928. De aceea prețul de 
cost al produselor petrolifere ro- 
mînești a fost mult mai scăzut 
decît al acelora din principalele 
țări capitaliste ale lumii. Adevă- 
raților proprietari ai producției 
peirolifere din Romînia, monopo- 
liștii străini, le-a dat mina să 
concureze cu produse ieftine ro- 
mînești pe piața mondială a pe
trolului. In timp ce petrolul ro- 
mînesc era vîndut pe piața mon
dială cu prețuri scăzute, în inte
riorul țări masele populare plă
teau petrolul cu un preț de 4—5 
ori mai mare.

Realizarea profiturilor printr-o 
jefuire fără precedent a econo
miei naționale și a maselor popu- 
lare din Romînia poate fi conside
rată ca una dintre cele mai grave 
consecințe ale dominației capita
lului străin. In industria petro
liferă, în care marile monopoluri 
internaționale dețineau cca. 92 la 
sută din capital, exploatarea re
zervelor cunoscute s-a făcut pe 
linia epuizării fără a fi complec
tată prin lucrări de explorare, de 
căutare și stabilire a unor rezerve 
de petrol noi în alte regiuni ale 
țării. Din 2.462.882 m. forați în to
tal în perioada 1927—1936 numai 
8,5 la sută a reprezentat foraj de 
explorare iar 91,5 la sută forajul 
de exploatare. Din această cauză 
producția industriei noastre pe
trolifere a înregistrat după anul 
1936 un declin accentuat care a 
fost lichidat numai în anii pu
terii populare. In schimb chel
tuielile reduse de exploatare au 
influențat prețul de producție al 
țițeiului extras, monopoliștii stor
cind profituri considerabile con
comitent cu secătuirea subsolului 
țării.

Exploatarea prădalnică a pă
durilor, în cadrul'industriei lem
nului din care 70 la sută era în 
mîna capitalului străin constituie 
un alt exemplu de jaf fără pre

cedent. Față de cca. 15.000.000 
bucăți de lemne disponibilul nor
mal de tăiere anuală, în anul 
1930 s-au tăiat 22.133.000 bucăți.

Un aspect tot atît de grav al 
dominației capitalului străin în 
țara noastră l-a constituit îna
poierea tehnică a industriei exis
tente și așa puțin dezvoltată. Pe 
de o parte protejați de pri
vilegii monopoliste, industriașii 
străini din Rominia n-au fost ne- 
voiți să înfrunte concurența ca
pitaliștilor din alte țări la nive
lul pieții mondiale, concurența 
întreprinderilor industriale cu o 
producție similară. Pe de altă 
parte dlspunînd de mîna de lu
cru ieftină pe care guvernele 
burghezo - moșierești slugarnice 
față de oapitalul străin se stră
duiau din toate puterile să o 
mențină ca atare, industriașii 
străini nu erau de loc interesați 
să înoiască mijloacele fixe din 
întreprinderi la nivelul tehnicii 
mondiale din acea vreme. Profi
turile pe care le obțineau erau 
și așa extrem de ridicate. Nu în- 
tîmplător, cu excepția perioadei 
crizei economice din 1929—1933 
cînd din catiza scăderii prețurilot 
rața plusvalorii a suferit o scă
dere fără însă să fie mai naică 
de 110 la sută în țara noastră 
rata plusvalorii a crescut mereu 
de la an la an.

De pildă în industria de trans
formare, în perioada 1927—1938 
rata plusvalorii calculată pe baza 
datelor din „Anuarul Statistic al 
Romîniei pe anii 1939—1940“ a 
evoluat după cum urmează.

1927 153,4«/.
1928 174,4%
1929 156,1%
1930 148,0%
1931 111,9«/.
1932 135,9%
1933 127,8%
1934 165,7%
1935 199,1«/.
1936 161,5%

■

1937 185,8«/.
1938 192,5%

După cum se știe rata plusva
lorii exprimă gradul intensificării 
ritmului de exploatare a maselor 
muncitoare.

Principala consecință a acestei 
situații asupra dezvoltării econo
miei naționale în general și a- 
supra dezvoltării industriei în 
special a fdst aceea că Romînia 
burghezo-moșierească a continuat 
să rămînă o țară înapoiată eco- 
nomicește. cu un venit național 
extrem de scăzut și un popor în 
majoritate zdrobitoare nespus de 
sărac deși al unei țări bogate. 
Industria țării, cu rare excepții, 
a rămas în tot acest timp la ni
velul mijloacelor și metodelor 
meșteșugărești de producție, lip
sind aproape cu desăvîrșire in
dustria constructoare de mașini 
iar agricultura n-a putut fi înzes- 
trată cu uneltele și mașinile a- 
gricole necesare.

După datele publicate de eco
nomistul burghez Virgil Mad- 
gearu, în anul 1937 producția in
dustrială internă asigura numai 
69 la sută din uneltele agricole 
și numai 16 la sută din consu
mul extrem de scăzut al agricul
turii.

Pentru a aprecia just aceste 
date trebuie să menționăm că în 
această perioadă agricultura în
registra o mare lipsă de unelte 
de producție din care unele chiar 
foarte simple. Astfel agricultura 
avea deficit 3.000.000 bucăți sape, 
500.000 bucăți pluguri, 7.O0O 
bucăți batoze de cereale, fără să 
mai amintim de tractoare, com
bine, semănători, secerători, le- 
gători mecanice etc.

Slaba industrializare a țării și 
caracterul înapoiat al industriei 
existente determina de asemenea 
caracterul înapoiat al agriculturii 
caracterul ei extensiv, producția 
slabă de cereale la hectar, un nu
măr redus de animale avînd o

țarii
productivitate și mai scăzută de 
carne, lapte etc.

_ Din cauza salariilor de mize
rie _ ale clasei muncitoare și a 
sărăciei lucie a principalelor 
mase ale țărănimii consumul 
populației muncitoare era scăzut 
și piața internă deosebit de în
grădită.

Astfel burghezia care a domi
nat țara zeci de ani s-a dovedit 
ca și boierimea care stăpînise se
cole dearîndul o clasă sterilă, 
incapabilă să pună in valoare 
marile bogății naturale ale țării. 
Ea a dus o existență parazitară 
în colaborare cu capitalul străin, 
preferind să stăpînească un pro
cent redus al economiei in țară 
proprie și jucînd rolul de credin
cios cîine de pază al acestuia.

★
Naționalizarea principalelor 

mijloace de' producție ale țării în 
iunie 1948 și trecerea acestora 
în stăpînirea cla.sei muncitoare 
aflate la putere sub conducerea 
P.C.R. a pus odată pentru tot
deauna capăt dominației capita
lului străin în Romînia.

Independența de stat a țării cu
cerită la 23 August 1944 s-a în
tărit, politica generală și econo
mică a țării a început să fie ela
borată de clasa muncitoare, alia
tă cu țărănimea muncitoare sub 
conducerea Partidului. Pusă în 
slujba poporului muncitor și ba
zată pe sprijinul poporului, poli
tica țării a fost îndreptată spre 
rezolvarea marilor probleme fun
damentale legate de creșterea ni
velului de trai al maselor.

A început industrializarea so
cialistă a țării prin dezvoltarea 
cu precădere a industriei grele și 
îndeosebi a industriei construc
toare de mașini.

Datorită investițiilor mari fă
cute de stat numai în perioada 
1948—1955 au putut fi construite 
100 de noi fabrici și uăine impor
tante și reconstruite, lărgite și

dotate cu utilaj modern de înal-' 
tă productivitate alte 200 de în
treprinderi.

Pe baza sporirii considerabile 
a industriei grele agricultura a 
putut fi și ea înzestrată cu un 
mare parc de mașini și unelte a- 
gricole perfecționate menite să 
contribuie la intensificarea pro
ducției agricole, să lichideze sta
rea de înapoiere seculară a aces
teia.

Unită în mari gospodării agri
cole socialiste, țărănimea munci
toare înregistrează primele roade 
ale industrializării socialiste a 
țării și a construirii unei societăți 
fără exploatare.

Au fost creiate noi ramuri ale 
industriei, au apărut pe harta pa
triei noi regiuni industriale, sînt 
valorificate bogățiile naturale 
ale țării. Petrolul, gazele natu
rale, lemnul, cărbunii care altă 
dată constituiau o avuție națio
nală numai ca materii prime sînt 
astăzi supuse Unei prelucrări su
perioare, se fac noi și nume
roase produse valoroase pentru 
economia națională și pentru 
creșterea nivelului de trai al po
porului muncitor. Țara noastră 
exportă azi utilaj industrial — 
cum e de pildă cel necesar in
dustriei petrolifere.

Crește an de an baza materială 
a învățămîntului, culturii, științei 
și ocrotirii sănătății.

Lichidîndu-se înapoierea eco
nomică a Romîniei s-a înfăptuit 
treptat transformarea ei dintr-o 
simplă anexă agrară a țărilor ca
pitaliste cum era în trecut cînd 
pe meleagurile acestea stăpîneau 
burghezia și monopolurile capita
liștilor străini, într-o țară indu- 
strial-agrară înaintată.

In această operă de reînoire 
economică și socială naționaliza
rea principalelor mijloace de pro^ 
ducție realizată acum 10 ani re
prezintă un moment istoric im
portant, cotitură hotărîtoare de 
la calea sărăciei și suferinței la 
calea înfloririi și a bunei stări 
a maselor muncitoare.

Drumul nostru nu este lipsit 
de greutăți și lipsuri. Dar uria
șele realizări de pînă acum sub 
conducerea înțeleaptă a partidu-i 
lui sînt o chezășie că ne îndrep
tăm cu pași hotărîți spre înfăp-> 
tuirea socialismului.



După Congresul al Vll-lea al P. C. Bulgar

Cuvîntarea lui T. Jivkov

Hotărîrea C. C. al P. C. U. S. !.. !» ÄS-
din 28 mai 1958

Cu privire la îndreptarea greșelilor în aprecierea 
operelor „Marea Prietenie“, „Bogdan Hmelnițki“ și „Din toată inima“

MOSCOVA 9 (Agerpres). 
TASS transmite:

Ziarul „Pravda“ a publicat 
în numărul său din 8 iunie 
următoarea hotărîre a C.C. 
al P.C.U.S. din 28 mai 1958 
cu privire la îndreptarea gre
șelilor în aprecierea operelor 
.Marea Prietenie“, „Bogdan 
Hmelnițki“ și „Din toată ini- 

j ma“.
C.C. al P.C.U.S. constată că 

hotărîrea Comitetului Central din 
10 februarie 1948 cu privire la 
opera lui V. Muradeli, ..Marea 
Prietenie", a avut în ansamblu un 
rol pozitiv în dezvoltarea artei 
muzicale sovietice. în aceasă ho
tărîre au fost definite sarcinile 
dezvoltării artei muzicale pe baza 
principiilor realismului socialist, 
s-a subliniat importanța legăturii 
artei cu viața poporului sovietic, 
cu cele mai bune tradiții demo
cratice ale clasicismului muzical și 
ale creației populare, au fost con
damnate în mod just tendințele 
formaliste în muzică, pretinsul 
,,spirit inovator“ care îndepărta 
arta de popor și o transforma în 
bunul unui cerc restrîns de esteți 
rafinați. Dezvoltarea muzicii so
vietice în anii care au urmat a 
confirmat că aceste indicații ale 
partidului au fost juste și bine 
Venite.

Dar, aprecierile făcute în a- 
ceastă hotărîre asupra creației a- 
numitor compozitori au fost în- 
tr-o serie de cazuri neîntemeiate 
și nejuste.

în opera lui V. Muradeli „Ma
rea Prietenie“ existau lipsuri care 
meritau o critică concretă, dar 
ele nu îndreptățeau ca opera să 
fie declarată exemplu de forma
lism în muzică. Compozitorii ta- 
lentați tovarășii D. Șostakovici, S.

Prokofiev, A. Haciaturian, V. Șe- 
balin, G. Popov, N. Miaskovski 
și alții, care în unele lucrări au 
manifestat tendințe nejuste, au 
fost calificați în bloc ca repre
zentanți ai unei orientări forma
liste, antipopulare.

Contrar faptelor istorice, în a- 
ceastă hotărîre, în cadrul criticii 
făcute operei lui Muradeli unele 
popoare ale Caucazuiui de nord 
au fost opuse in mod artificial 
altora.

Unele aprecieri nejuste din ho
tărîrea susmenționată au reflec
tat atitudinea subiectivă a lui 
1. V. Stalin față de anumite crea
ții și opere de artă.

Atitudinea subiectivă a lui 
I. V. Stalin în aprecierea unor 
opere de artă s-a manifestat și 
în critica unilaterală și tenden
țioasă făcută operelor . Bogdan 
Hmelnițki“ de K. Dankevici și 
„Din toată inima" de G. Jukovski 
în articolele redacționale publi
cate după indicațiile sale în 1951 
de ziarul „Pravda“. Or, după cum 
se știe, Molotov, Malenkov și Be- 
ria au exercitat o influență deo
sebit de negativă asupra Iui 
Stalin și în rezolvarea acestor 
probleme. Deși în libretul și în 
muzica operei „Bogdan Hmelniț
ki“ existau lipsuri, afirmația des
pre „marile greșeli ideologice“ ale 
libretului scris de cunoscuții scri
itori sovietici V. Vasilevska și A. 
Korneiciuc, precum și învinuirile 
de neprincipialitate aduse com
pozitorului K. Dankevici erau ne
justificate. Reproșurile nejuste, 
cuprinse în acest articol au fost 
repetate și într-o serie de alte ar
ticole și declarații. Articolul re
dacțional despre opera „Din toa
tă inima“, alături de observații 
critice juste despre muzică și li-

Decada culturii
republicilor sovietice baltice

bretul operei, cuprindea de ase
menea vădite exagerări și era uni
lateral.

C.C. al P.C.U.S. hotărăște:
1. Să sublinieze că în hotă- 

rirea din 10 februarie 1948 a 
C.C. cu privire la opera lui V. 
Muradeli „Marea Prietenie", 
care a definit just orientarea 
artei sovietice spre un carac
ter popular și realist și în 
care erau criticate în mod just 
tendințele greșite, formaliste 
în muzică — s-au făcut și 
unele aprecieri greșite și ne- 
justificat de aspre asupra 
creației unor compozitori so
vietici talentați, ceea ce a con
stituit o manifestare a trăsă
turilor negative caracteristice 
perioadei cultului personali
tății.

2. Să considere nejustă, uni
laterală, aprecierea făcută în 
articolele redacționale ale zia
rului „Pravda" asupra opere
lor „Bogdan Hmelnițki“ și 
,,Din toată inima“. Să însăr
cineze redacția ziarului „Prav
da“ (pe tov. Satiukov) ca pe 
baza prezentei hotărîri să pre
gătească un articol redacțional 
care să cuprindă o analiză 
multilaterală și aprofundată a 
problemelor fundamentale ale 
dezvoltării artei muzicale so
vietice.

3. Să ceară comitetelor re
gionale, comitetelor de ținut și 
comitetelor centrale ale parti
delor comuniste din republici
le unionale și Ministerului Cul
turii al U.R.S.S. să desfășoare 
în uniunile de creație și în in
stituțiile de artă munca de lă
murire necesară în legătură cu 
această hotărîre, urmărind ri
dicarea nivelului ideologic și 
artistic al artei muzicale so
vietice și strîngerea continuă a 
rîndurilor intelectualității crea
toare pe baza ideologiei co

muniste și a întăririi legături
lor dintre artă și viața po
porului.

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
TASS transmite : In timpul vizi
tei sale în Uniunea Sovietică în 
vara anului 1957 regele Afganis
tanului, Muhammed Zahir Șah, 
l-a invitat pe K. E. Voroșilov, 
președintele Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., să facă 
o vizită de bunăvoință în Afga
nistan. Această invitație a fost 
acceptată și K. E. Voroșilov va 
vizita Afganistanul în prima ju
mătate a lunii octombrie 1958.

■-----o-----

Grecia a solicitat ONU. 
să acționeze în problema 

cipriotă

NEW YORK 9 (Agerpres). — 
La 9 iunie reprezentantul grec 
la O.N.U. Palamas, a avut o în
trevedere cu secretarul general 
al Organizației Națiunilor Unite 
Hammarskjoeld pe care l-a in
format supra gravității situației 
create în insula Cipru.

După cum anunță agenția 
Associated Press reprezentantul 
grec a cerut secretarului gene
ral al O.N.U. ca Organizația Na
țiunilor Unite să acționeze în 
problema cipriotă.

P C. Francez 
a cîștigat douà locui! 
in Consiliul Republicii

PARIS 9 (Agerpres). — La 8 
iunie au avut loc în 36 departa
mente ale Franței alegeri pentru 
Consiliul Republicii.

Subliniind că aceste alegeri 
„au oglindit o serioasă tendință 
spre stìnga“, agenția France 
Presse anunță că Partidul Co
munist a cîștigat două locuri. 
Partidul socialist a cîștigat de a- 
semenea două locuri. In același 
timp partidul republican social 
(foștii gauilliști) a pierdut două 
locuri.

F Duminică Alexandru Ansberg, 
ministrul Culturii al R.S.S. Esto
ne, conducătorul delegației oame
nilor de cultură din republicile so
vietice baltice, V. Kalpini, mi
nistru adjunct al culturii din 
R.S.S. Letonă, și V. Peciura, 
maestru emerit al artei din R.S.S. 
Lituaniană, membri ai delegației 
și-au continuat vizita în regiunea 
jimișoara.

In cursul dimineții membrii 
delegației au vizitat gospodăria 
agricolă colectivă „8 Martie“ din 
comuna Biled, raionul Timișoa
ra, gospodărie fruntașă în creș
terea plantelor tehnice.

Seara oaspeții au părăsit re
giunea Timișoara plecînd spre 
Oradea.

La Oradea, membrii delegației 
au vizitat fabrica de încălțăminte 
„Solidaritatea“. In continuare 
oaspeții au vizitat instalațiile și 
băile din stațiunile balneare 
1 Mai și Victoria.

Inapoiați în Oradea, membrii 
'delegației oamenilor de cultură 
din republicile sovietice baltice 
au vizitat diferitele secții a'e 
muzeului regional și au făcut o 
plimbare prin oraș.

După-amiază, în fața unui nu
meros public, la Casa prieteniei 
romîno-sovietice din orașul Ora
dea, Alexandru Ansberg, minis
trul culturii din R.S.S. Estonă, 
conducătorul delegației, a vorbit 
despre „Dezvoltarea culturii în 
Republica Sovietică Socialistă 
Estonă“.

Seara membrii delegației și 
persoanele care îi însoțesc au 
părăsit regiunea Oradea îndrep- 
.tîndu-se spre Cluj.
1 *

Artista emerită din R.S.S. Li
tuaniană Iadviga Petrașkeviciute, 
solistă a Teatrului Academic de 
Stat de operă și balet din R.S.S. 
Lituania, a interpretat duminică 
seara pe scena Operei romîne de 
stat din Cluj rolul Tatianei din 
opera „Evghenii Oneghin“ de 
.Ceaikovski.

Spectatorii au aplaudat cu căl
dură valoroasa interpretare a so
listei lituaniene,

IN LIBAN: Forțele 
populare controlează 

regiuni întinse
f BEIRUT 9 (Agerpres). — La 
t> lună după izbucnirea răscoalei 
populare din Liban, forțele 
populare continuă să controleze 
regiuni întinse din țară și res
ping toate atacurile trupelor gu
vernamentale. Ultimele comuni
cate oficiale arată că zilele a- 
cestea au avut loc lupte grele in 
Tripoli — cel de al doilea oraș 
însemnat al Libanului, unde răs- 
culații ocupă cartierele arabe și 
portul — precum și la Halba și 
Baalbeck. unde, în ciuda supe
riorității lor în armament mo
dern, trupele guvernamentale nu 
iau reușit să obțină succese.

★
■ BEIRUT 9 (Agerpres). — După 
Cum anunță presa libaneză, flota 
a 6-a americană întărită cu 18 
nave a intrat din Marea Egee în 
partea de est a Mării Mediterane 
sub pretextul efectuării unor 
„manevre“, ,a

Artistul poporului din U.R.S.S. 
Tiit Kuuzik, prim solist al Tea
trului de Operă și Balet din 
Tallin a interpretat luni seară 
pe scena Operei romîne de stat 
din Cluj rolul lui Scarpia din 
opera „Tosca“ de Puccini.

Basul estonian a fost aplaudat 
cu multă căldură de spectatorii 
clujeni.

★
Duminică membrii Ansamblului 

emerit de stat de cîntece și dan
suri din R.S.S. Lituaniană în 
frunte cu conducătorul artistic al 
ansamblului lonas Sviadas, ar
tist al poporului din U.R.S.S. au 
vizitat muzeul Doftana.

Seara la Cîmpina ansamblul 
a prezentat un spectacol de cîn
tece și dansuri populare litua
niene.

VA 1 DÎN:
MOSCOVA. După cum anunță 

agenția TASS, la 9 iunie s-a 
înapoiat la Moscova venind de 
la Sofia pe bordul unui avion 
„Tu-104“ delegația P.C.U.S. con
dusă de Nikita Hrușciov, care a 
participat la Congresul al Vll-lea 
al P.C. Bulgar.

ROMA. Acad. Emil Condurac’ni 
și prof. Nicolae Lascu, de la U- 
niversitatea din Cluj își conti
nuă vizitele de studii în Italia. 
Cu această ocazie acad. Condu- 
rachj a ținut la Universitatea din 
Roma o conferință despre H:s- 
tria.

PARIS 9 (Agerpres). — TASS 
transmite: La 9 iunie s-a des
chis la Ivry sur Seine plenara 
Comitetului Central al P.C. Fran
cez, care va examina situația 
politică și sarcinile partidului. 
Raportul a fost prezentat de 
Waldeck Rochet, membru în Bi
roul Politic al C.C. al P.C.F. Lu
crările plenarei vor dura două 
zile.

BUDAPESTA. — La 8 iunie a 
fost inaugurat la Megyassto un 
monument in memoria a 1.600 de 
ostași romînl, căzufi in octombrie 
1944 pentru eliberarea Ungariei.

SOFIA 8 (Agerpres).—A.T.B. 
transmite cuvîntarea rostită de 
Todor Jivkov la mitingul din 
Sofia:

Congresul al Vll-lea a fost o 
demonstrajie remarcabilă a uni
tății de monolit și de nezdrunci
nat a Partidului Comunist Bul
gar. a fidelității sale nețărmuri
te față de învățătura marxist- 
leninistă, față de principiile in
ternaționalismului proletar, a vo
inței sale de a apăra cu toite 
forțele puritatea marxism-leninis- 
mului, de a fi întotdeauna și în 
crice condiții în primele rînduri 
ale mișcării comuniste și munci
torești internaționale.

Ne bucurăm foarte mult că la 
lucrările congresului nostru au 
participat delegații a 36 de par
tide comuniste și muncitorești în 
frunte cu delegația Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, 
condusă de tovarășul Nikita Ser- 
gheevici Hrușciov, prim-secretar 
al C.C. al P.C.U.S.

Congresul, a spus în confirma
re Todor Jivkov, a înarmat par
tidul și întregul popor cu imagi
nea clară a viitorului. El a trasat 
linia generală a partidului pe ur-

Cuvînfarea lui
SOFIA 8 (Agerpres). — A.T.B. 

transmite cuvîntarea rostită de 
N. S. Hrușciov la mitingul de la 
Sofia din 7 iunie:

Dragi tovarăși, dragi prieteni!
Cetățeni și cetățene ai orașului 

Sofia !
Permiteți-mi să transmit vouă, 

oamenilor muncii din glorioasa 
capitală a Bulgariei socialiste, și 
prin voi întregului popor bulgar, 
un fierbinte salut frățesc din 
partea Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, din partea tu
turor popoarelor țării noastre. 
(Aplauze furtunoase prelungite. 
Urale. Participanții la miting 
scandează: „Prietenie veșnică!“).

Lucrările Congresului Parti
dului Comunist Bulgar au de
monstrat încă odată unitatea de 
nezdruncinat a rîndurilor tuturor 
partidelor comuniste și muncito
rești. fidelitatea lor față de mă
rețul și gloriosul steag al 
marxism-leninismului, față de 
principiile internaționalismului 
proletar, hotărîrea lor de a con
solida și pe viitor această unita
te, de a apăra teoria revoluționa
ră a comunismului științific îm
potriva manifestărilor de tot felul 
ale revizionismului, a'e oportu
nismului. (Aplauze).

Referindu-se la succesele eco
nomice obținute în R. P. Bulga
ria și la perspectivele construcției 
de viitor N. S. Hrușciov a spus : 
„îndeplinirea mărețului program 
de construcție socialistă în Bulga
ria, trasat de Congresul al VII- 
lea al partidului, depinde de e- 
forturile poporului, de munca lui. 
Prin munca sa plină de abnega
ție, poporul consolidează cuceri
rile socialismului, îndeplinește 
mărețele sarcini care stau in fața 
Bulgariei socialiste.

Clasa muncitoare, întregul po
por muncitor din țările socialis-

mătoarea perioadă, a arătat pers
pectivele luminoase ale dezvoltă
rii mai departe a țării noastre. 
Rezoluția și directivele cu privi
re la cel de-al treilea cincinal, 
aprobate de congres, constituie 
un program măreț și în același 
timp real de dezvoltare a bazei 
materiale de producție a socialis
mului în țara noastră, de satis
facerea mai deplină a nevoilor 
materiale și culturale crescînde 
ale oamenilor muncii, de dezvol
tare mai departe a societății so
cialiste în Bulgaria.

Chemăm clasa muncitoare, a 
spus T. Jivkov, țăranii coopera
tori, intelectualitatea populară, 
minunatul nostru tineret, pe toți 
patrioții și toate patriotele, în
tregul nostru popor să-și consa
cre și de acum inainte, cu abne
gație, toate forțeie și întreaga 
energie, munca lor nobilă și en
tuziasmul creator luptei pentru 
îndeplinirea și depășirea directi
velor cu privire la cel de-al trei- 
lea cincinal, pentru dezvoltarea 
rapidă a forțelor de producție ale 
țării, pentru ridicarea bunăstării 
poporului, pentru înflorirea pa
triei noastre iubite.

N. S. Hrușciov
te sînt stăpînii țării lor. Poporul 
și numai poporul este stăpinul 
mijloacelor de producție, stăpinul 
tuturor bogățiilor create de mun
ca lui. Deci poporul însuși prin 
întreaga lui viață și activitate 
verifică și conîirmă în țările so
cialiste tezele teoriei marxism- 
leninismului cu privire la cons
truirea societății comuniste.

Marxism-leninismul, ipunînd stă- 
pînire pe mințile și inimile a mi
lioane de o-ameni, a devenit o u- 
riașă forță materială. Această în
vățătură se dezvoltă în prezent 
nu în liniștea cabinetelor de lucru 
ale oamenilor de știință și teore
ticienilor. Ea a ieșit pe caiea lar
gă a vieții și clasa muncitoare, 
țărănimea muncitoare, întregul 
popor muncitor au devenit luptă
torii cei mai activi pentru aceas
tă învățătură creînd pe baza te
zelor teoretice ale marxism-leni- 
nismului societatea nouă, comu
nistă a cărei construire este lu
minată de lumina eternă a teo
riei marxist-leniniste. Clasa mun
citoare, întregul popor muncitor 
al țărilor noastre socialiste con
duse de partidele lor comuniste 
și muncitorești aplică în viață 
tezele teoretice ale marxism-leni- 
nismuluii.

Dezvoltarea continuă a gîndi- 
rii teoretice, sociale, a spus N. S. 
Hrușciov în continuare, nu este 
în prezent un merit al unor teo
reticieni sau al unui grup restrîns 
de oameni care stau in cabinete
le lor de lucru și dezvoltă teoria. 
Nu, în prezent întregul popor 
participă la această cauză mă
reață pentru că de munca lui, de 
eforturile lui depinde scurtarea 
drumului de trecere de la socia
lism la comunism. Și aceasta este 
principalul. însăși viața, activi
tatea partidelor comuniste și 
muncitorești, activitatea practică 
a poporului care construiește so-

clalismul șl comunismul confir
mă tezele teoretice ale marxism- 
leninismului, dă naștere elemen
telor noi necesare dezvoltării a- 
cestor teze teoretice.

Dacă inainte teoria revoluțio
nară a dezvoltării sociale era ac
cesibilă numai unui anumit cerc 
de oamenj care se ocupau cu 
problemele teoriei, în prezent în 
condițiile noastre socialiste con
crete această teorie a devenit un 
bun ai celor mai largi mase 
populare.

Făuritorii acestei teorii, parti- 
ciipanții la confirmarea acestei 
teorii în practică, la dezvoltarea 
gîndirii teoretice au devenit ma
sele de oameni ai muncii ai so
cietății socialiste care participă la 
cea mai nobilă cauză — cons
truirea comunismului. Teoria 
marxism-leninismului s-a unit cu 
practica construcției comuniste. 
Și în aceasta, tovarăși, constă 
puterea ei vitală de neînvins. Po
porul, a cărui ideologie este 
marxism-leninismul este invinci
bil. (Aplauze furtunoase).

Dragi tovarăși! O mare ferici
re pentru toate popoarele țărilor 
socialiste, inclusiv pentru poporul 
bulgar, o constituie lagărul so
cialist care crește și se consoli
dează. El le asigură libertate și 
independență, constituie pavăza 
de nădejde a cuceririlor socialis
mului, asigură ajutorul reciproc 
frățesc în construcția socialistă. 
(Aplauze prelungite).

Popoarele țărilor noastre sînt 
profund interesate într-o pace în
delungată și trainică.

Ele nu amenință pe nimeni. Ele 
luptă pentru pace, împotriva răz
boiului și a primejdiei de răz
boi. Războiul este străin însăși 
naturii țărilor socialiste care 
luptă pentru securitatea popoare
lor, care sînt stegari ai păcii. 
(Aplauze).

Luați de exemplu Balcanii. Se 
știe că timp de mulți ani Pe
ninsula Balcanică era numită bu
toiul cu praf de pușcă al Euro

pei, focarul unor permanente 
conflicte și ciocniri militare. Cu 
cit erau mai încordate relațiile 
dintre statele imperialiste cu atît 
mai primejdioasă devenea situa
ția in Balcani. Popoarele țărilor 
balcanice nu au uitat încă nenu
măratele nenorociri pe care le-au 
avut de suferit de pe urma cioc
nirilor militare.

După cel de-al doilea război 
mondial, cînd o mare parte a ță
rilor balcanice a pășit pe caiea 
dezvoltării socialiste, situația în 
această regiune a lumii s-a schim
bat radical. Țările socialiste bal
canice nu numai că trăiesc în 
prietenie frățească între ele, ci 
duc cu consecvență o politică de 
pace și colaborare cu vecinii lor. 
Aceasta a creat în Balcani o si
tuație cu totul nouă.

Uniunea Sovietică cu toate că 
nu este o țară balcanică se află 
însă în imediata vecinătate a 
lor. De aceea poporul nostru nu 
poate fi indiferent față de ceea 
ce se petrece în această regiune 
a lumii. Țara noastră ca și cele
lalte țări socialiste este vital in
teresată ca în Balcani ca și în 
întreaga lume cauza păcii să s.e 
întărească tot mai mult, pentru 
ca toate popoarele țărilor balca
nice, toate popoarele lumii să tră
iască în pace și bună înțelegere. 
(Aplauze furtunoase).

Noi, ca frați adevărați, ca to
varăși de luptă credincioși pentru 
cauza comună, mergem spre vi
itorul nostru luminos — comunis
mul. Nu există pe lume forță 
care ar putea să dezbine po
poarele noastre. (Aplauze furtu
noase, prelungite. Urale. Partici- 
panții la miting scandează: 
„Prietenie veșnică 1“).

Permiteți-mi să vă încredințez, 
scumpi tovarăși și frați, că in 
poporul sovietic poporul bulgar 
are un prieten credincios și de 
nădejde pe care poate să conte
ze întotdeauna și în toate. 
(Aplauze furtunoase, prelungite. 
Urale).

Orașul universitar
din suburbiile Pekinului

de Șen Kuo-hsian
înainte de proclamarea Repu

blicii Populare în 1949, partea 
care ocupă mulți kilometri pătrați 
situată între zidul orașului Pekin 
și Palatul de vară era fie pămînt 
arabil, fie teren de cimitir. Alte 
clădiri, în afara celor cîteva ale 
universității Tsin Hua și ale uni
versității Yencing, nu erau. în ul
timii ani, după nașterea Repu
blicii Populare, au avut însă Ioc 
schimbări mari. Au fost înălțate 
clădiri noi pe o suprafață de mai 
multe milioane de metri pătrați, 
înzestrate cu canalizări și lumină 
electrică și înconjurate cu tro- 
tuoare asfaltate.

Fie că privești 
de la Teh Șeng 
Men de-a lungul 
șoselei împădu
rite spre Palatul 
de vară, fie că 
privești de la 
Hai Chih Man 
de-a lungul bulevardului larg care 
duce la aceeași destinație, ochiul 
vede de ambele părți multe sute de 
clădiri înalte, unele terminate, al
tele încă în curs de construcție. 
Autocamioane cu 6 roți încărcate 
cu materiale destinate șantierelor 
de construcție gonesc pe aceste 
drumuri încolo și încoace, stîrnind 
nori de praf. Aici, se nasc, unul 
după altul, așezămintcle de învă- 
țămînt superior ale Chinei. Auto
busul nr. 31, care circulă între 
Pekin si Palatul de vară, se opreș
te la 20 de stații dintre care 11 
poartă denumirea școlilor respec
tive, pe care le deservesc.

în afara universităților Tsin 
Ilua și Yencing, ambele cu un 
trecut istoric îndelungat, au fost 
construite în această parte zece 
institute de învățămînt superior. 
Ele includ Universitatea Popu
lară, Institutul de Cercetări Geo
logice din Pekin, care este desti
nat pregătirii cadrelor de cercetă
tori pentru resursele subterane, 
Institutul construcțiilor de oțel și 
fier din Pekin, care ridică cadre 
de ingineri metalurgiști, capabili 
de a conduce și planifica produc
ția, Institutul Aeronautic din Pe

kin care educă prima generație de 
ingineri aeronautici a Chinei noi, 
Institutul juridic și Politic din 
Pekin, care crește cadre de lup
tători de avangardă ai frontului 
politic, Institutul central al mino
rităților care recrutează studenți 
din rîndul diferitelor minorități 
naționale ale țării. De asemenea: 
Universitatea Normală, Institutul 
de Medicină din Pekin, Institutul 
de Cercetări Fizice din Pekin, de 
Agricultură Mecanizată din Pekin, 
Institutul de Poște și Telecomu
nicații...

50 pînă la 60 de mii de stu
denți urmează cursurile acestor 

școli superioare, 
care îi speciali
zează în sute de 
domenii. Multe 
din aceste do
menii de specia
lizare sînt în 
China, iar mul

te altele nu-și au precedent decît 
numai în Uniunea Sovietică.

Institutul industriilor de oțel 
și fier, una din noile instituții 
create în 1953, este de fapt rezul
tatul unificării secțiilor metalur
gice din 5 școli, inclusiv Politeh
nica din Nord-Est și Politehnica 
Feroviară Tangșan. La acea dată, 
locul pe care s-a construit insti
tutul era încă teren agricol. Cei 
400 de studenți studiau în sălile 
împrumutate de la Universitatea 
Tsin Hua. în ultimii ani au fost 
construite corpul de conferințe, 
corpul administrativ, laboratoare, 
cămine, care ocupă toate o supra
față de 110.000 metri pătrați., adi
că cu 40.000 metri pătrați mai 
mult decît suprafața universității 
Yencing care a fost construită 
acum 30 de ani. Peste 4.000 de 
studenți urmează cursurile a 5 fa
cultăți cu studii specializate. în 
ultimii 5 ani, numărul profesori
lor și studenților a crescut de 10 
ori, țara noastră primind 1.400 de 
tehnicieni de înaltă calificare în 
industria metalurgică.
I Institutul de Cercetări Geologi-

Corespondență 
din R. P. Chineză

ce din Pekin este construit după 
modelul celui sovietic. El cuprin
de studenți din toate părțile țării. 
Marile clădiri și terenurile verzi 
din jurul lor, constituie un loc 
minunat pentru studiul și odihna 
celor 5.000 de studenți.

înainte de eliberare, nu numai 
că nu exista o școală de nivel 
universitar care să pregătească 
tehnicieni geologi, dar lipsea pînă 
și o facultate geologică care să 
dea studenților o calificare ingi
nerească. Pe vremea aceea exista 
doar o facultate de geologie sau 
un seminar pe lîngă Universitatea 
Națională din Pekin, pe lîngă uni
versitatea Tsin Hua și politehnica 
feroviară Tangșan, unde se predau 
cursuri teoretice. Numărul studen
ților era redus. în 1937 Faculta
tea de Geologie a Universității 
Tsin Hua a dat doar patru ab
solvenți. Dat așa puțini cum erau, 
tot n-au putut găsi de lucru. Erau 
astfel nevoiți să renunțe la voca
ția lor și să-și cîștige existența în 
alt domeniu. în răstimpul celor 
40 de ani dintre 1913 și prima 
perioadă de după eliberare, nu
mărul celor ce studiau și lucrau 
în geologie nu a depășit niciodată 
cifra de 300.

După eliberare, guvernul popu
lar central a înființat Institutul 
de Cercetări Geologico pentru a 
grăbi ritmul construcției socialiste 
și pentru a descoperi bogatele ză
căminte subterane. Acum există 6 
facultăți cu 8 studii specializate. 
Cu excepția secției de cercetări și 
prospecțiuni geologice, toate cele
lalte sînt secții noi. Cursurile sînt 
bazate pe materiale adaptate din 
manualele sovietice la condițiile 
Chinei. în conformitate cu pre
vederile planului de învățămînt, 
au fost create 90 de laboratoare 
pentru cercetările studenților. în 
perioada cursurilor, studenții au 
timp destul pentru a-și face stu
diile pe teren, la locul de pro
ducție. Aceasta duce la legarea 
în modul cel mai strîns a teoriei 
eu practica. în ultimii ani acest 
institut a dat țării 2.400 de teh
nicieni geologi de tip nou. Acea
sta înseamnă că numărul lor a fost 
de două ori mai mare decît nu
mărul studenților care au urmat 
timp de 40 ani, în perioada mo
narhiei Manciù și a dominației 
gomindaniste, cursurile unor atari 
școli. Acești absolvenți de tip nou 
s-au dovedit a fi pe măsura sar
cinilor attuale ale producției so
cialiste. Unii dintre ei ocupă pos-

O manifestație a studenților americani împotriva experiențelor 
cu arma nucleară

turi de răspundere și conducere.
Institutul de Mine din Pekin 

este vecin cu Institutul de Cerce
tări Geologice. El a fost primul 
construit în 1952. Patru clădiri 
noi și cu etaje ce-1 adăpostește 
erau pe atunci singurele ce se ve
deau în această zonă. Profesori și 
studenți se duceau la cursuri pe 
poteci croite în mijlocul cîmpuri- 
lor și plantațiilor. Acum drumul 
este asfaltat. La încrucișări tăbli
țele îți indică care este calea 
spre dormitorul 8 sau 9 și pe 
unde trebuie s-o iei spre a ajun
ge la sala de cursuri nr. 2 și 4. 
Pe fostul teren agricol este astfel 
astăzi construit un institut de în
vățămînt superior.

El cuprinde 8 secții de speciali
tate, menite să pregătească tehni
cieni cu calificare superioară pen
tru principalele domenii de ingi
nerie minieră modernă. în ulti
mii ani, guvernul a adoptat mă
suri pentru ridicarea nivelului

profesorilor vechi și calificarea 
noilor cadre didactice, mărind nu
mărul acestor cadre de 18 ori.

Institutul de Mine dispune de o 
serie complectă de echipament 
minier, în afara instrumentelor 
de precizie pentru 27 de labora
toare și ateliere experimentale, 
plus combinele de excavații pen
tru practica studcnjilor. Valoarea 
echipamentului existent este de 
100 de ori mai mare decît era 
acela al Politehnicii Chiaocho, 
care era în locul actualului insti
tut. Există acum 4.000 de stu
denți. Au fost 2.000 de absol
venți. adică de 410 ori mai nu
meroși decît numărul total al ab
solvenților în cei 41 de ani de 
existență ai vechii Politehnici.

Aci, în această suburbie a Peki
nului, o școală se află lîngă cea
laltă. Noaptea, becurile electrice 
croiesc parcă în întuneric un fel 
de „cale a laptelui“.

într-adevăr, ne aflăm într-un 
oraș universitar înfloritor.
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Cuvîntarea
SOFIA 9 (Agerpres). — ATB 

transmite cuvîntarea rostită de 
Enver Hodja la mitingul din So
fia.

Congresul al Vll-lea al P.C. 
Bulgar a arătat încă o dată cu 
deosebită tărie că gloriosul Par
tid Comunist Bulgar urmează cu 
hotărîre ca'.ea glorioaselor tradi
ții revoluționare, rămînînd întot
deauna necruțător față de dușma
nii și trădătorii clasei muncitoa
re, a arătat că este un luptător 
neobosit pentru principiile inter
naționalismului proletar și un a- 
părător neclintit al acestora.

Izvorul mărețelor victorii obți
nute de popoarele noastre, este 
prietenia veșnică care ne leagă de 
salvatoarea noastră glorioasă — 
Marea Uniune Sovietică. Fără 
Uniunea Sovietică n-ar putea e- 
xisța viață pentru noi. Dragostea 
față de Uniunea Sovietică și față 
da gloriosul ei partid, dragoste 
care crește pe zi ce trece, pătrun
de atît de adine în inimile bulga
rilor și albanezilor, îneît noi n-am 
despărțit și nu vom despărți ni
ciodată Uniunea Sovietică și glo
riosul ei partid comunist de țările 
și partidele noastre.

Imperialismul pregătește un 
război.

Pentru a putea înlătura primej
dia unui război există o singură 
cale : întărirea unității marelui 
nostru lagăr al socialismului, în
tărirea unității mișcării comunis
te internaționale, unirea în lup
ta pentru pace a tuturor forțelor

lui E. Hodja
democratice și iubitoare de pace 
și întărirea vigilenței popoarelor 
noastre pentru ca ele să nu se 
lase înșelate de minciunile im
perialiștilor, așa cum s-a arătat 
deja în Declarația și Manifestul 
Păcii, semnate la Moscova.

Dușmanii independenței și li
bertății popoarelor — imperiali
știi — își concentrează eforturile 
pentru a dezbina lagărul socialist 
și mișcarea comunistă internațio
nală. Ei vor suferi însă un eșec.

Pentru atingerea acestui scop, 
un mare serviciu aduc imperia
liștilor activitatea de subminare 
și teoriile antimarxiste ale revi
zioniștilor iugoslavi.

Partidele noastre frățești, însu
flețite de idealurile comune ale 
construirii socialismului și de 
sentimentele internaționalismului 
proletar, vor lupta întotdeauna 
pentru o și mai mare întărire a 
unității partidelor comuniste și 
muncitorești, a unității lagărului 
socialist în frunte cu Uniunea So
vietică.

Păstrarea purității marxism-le
ninismului este principala sarci
nă a fiecărui comunist. Este în 
afară de orice îndoială faptul că 
în această luptă revizionismul va 
suferi un eșec total, așa cum a 
dovedit deja istoria Partidului
Comunist al Uniunii Sovietice,
care a luptat și luptă cu hotărî
re împotriva tuturor curentelor
antimarxiste, care întotdeauna a
ținut și ține sus steagul victorios 
al marxism-leninismului.

Cuvîntarea lui Dun Bi-u
SOFIA 9 (Agerpres). — ATB 

transmite cuvîntarea rostită de 
Dun Bi-u la mitingul de la Sofia: 

Dragi tovarăși și prieteni — 
Delegația Partidului Comunist 

Chinez a luat parte la lucrările 
Congresului al Vll-lea al Parti
dului Comunist Bulgar cu un 
sentiment de mare bucurie și e- 
moție. Desfășurarea cu succes a 
congresului al Vll-lea al Partidu
lui Comunist Bulgar arată de la 
început pînă Ia sfîrșit că acest 
congres este congresul coeziunii, 
al grăbirii construcției socialiste, 
congresul luptei împotriva revi
zionismului contemporan. Acesta 
este un mare eveniment nu nu
mai în viața politică a poporului 
bulgar, ci și în mișcarea comu
nistă internațională.

Eroicul și harnicul popor bul
gar, sub conducerea partidului 
comunist, crescut de Gheorghi 
Dimitrov, cu ajutorul frățesc al 
lagărului socialist, în frunte cu 
Uniunea Sovietică, îndeosebi cu 
ajutorul Uniunii Sovietice, a de- 
săvîrșit cu succes în ultimii ani 
transformarea socialistă și a 
transformat Bulgaria dintr-o ța
ră inaipoiată într-o țară cu o in
dustrie socialistă și cu o înainta
tă agricultură cooperativizată. El 
a obținut uriașe succese în do
meniul construcției economice, 
dezvoltării culturii, ridicării bu
năstării materiale a poporului.

Plenara C. C.
SOFIA 9 (Agerpres). — ATB 

transmite: La 9 iunie a fost dat 
publicității la Sofia comunicatul 
cu privire la plenara din 7 iunie 
a Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Bulgar, ales la 
Congresul al Vll-lea al P.C. 
Bulgar.

Plenara a ales ca membri în Bi
roul Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Bul
gar pe Boian Bîlgaranov, Vîlko 
Cervenkov, Gheorghi Damianov, 
Raiko Damianov, Dimităr Ganev, 
Anton Iugov, Todor Jivkov, Ivan 
Mihailov, Encio Staikov, Boris 
Taskov, Gheorghi Țankov.

Membri supleanți în Biroul Po
litic au fost aleși: Dimităr Di-,

Programul Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia este de la 
început pînă la sfîrșit un pro
gram revizionist, antimarxist și 
antileninist. Este o datorie sfîntă 
a partidelor comuniste din toate 
țările să condamne revizionismul 
contemporan, exprimat în progra
mul Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia. Congresul al Vll-lea al 
Partidului Comunist Bulgar a 
acordat o mare atenție condam
nării revizionismului contempo
ran. Partidul Comunist Chinez 
împreună cu Partidul Comunist 
Bulgar continuă să depună efor
turi comune în lupta pentru apă
rarea unității lagărului socialist 
în frunte cu Uniunea Sovietică, 
în lupta pentru apărarea princi
piilor marxism-leninismului și 
pentru condamnarea definitivă a 
revizionismului contemporan, ai 
cărui reprezentanți sînt cercurile 
conducătoare ale Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia și va duce 
această luptă oină la capăt.

★
La mitingul care a avut loc la 

Sofia au mai luat cuvintul Pedro 
Tadioli, membru al Biroului Po
litic al C.C. al Partidului Comu
nist din Argentina, Abdel Haleg 
Aăahgub, conducătorul delegației 
Partidului Comunist din Sudan și 
Paolo Bufalini, secretar al C.C. 
al Partidului Comunist Italian, 

al P. C. Bulgar
mov, Mladen Stoianov, Todor 
Prabov.

Secretariatul C.C. al P.C. Bul
gar a fost ales în următoarea 
componență : Todor Jivkov. prim 
secretar al Comitetului Central. 
Dimităr Ganev, Boian Bîlgara
nov, Stanko Todorov, Mitko 
Grigorov, Pencio Kubadinski au 
fost aleși secretari ai Comitetului 
Central.

Plenara a ales Comisia de 
control de pe lîngă Comitetul 
Central al Partidului în urmă
toarea componență : Dimităr Di- 
mov, președintele Comisiei, Dra
gau Petrov, Todor Ivanov, Nikola 
Popov, Krum Popov, membri ai 
comisiei, (
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