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Raid-anchetă în centrul industrial Cisnădie
Cisnădie este nu numai un orășel pitoresc așezat în apropie

rea Sibiului, ci și un important centru industrial textil. Aici tră
iesc, muncesc și învață cîteva mii de tineri. In ultimii ani, lor 
le-au fost dale în folosință cămine spațioase, dotate modern cu 
toate elementele necesare de confort.

In nodurile de față încercăm să relatăm cîteva constatări pri
vind condițiile de viață create tinerilor muncitori și atitudinea 
acestora față de bunurile obștești.

Un cămin model
un sac cu promisiuni

care răspunde 
de curățenie.

a voinței de pace 
a poporului nostru
Mandatarii voinței de pace a poporului nostru se întrunesc astăzi. 

Conferința națională a mișcării pentru pace din Republica 
Populară Romînă, reprezintă un prilej deosebit pentru a expri

ma poziția maselor largi populare din țara noastră în problemele 
vieții internaționale, sprijinul deplin pe care poporul nostru îl acordă 
politicii de pace a statului democrat-popular, hotărîrea sa de a și 
aduce contribuția la cauza destinderii internaționale și a păcii în 
Jume.

Lupta pentru pace este o chestiune de conștiință pentru fiecare 
om cinstit, indiferent de punctul de pe glob în care locuiește. Ideia 
luptei pentru pace depășește granițele statelor și obligă la acțiune 
pe toți acei care își dau seama de primejdiile pe care le comportă 
un război în era nucleară. Este vorba nu numai de spiritul de con
servare al propriei ființe, de grija pentru propriul cămin, ci de însăși 
civilizația umană care trebuie apărată. Epoca în care trăim este epoca 
celei mai intense activități politice a maselor largi a căror conștiință 
a fost trezită de marile zguduiri și transformări din vremea noastră, 

lupta pentru pace se manifestă cu cea mai mare forță prezența 
iselor. Nu există țară pe glob în care mișcarea pentru pace să nu 

,.e bucure de un imens prestigiu. Și trebuie să adăugăm cu un sim- 
țămînt de mîndrie că politica de pace a lagărului socialist în frunte 
cu Uniunea Sovietică, lagăr din care face parte și țara noastră, se 
bucură de aprecierea caldă, de simpatia sutelor de milioane de lo
cuitori ai planetei noastre. Viața internațională este tot mai puternic 
influențată de inițiativele pașnice ale Uniunii Sovietice.

Dar deși forjele păcii sînt cu mult mai puternice decît cele ale 
războiului, nu trebuie să subestimăm primejdia pe care o reprezintă 
uneltirile perfide ale aventurierilor războinici din S.U.A. și ale par
tenerilor lor din lumea occidentală. Cursa înarmărilor atomice con
tinuă cu înverșunare, iar stronțiu 90 infectează atmosfera datorită 
experiențelor nucleare occidentale care nu au fost oprite nici măcar 
după gestul de măreț umanitarism al Uniunii Sovietice. Revanșarzii 
de la Bonn sînt pe punctul de a primi în mîinile lor arma atomică. 
Pe harta globului există focare de război ce amenință să se extindă. 
Chiar în aceste zile în Liban se pregătește o intervenție armată an- 
glo-americană împotriva poporului care s-a ridicat la luptă pentru 
libertate. Opinia publică mondială este îngrijorată de primejdia răz
boiului iar Congresul mondial pentru dezarmare și colaborare inter
națională care va avea loo între 16-22 iulie la Stockholm va exprima 
hotărîrea fermă a celor mai largi mase populare de pe toate conti
nentele de a zădărnici intențiile cercurilor agresive. Congresul de la 
Stockholm se bucură de sprijinul unor personalități de prim ordin, 
a căror adeziune a produs o puternică impresie în cele mai largi 
cercuri ale opiniei publice mondiale.

Conferinja națională a mișcării pentru pacy din R.P.R., care are 
»-a în preajma mării întîlniri a reprezentanților popoarelor, va da 
încă o dată glas poziției ferme a poporului nostru în problema păcii. 
Țara noastră, angajată într-o muncă pașnică ce solicită eforturile în
tregului popor, a dat suficiente dovezi ale dorinții sale de pace. Ho- 
tăririle luate la recenta consfătuire a țărilor participante la Tratatul 
de Ia Varșovia dovedesc încă o dată, cu putere, pă țara noastră ca 
și toate celelalte țări socialiste în frunte cu Uniunea Sovietică fac tot 
ceea ce depinde de ele pentru a contribui Ia apărarea păcii. Sînt ne
cesare însă eforturi reciproce pe care din păcate puterile occidentale 
nu dau semne că intenționează să le facă.

Poporul romîn sprijină cu tărie politica guvernului și partidului și 
întărește neîncetat prietenia cu Uniunea Sovietică, unitatea întregu
lui lagăr socialist. Manifestațiile d e prietenie frățească față de ostașii 
sovietici care se întorc în patrie au arătat că poporul romîn prețu
iește mai presus de orice alianța cu Uniunea Sovietică, bastionul 
păcii mondiale. Tineretul nostru, educat de partid în spiritul patrio
tismului fierbinte și al dragostei de pace, este ferm convins că for
țele păcii avînd în frunte măreața Uniune Sovietică vor împiedica 
declanșarea unui nou război.

In rîndul celor ce militează pentru pace, poporul romîn este un 
luptător ferm hotărît ca și pînă acum să nu-și precupețească energia 
în această măreață luptă. Acesta este mesajul pe care îl vor trans
mite lumii întregi mandatarii voinței de pace a poporului nostru.

„Scînfeia tineretului"

Pe strada MaJinovski, în spre 
Cisnădioara, se află unul din cele 
mai frumoase cămine de tineret. 
Aici locuiesc 101 muncitoare de 
la fabrica „Transilvania“. Pentru 
amenajarea căminului întreprin
derea a alocat peste 259.000 lei. 
Cu acești bani s-a cumpărat mo
bilier nou, lingerie, covoare, per
dele, difuzoare pentru fiecare ca
meră etc. Locatarele formează un 
colectiv puternic, unit. Fetele 
merg împreună la cinematograf, 
discută filmele vizionate, citesc 
ziare și revistț în colectiv, orga
nizează discuții pe marginea căr
ților citite. Fetelor le place disci
plina și curățenia. în acest scop 
a fost organizată întrecerea pen
tru „cea mai frumoasă și mai cu- 
rată cameră“.

Fiecare cameră are o responsa
bilă. Aceasta se îngrijește să sta-

un student cu exame nul de fine de an ne luat“ — aceasta este lozinca merilor stu- 
denți de la Institutul politehnic din Iași care sînt în toiul examenelor.

In clișeu: Studenții din anul IV construcții sînt voioși că au trecut cu succes încă un examen.

Cînd organizația U. T. M

îndrumă bine munca
tinerilor colectiviști

Vizita de plecare 
a ambasadorului 

R. D. Germane, la 
președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale 

a R. P. R., 
Ion Gheorghe Maurer

în legătură cu plecarea defini
tivă din R. P. Romînă, ambasado
rul R. D. Germane, Georg Stibi, a 
făcut o vizită protocolară la 20 iu
nie a. c., președintelui Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a Repu
blicii Populare Romîne, Ion Gh. 
Maurer.

bilească dejurnul 
în ziua respectivă

Pentru căministe au fost amena
jate o bucătărie, o spălătorie și o 
sală de mese. Nimic nu le lipsește 
pentru ca să ducă un trai civili
zat și să considere căminul drept 
casa lor.

în schimb, cum stau lucrurile 
la căminul de băieți ?

în el locuiesc 27 de tineri îm
preună cu Ion Tuclor, secretarul 
organizației U.T.M. Cu utemiștii 
Dumitru Nanu și Radu Opriș am 
legat prima discuție. Citeau, l-am 
întrebat :

— Ce faceți în timpul liber ?
— Cînd e liniște ne odihnim. 

Uneori, cînd tovarășul Ion Stoiță 
se îngrijește să aducă ceva cărți 
noi la biblioteca din cămin, mai 
citim. în rest ne plimbăm. Altă 
distracție 11-avem. 
toți în dormitor 
laie de te doare capul. Ei, dacă 
ar fi camera noastră împărțită în 
altele mai mici, căci nu e greu 
asta, s-ar schimba lucrurile. Dar...

Băieții de la „Transilvania“ nu 
se bucură deocamdată de aceleași 
condiții ca fetele. Conducerea fa
bricii le-a 
rînduri că 
menaja un 
atunci va 
tent în încăperi mai mici, că vor 
fi înlocuite geamurile sparte de la 
bucătărie și sobele vechi, că se 
vor aduce jocuri distractive etc. 
Deocamdată însă, tinerii au pri
mit... promisiuni.

de apreciere în toate căminele d^ 
fete din oraș. în ziua de 8 Mar
tie, Comitetul orășenesc U.T.M. 
Cisnădie a organizat o expoziție 
cu cele mai reușite cusături și 
broderii. Acesta a fost începutul. 
Treptat, fetele de la „Victoria“ an 
organizat cursuri de croitorie, de 
menaj.

Justificările nu aduc 
nimic bun

Cînd sîntem 
se face hărmă-

promis în mai multe 
și pentru ei se va a- 
cămin model, că pînă 

despărți spațiul exis-

In viață fetele trebuie să știe 
să calce, să coasă, să gătească. 
Multe fete de la întreprinderea 
„Victoria“ nu și-au însușit încă 
aceste deprinderi. De aceea, într-o 
ședință a comitetului U.T.M., s-a 
stabilit să se organizeze un con
curs de lucru de mină : broderii, 
cusături etc. Inițiativa s-a bucurat

Sîntem la căminul tinerilor 
muncitori ai fabricii „11 Iunie“, 
într-o cameră i am găsit pe Pa- 
vel Milea, responsabilul dormito
rului, și pe Vaier Bălțatu. Se în
trețineau amical asupra unei ma
culaturi : „Almanahul Gluma“
editat în 1940. Pe jos, mucuri do 
țigări, hîrtii, resturi de mîncare.

— De ce nu îngrijiți camera? 
i-a întrebat cineva.

— N-avem cu ce. Nu ni se dar 
nici mături.

— Păturile de ce sînt murdaar 
și rupte ?

— Așa ni s-au dat.
Responsabilul căminelor de la 

fabrica „11 Iunie“, s-a încruntat 
la responsabilul camerei, apoi a 
zîmbit.

— De, mai sînt și lipsuri.
— Sînt cam multe — interveni 

în discuție utemistul Savin Cum- 
pănașu de la camera 25. Dula
puri sau cuiere de haine nu a- 
vem, preșuri, perdele, dulapuri de 
mîncare la fel, instalația pen
tru lumină e defectă.

Responsabilul cu căminele, tov. 
Nicolae Prică, a găsit că e inutil 
să mai justifice lipsurile mari de 
aici. Iosif Frățilă, secretarul orga
nizației U.T.M., nici n a avut cum 
să justifice faptul că unii tineri 
vin beți în dormitor, că fac scan
dal. N-a avut ce motive să in
voce pentru faptul că în cămin n» 
există o bibliotecă volantă, că lip
sesc jocurile distractive. N a avut 
ce să spună, pentru că de educa
ția tinerilor căminiști nu s-a ocu
pat.

Numai tovarășul Petre Iosu, di-
ION ANDREI

corespondentul „Scînteîî tine* 
retului“ pentru regiunea Sta’i«

multor 
anunță 
termen 

pe

Tovarășul Chivu Stoica, președintele 
Consiliului de Miniștri, a primit pe membrii 
delegației Camerei Populare a R. D. Germane

La 20 iunie, președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Ro
mîne, Chivu Stoica, a primit la 

nsiliul de Miniștri pe membrii 
.egației Camerei Populare a 

K. D. Germane în frunte cu vice
președintele Camerei Populare o 
R. D. Germane,

La primire au 
Emil Bodnăraș, 
ghioroș. Ștefan 
dru Bîrlădeanu, 
vicepreședinți ai 
Miniștri, Avram

Qerald Gotting. 
asistat tovarășii: 

Alexandru Mo- 
Voitec, Alexan-
Atanase Joja, 
Consiliului de 
Bunaciu, mini-

strul Afacerilor Externe, Marcel 
Popescu, ministrul Comerțului, 
Tiță Florea și Petre Drăgoescu, 
vicepreședinți ai Marii Adunări 
Naționale a R. P. Romîne, Filip 
Geltz. membru în Prezidiul Ma
rii Adunări Naționale, Dionisie 
lonescu șeful Ceremonialului de 
Stat.

A fost de față ambasadorul R.D. 
Germane la București, Georg 
Stibi.

Întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă prietenească.

Dorința de a întări tot mai mult 
puterea economică a gospodăriei 
lor colective, de a spori bunăsta
rea colectiviștilor și a asigura can
tități mai mari de produse agricole 
care să fie contractate cu statul 
a dus la creșterea avîntului în 
muncă a tinerilor din G.A.C. „7 
Noiembrie“-Codlea.

Cei aproape 60 de tineri (dintre 
care 40 utemiști) din colectivă 
și-au luat numeroase angajamente 
printre care să semene, să între
țină și să însilozeze porumbul fu- 
rajer de pe cele 19 hectare pe care 
le are gospodăria. Cinci hectare 
vor fi lucrate prin muncă volun
tară.

Atenția comitetului U.T.M. a 
fost îndreptată spre organizarea 
cît mai minuțioasă a muncii, astfel 
ca fiecare angajament să fie reali
zat în timpul stabilit.

Au fost mobilizați tinerii și sub 
îndrumarea tehnică a inginerului 
colectivei, 
membru al comitetului U.T.M, 
au început semănatul porumbului, 
terminînd această lucrare cu două 
zile mai de vreme. Inginerul ne-a 
prezentat un tablou precis al rea
lizărilor de pînă acum ale tineri
lor din gospodărie. Iată cîteva din
tre ele.

în urma angajamentului pe care 
și l-au asumat tinerii ca pe întreg 
anul să realizeze 15 zile-muncă, 
iar fetele 10 zile-muncă peste mi
nimul stabilit de adunarea gene
rală a gospodăriei, ei au partici
pat activ la toate lucrările din 
gospodărie. Pînă acum, Nicolae 
Petroșanu, Ion Cucu, Hans Tzaides 
și mulți alții au realizat peste 150 
zile-muncă.

Prin muncă voluntară tinerii au 
întreținut 50 hectare de izlaz din

Constantin Bogdan,
-------- ei

cele 120 ale gospodăriei. Contra
valoarea muncii voluntare prestate 
la curățatul mărăcinilor, împrăștia
tul mușuroaielor etc., se ridică la 
aproape 2.000 lei.

întreținerea livezii de 6 hectare, 
prestarea a peste 400 ore muncă 
voluntară la construirea materni
tății, iată alte cîteva obiective pre
cise ale tinerilor colectiviști, 
plus ei au prășit 103 hectare cu 
cartofi, au rărit sfecla de pe 62 
hectare și au plivit buruienile de 
pe o suprafață de peste 200 hectare 
însămînțate cu grîu și orz. Prașila 
I-a a cartofilor și răritul sfeclei 
s-au terminat cu 5 zile mai de 
vreme.

Elanul în muncă al tinerilor 
este mereu în creștere. Organizația 
U.T.M. acordă multă atenție mun
cii politice, folosește cu mult suc
ces mijloacele de agitație ce-i stau 
la îndemînă.

Popularizarea fruntașilor la sta
ția de radioamplificare se face a- 
proape zilnic. Un membru al co
mitetului U.T.M. are legătură per
manentă cu responsabilul stației

In

de radioamplificare, căruia îi pre
zintă din două în două zile lista 
fruntașilor și scurte relatări despre 
rezultatele 
gezcla de 
activitatea 
conțin în 
pecte, fapte și indicații noi legate 
de acțiune.

Comitetul U.T.M. urmărește în
deaproape realizarea cantitativă și 
calitativă a angajamentelor luate 
de tineri. în fiecare seară unul sau 
doi dintre membrii comitetului 
U.T.M. discută cu consiliul de 
conducere al gospodăriei despre 
felul în care tinerii se achită de 
sarcini, despre calitatea lucrărilor 
făcute și elaborează planul muncii 
de a doua zi. Consfătuirile de a- 
naliză a muncii care se țin cu re
gularitate din 15 în 15 zile au un 
rol foarte important. Aici comite-

obținute. Articolele la 
perete în legătură cu 

tinerilor în producție 
fiecare săptămînă as-

NICOLAE BARBU

dlHÜlllll'lflütHillO

Cu planul semestrial 
îndeplinit

s Colectivele a tot mai 
ee întreprinderi din țară 
ș= îndeplinirea înainte de
ee a planului de producție 
H primul semestru al anului. 
ee O frumoasă victorie o consti- 
= tuie cea obținută de laminato- 
s rii hunedoreni ; ei au înde- 
ee plinit cu 11 zile mai de vreme 
ee planul semestrial.
ee Oțelarii de la Combinatul 
|= metalurgic din Reșița au rea- 
H lizat cu 5 zile mai de vreme 
ee planul semestrial. De la înce- 
|= putui anului, ei au elaborat 
ee 700 de șarje rapide și au rea- 
== lizat economii în valoare 
ee peste 4 milioane lei.
H Din regiunea Timișoara 
H au mai îndeplinit planul 
= inestrial colectivele întreprin- 
= derilor „Ocsko Terezia“ și 
ee „Ada Marinescu“.
ee Colectivul fabricii de utilaj 
H chimic din regiunea Stalin a 
=E început în ziua de 20 iunie să 
ee dea produse în contul seme- 
= șirului II. Producția primului 
ee semestru a fost de 3,7 ori mai 
ee mare față de aceeași perioadă 
ee a anului trecut.
g Și-au mai realizat planul pro- 
= ducției globale fabricile de gea- 
ee muri din Scăiepi și Tîrnăveni, 
= fabrica de ciment „Congresul 
s al XIX-lea“-Bicaz, și „Azbo- 
s ciment“-Oradea.

Răspunsuri ale cititorilor

(Continuare în pag. 3-a)

Ion Rășinaru șl Cornel Fran
cisco, instalatori la Șantierul 
Naval Galați, lucrînd la ante
na principală de radio a re
morcherului de 1.200 c.p. de 

curin<j lansat.

:< A început secerișul orzului la G.A.S. Dilga, raionul Lehliu regiunea București.
O nouă verificare a stagiului de coacere însă tot mai e necesară, lată de ce ii vedem în foto

grafie pe Cristache lonescu, directorul gospodăriei și pe Natalia Panait, maistru agricol. în mijlo
cul’ lanului, cercctînd spicele.

la intrebările de conștiință
Cîteva întrebări de conștiință. 

O tînără învățătoare cade victi
mă pornirilor animalice ale unui 
huligan recidivist. Directorul în
treprinderii în care lucra acesta 
ca șofer și doi avocați încearcă 
să-1 sustragă de la pedeapsă. 
Prietenul fetei lovește și el crunt 
în ea atunci cînd era singurul in 
stare s-o ajute, să-i redea încre
derea in viață.

Cu indignare și emoție tineri 
muncitori, studenți, juriști, direc
tori de întreprinderi, mame, o- 
stași, răspunzînd acestor întrebări 
de conștiință dau naștere unei 
puternice opinii publice care con
damnă cu toată hotărîrea josnica 
faptă a acestui individ declasat 
ca și atitudinea acelora care au 
încercat să ascundă adevărul. 
„M-a indignat profund atitudinea 
de „om cumsecade" a directoru
lui Enache — scrie Antal Zoltan 
directorul unei instituții din Să- 
cueni-Oradea. Merg mai departe 
și afirm că o astfel de atitudine 
poate ayea cauze mai adinei ce 
trebuie bine verificate. De unde 
atîta larghețe la un conducător 
de întreprindere care-și permite 
să dea voie șoferului său să fo
losească mașina statului în toate 
escapadele nocturne pe la nunți 
și baluri ? Intervenția tovarășului 
Enache și în special conținutul ei 
este departe de ceea ce numim 
noi principialitate și conștiință 
de conducător al unei întreprin
deri socialiste“. Condamnînd ati
tudinea celor doi avocați jurist- 
consultul Jenică Popa din Foc
șani întreabă : „Oare e pentru 
prima dată cînd tovarășii Ghica 
și Ciobanu se folosesc în exerci
tarea profesiunii lor de asemenea 
triviale perorații și concepții ?

Modul în care l-au apărat acești 
avocați pe huligan dovedește o 
atitudine străină de concepțiile 
poporului nostru asupra femeii. 
Privind numai prin această pris
mă lucrurile și este suficient de 
convingător faptul că acești avo
cați ori sînt lipsiți cu desăvârși
re de înțelegerea menirii lor ca 
auxiliari ai justiției, ori conștiin
ța lor este alterată de morala 
burgheză lucru ce nu ar fi exclus 
și, atunci, ne întrebăm pe bună 
dreptate: de ce li se permite să

rea că se va face de rușine, tî- 
năra învățătoare a deferit justi
ției un ticălos care prin acțiuni
le sale odioase făcea mult 
societății. Făcînd abstracție 
cazul particular (cu toate că 
aici — așa cum pe bună dreptate 
arată unii cititori — Dina a dat 
dovadă de lipsă de prudență, în- 
crezîndu-se cu ușurință în vor
bele unui om 
zîndu-se doar 
cei mai mulți 
ția și asupra

rău 
de

Ș»

abia cunoscut, ba- 
pe amabilitatea sa) 
cititori atrag aten- 
atitudinii care tre-

1 * 1 j • *Să discutăm despre tinerețe,
educație, răspunderi

apară în fața unei instante socia
liste ca apărători ai adevărului?“ 

Cititorii care au scris ziarului 
nostru răspunzînd „întrebărilor 
de conștiință" își manifestă 
dezaprobarea și față de atitudi
nea prietenului Dinei care n-a 
fost în stare, într-o împrejurare 
atit de grea, să înfringă preju
decățile și egoismul. Cu toată 
zguduirea ce s-a produs în su
fletul ei, tînăra învățătoare a do
vedit multă tărie morală. „Și alte 
fete au căzut victimă aceluiași 
bandit — scriu Dinei două mame, 
Șt. Vlăduț și M. Gigea din Cra
iova — dar ele n-au avut curajul 
pe care l-ai avut tu“. înfruntînd 
presiunile făcute asupra ei de di
verși oblăduitori ai delicventului, 
fără să-i fie teamă de amenința-

buie s-o aibă în viață față de 
prietenie și dragoste — tinerele 
tete. Unele fete se hazardează in 
prietenii de moment așa cum e 
cazul Didei Stăm a te care după 
ce petrece o noapte cu un necu
noscut iniîlnit cu totul intîmplă- 
tor se întreabă apoi cu o falsă 
naivitate cum de a ajuns într-un 
parc, distrusă sufletește.

Indignarea cea mai puternică 
și cea mai generală, mînia și ura 
sînt îndreptate însă cu o deose
bită forță combativă împotriva 
faptelor lui Constantin Tîmplaru. 
Toți cititorii care aji scris ziaru
lui răspunzînd „întrebărilor de 
conștiință“ cer să i se acorde a- 
cestui josnic individ pedeapsa 
maximă, să se pună capăt ori
căror indulgențe față de mani-

festările de huliganism. „Am 7 
surori — ne scrie tînărul Vasile 
Braiș din București — ele mun
cesc în locuri depărtate printre 
oameni necunoscuți. Nepedepsind 
în mod exemplar asemenea acte 
de huliganism ar putea cădea și 
ele victime pornirilor animalice 
ale unor indivizi de teapa lui 
Tîmplaru. Pedeapsa dată lui 
Tîmplaru nu e astfel educativă 
nici pentru el nici pentru alții 
care ar fi tentați să procedeze 
ca el“.

In același timp, în scrisorile 
lor tinerii se angajează să lupte 
ei înșiși pentru stirpirea din ră
dăcini a huliganismului. La fa- 

Mai“ din Capitală pro- 
ridicate de articolul

brica „9 
blemele 
„Cîteva întrebări de conștiință' 
au constituit tema unei adunări 
generale U.T.M. Utemiștii au în
fierat cu asprime degradarea 
morală a șoferului Tîmp.aru care 
a înșelat încrederea tovarășilor 
săi de muncă ca și atitudinea ce
lor care s-au străduit să-1 apere, 
să-i infiltreze încă sevă otrăvită 
la rădăcina apucăturilor sale ce 
om josnic. Astfel de adunări au 
avut loc și în alte întreprinderi 
și instituții din țară. Condamnînd 
lipsa crasă de răspundere dove
dită de organizația U.T.M. de la 
„Conducte-Țiței Ploești" în edu
carea comunistă a membrilor săi, 
utemiștii de la uzinele „I. C. Fri- 
mu“ Sinaia au analizat în med 
profund activitatea propriei lor 
organizații pe linia educării etice

V. BARAN

Contribuția tinerilor 
la înfrumusețarea 
orașelor și satelor

înfrumusețarea orașelor și sate
lor patriei, a locurilor lor de mun
că este o acțiune continuă a tine
rilor din țara noastră. La chemă
rile organizațiilor V.T.M., în pri
măvara aceasta au răspuns la 
aceste acțiuni peste 600.000 de ti
neri care au efectuat 2.879.824 are 
de muncă voluntară.

In cadrul „Lunii înfrumusețării 
orașelor, satelor, întreprinderilor și 
instituțiilor" organizată anul ace
sta, tinerii au amenajat 1245 de 
parcuri și 975 terenuri sportive, 
au reparat 5692 poduri și podețe, 
au plantat 2.305.947 pomi și ar
buști fructiferi și ornamentali. Ti
neri din uzine, de pe ogoare, din 
școli și facultăți au contribuit anul 
acesta la repararea de drumuri și 
șosele pe o distanță de aproxima
tiv 745 km.

Cele mai frumoase realizări în 
această acțiune au fost obținute de 
tinerii din regiunile Ploești, Baia 
Mare, Pitești, Bacău și Galați.

0

Noi brigadieri 
spre Magistrala de Est

Spne noul șantier național 
al tineretului — Magistrala dl 
gaz metan Nadeș-Onești — a 
plecat joi seara al do’lea Iot 
de brigadieri din Capitală.

Pînă acum 150 de tineri din 
Capitală au plecat să lucrez« 
pe acest șantier.

Pe șantierul magistralei da 
Est — Nadeș-Onești — au mal 
venit pînă acum tineri din re
giunile Iași, Galați, Stalin, 
Ploești, Regiunea Autonomă 
Maghiară. S



U

ale poeziei militante
Noul volum al 

lui Dan Deșliu re
unește poezii diverse 
prin tematică, dar 
exprimînd o aceeași 
atitudine lirică fun
damentală, atitudi
nea unui poet mili
tant, pentru care 
frămîntările actua
lității constituie o 
sursă de inspirație 
constantă și aproa

pe exclusivă. Voindu-se inter
pretul sentimentelor milioane
lor de constructori ai unei 
lumi noi, poetul înțelege să de
dice luptei pentru socialism — 
lupta cea mare — toate preocu
pările sale, toate cîntecele : „Sînt 
fiul vremii mele — deci și pă
rintele sînt /. al zilei care vine 
aicea, pe pămînt ; / și pașii mei, 
și versul și darurile-mi toate / să 
le dezleg de lupta cea mare nu 
se poate, / cum 
zul de-a ochilor 
e cu putință să 
mine**...

în concepția 
care concepție este de altminteri a 
tuturor artiștilor revoluționari, ca
litatea versului se determină în 
funcție de eficacitatea contribu
ției lui la triumful cauzei în ser
viciul căreia acționează forțele 
înaintate ale societății. De aici, 
pasionanta pledoarie, în numeroa
se poezii din volumul „Ceva mai 
greu“, pentru o artă a timpului 
nostru, angajată deschis și inte 
grai în slujba clasei muncitoare, 
împotriva liricii evazioniste, apo
litice, contaminate de formalism 
și decadentism.

Asemenea profesiuni de credință 
sînt, evident, bine venite, mai cu 
seamă în momentul actual, în care 
se dovedește deosebit de necesară 
o atitudine combativă împotriva di
verselor manifestări străine realis
mului socialist și esteticii mar- 
xist-leniniste, ce-și găsesc un cîmp 
de manifestare în unele producții 
beletristice și articole de critică. 
Simpla proclamare, fie și în ver
suri izbutite, a unui crez estetic, 
valabil, nu ajunge, însă, desigur, 
în noul volum putem citi, pe 

lîngă numeroase „cîntece despre 
cîntec“ și poezii în care își gă
sesc expresia idei social-politiee 
de însemnătate primordială, pa
siuni și aspirații proprii oamenilor 
celor mai reprezentativi ai tim
pului nostru.

Astfel, „Divizia noastră“ e un 
înaripat cîntec de slavă înălțat îu 
cinstea eroilor din trecut ce, „ma
trozi pe valuri veșnic fără tihnă**, 
au luptat cu înflăcărare și abnega
ție pentru făurirea țării noi, în 
care trăim astăzi precum și în cin
stea eroilor din zilele noastre: „In 
patru șr patru au brăzdat cu tancul 
/ făgașele lui Horia și lancu, // 
scriind pe harta zilei următoare / 
traseu pentru șenile de tractoare. 
// Aviatori, cutreerau ca vîntul, / 
cu fruntea-n nori și-n suflet cu pă- 
mîntul // din care le crescuseră 
aripe / să apere ce sta să-nfiripe. 
/ Dar, mai cu seamă, tinerei puteri 
/ i-au fost acei ce zicem — gră
niceri; // vieții nouă, sabia și scu
tul I de foc — pe frontiera cu tre
cutul,..“

în „Dealul florilor“, evocarea 
imaginii unui activist de partid 
ucis în chip bestial de chiaburi, se 
asociază cu priveliștea unui deal 
acoperit de flori și-nvăluit în ,,mi- 
rezmele noptaticei păduri“ (dealul 
pe care el și-a găsit sfirșitul), co- 
municînd în final un sentiment de 
neclintită 
continua ei înflorire,

nu poți rupe va
lumine, /. cum nu 
mă despart de

poetului nostru,

încredere în viață, în 
în viitorul 

sublim al poporului nostru ce 
poate fi de nimeni abătut de 
drumul său spre fericire.

Cu succes mînuiește poetul, 
unele cîntece din volumul „C 
mai greu“, versul satiric îndreptat 
împotriva dușmanilor de peste ho
tare, împotriva puterilor imperia
liste ce stipendiază bande asasine 
și suprimă libertățile democratice.

Un eveniment ca interzicerea 
Partidului Comunist din Germa
nia prin faimoasa sentință de la 
Karlsruhe îi inspiră lui Dan Deș- 
liu un pamflet liric în care, fără

nu
pe

violențe de limbaj, succesorii lui 
Hitler, doritori să încătușeze 
viața, spre a-i opri mersul firesc 
înainte, sînt pecetluiți cu un sar
casm arzător : „Ați vrut să inter“ 
ziceți, pe cît mi-aduc aminte, / 
încă de mult această mișcare îna
inte / și-ați imitat, ca astăzi, por
nirile bolnave, / a craiului cel an
tic, pierzînd a sale nave / în valu
rile mării și poruncind să fie / 
bătută cu vergele gigantica stihie**. 
Soarta unor asemenea demenți, ce 
n-au învățat nimic din experiența 
istoriei, nu poate fi alta decît ace
ea a predecesorilor lor de sinistră 
memorie : „Am fost cu ani în 
urmă — cinci ani aproape sînt / 
eu, în Berlin. Acolo, pe-o limbă 
de pămînt, / privit-am lungă vre
me stafia tristei vetre / a Fuhre- 
rului : claie de zgură și de pietre / 
pe-un cîmp arat cu tunul... Nimi
ca altceva / din cel ce împăratul 
planetei se visa**. („Evocare“).

în alte poezii antiimperialiste 
precum „La moartea lui Șețu“, 
poetul exprimă direct, pe un ton 
sentențios adecvat sentimentului 
tălmăcit cu o putere lirică deopo
trivă celei din „Evocare“, ura îm
potriva magnaților ce patronează 
acțiunile teroriste ale unor ele
mente degenerate fără patrie, vîn- 
dute imperialismului. „Tu leagăn 
vînzătorilor de țară, / prăsilei hi- 
tleriste ultim scut, / la sînul tău 
cuibarul și-au făcut, / veghvați de 
torța ta incendiară ! / Căci de-ai 
trimis pe aripe de vînt / aici — pe 
cei ce țara și-o trădară, / făcutu- 
s-au o apă și-un pămînt : / e 
soarta vînzătorilor de țară**...

în „Cîntec de ruină“, poemul 
cel mai întins din volum, poetul 
recurge la alegorie, înfățișînd lu
mea capitalistă ca o cetate a dez
mățului și putreziciunii lăuntrice, 
ca un nou Babilon, templu bizar 
în care, sub privegherea unei 
„momii în falduri“ a unei Venere 
de lupanar, se oficiază liturghii 
lugubre : „Aici a fost odată un 
templu — paradis / cu liturghii 
nocturne și jocuri de reptile / în 
marmure cu coapse superbe și ste
rile, I altar lui Venus — vieții 
de-a pururea închis**. în înverșu
narea sa împotriva Americii trust- 
manilor, poetul se lansează pe 
alocuri, din păcate, în invective 
pe cît de vehemente pe atît de 
puțin proprii construirii unor 
imagini artistice concrete, expresi
ve. Nu epitete injurioase, ca „tî- 
rîtură“, „crăiasă de bordeluri“, 
„cavou-voiajor“, „supremă coto
roanță“, pot evoca plastic citito
rului chipul spectral al capitalis
mului muribund. Asemenea eti
chete poate aplica oricine unei 
realități detestabile ; menirea po
etului este tocmai de a crea ima
ginea vie a abjecției în asemenea 
mod îneît în sufletele cititorilor 
să se declanșeze o indignare, o 
mînie sacră împotriva acesteia. în 
„Cîntec de ruină“ poetul izbuteș
te doar parțial, după părerea mea, 
să releveze artistic hidoșenia lu
mii imperialiste, tocmai datorită 
aglomerării detaliilor respingătoa
re, exageratei frecvențe a terme
nilor tari și imprecațiilor. Cu o 
forță de comunicare lirică a sen
timentelor sporită se tălmăcește 
în poem dragostea pentru oamenii 
simpli americani, pentru acei în 
lumea cărora „n-are ruina nici o 
parte“. Unele din cele mai inspi
rate versuri din cuprinsul poemu
lui sînt închinate marelui cîntă- 
reț negru Paul Robeson : „Ima
culat domnește pe amintirea mea / 
o mare față neagră, lucind ca 
răsăritul... / Robeson, rny dear ! // 
...Majestuos și simplu ca Pădura
rul, liber f ca vîntul și oceanul, 
te văd, parc-a fost ieri, / în casa 
cu pereții de sticlă și de fier, 
lung fagure de stele pe țărmul lui 
East River. // ...America de mîine 
vibra în glasul tău / și inima lui 
Lincoln în strîngerea de mînă..**

Nu numai poeziile comentate, 
ci aproape toate cìntecele din vo
lumul lui Dan Deșliu abordează 
teme actuale, militante.

Nu în toate cazurile izbutește 
însă poetul să-și realizeze intențiile. 
Multe din „Filele din carnetul de 
reporter“, ce alcătuiesc un întreg 
ciclu, aparțin în sensul propriu al

cuvîntului reportajului plat trans
pus în versuri : „Liniște“, spre 
exemplu, relatează cît se poate de 
prozaic despre o vizită la un fur
nal, insistînd asupra celor mai ne
semnificative amănunte,

Pagini uscate se găsesc și în ce
lelalte cicluri. Din producțiuni ca 
„Viscolul“, „Elegie la mormîntul 
companiei Canalului de Suez“, 
„Formulele rachetei“ și altele re
zistă cel mult anumite strofe. Re
proșul ce se poate aduce acestor 
scrieri nu privește atît latura lor 
formală, deși, obiecțiile nu pot fi 
evitate nici în această privință, 
într-o scurtă poezie, Deșliu pro
testează împotriva celor înclinați 
să desconsidere un cîntăreț pe mo
tiv că el „strune vechi le des- 
păienjenește / slăvind contempo
rane frumuseți**, susținînd pe drept 
cuvînt că „hexametrul nu se ru
ginește** chiar dacă azi „ doar ne
bunii — or merge la asalt** „cu 
lăncile aheilor**.

Valabilitatea unui anume sistem 
de versificație nu poate fi însă 
apreciată independent de natura 
stărilor sufletești comunicate. De 
altfel însuși Dan Deșliu, care face 
apologia hexametrului, utilizează 
în multe poezii versul liber, alb. 
Nu-1 voi învinui, așa dar, nici un 
moment pentru un pretins anacro
nism al mijloacelor de expresie, 
ce trebuie examinate în funcție 
de mesajul pe care o poezie oare
care își propune să-l transmită. îi 
voi imputa însă poetului carac
terul artificios al unor compuneri, 
ca „Liniștea“ ce apelează la tonul 
hîtru și la ritmul săltăreț specific 
unor poezii mai ușoare din „Zi
arul unui pierde vară“ și „Cîntece 
de vitejie“, spre a comunica im
presiile produse de un peisaj in
dustrial și de un muncitor ce nu 
poate avea în nici un caz formația 
psihică a unora din eroii coșbu- 
cieni porniți pe ghidușii. Aceasta, 
nu în virtutea cine știe căror con
siderații estetizante, ei, pur și 
simplu, fiindcă platitudinea și stîn- 
găciile unor versuri din volumul 
lui Dan Deșliu trădează absența 
emoției, sărăcia de idei. Cînd are 
într-adevăr de comunicat un sen
timent profund, o idee trăită in
tens, poetul nostru produce versuri 
vibrante, în timp ce „redarea“ 
mecanică a unor aspecte din viață, 
a unor idei oricît de mărețe ca 
atare, nu poate genera decît sti
huri, terne, fără aripi.

Nu încape îndoială că, ancorat 
permanent cu fremătătoare pasiune 
în problemele actualității, depășind 
unele greutăți, Dan Deșliu va rea
liza și în viitor tot mai nume
roase versuri vibrante.

DUMITRU MICU

„Noi stăm de veghe" — afiș de Aigazi Moscu din Expoziția de 
afiș și caricatură.

Valeria Boiculesi

Adine mă plec spre cei cu lanț la gleznă, 

ce te-au văzut, Republică, din beznă — ' 

și au căzut sub glonte și sub bardă, 

ca liber azi stindardul roș să ardă!

Adine mă plec în fața celor care 

s-au ridicat cu furci și cu topoare 

și au trecut conacele prin pară — 

și ți-au sfințit pămîntul, scumpă țară !

s

răspundere în îndrumarea
flittrll«r arti »n plastici

Faptul că tinerii artiști plas- Paul C 
tici, continuu frămîntați de mari
le probleme ale creației, caută 
febril să exprime cit mai viu și mai emoționant ade
vărul zilelor noastre este un fenomen care nu poate 
decît să ne bucure. In acest domeniu școala dă o 
pregătire generală, de bază, și nu cristalizarea perso
nalității artistice. Creșterea unui pictor sau sculptor 
este un proces foarte complex, în care școala nu 
reprezintă decît o primă etapă.

„IIN MINUT DE ADDAI!
SAU

două ore de desfrîu
Publicului nostru i se oferă săp- 

tămlna aceasta spre vizionare, in
tre altele, o nouă producție a stu
diourilor franceze — „Un minut 
de adevăr". Increzîndu-se în com
petenta s'electivă a forurilor de re
sort din Ministerul Invățămîniu- 
lui și Culturii, spectatorul merge 
să vadă acest film încă sub impre
sia foarte bună pe care i-a lăsat-o 
o altă producție franceză vizionată 
recent, operă a lui Robert Bres- 
son, „Un condamnat la moarte a 
evadat" — o adevărată epopee 
(deși cu un singur personaj cen
tral) a luptei eroice a poporului 
francez împotriva ocupației hitle- 
riste și, de ce să n-o recunoaștem, 
pleacă dezamăgii.

Filmul „Un minut de adevăr", 
este, de fapt, o narare cine
matografică retrospectivă a con
dițiilor In care o soție și-a înșelai 
soțul. Poate că e vorba de con
flictul puternic dintre o fire ușu
ratică — soția și un caracter demn 
și cinstit — soțul, un conflict sem
nificativ, cu profunde implicații 
sociale pe care cinematografia so
vietică, de pildă, l-a abordat ecra- 
niztnd „Zvăpăiata" după Cehov. 
Da de unde ! Nici bărbatul doam
nei artiste nu e mai breaz, spec
tatorul fiind martor și la amănun
tele picante ale infidelității soțu
lui ; se arată cum curtează el o 
actriță italiană pe care sofia lui, 
Intr-un acces turbat de gelozie, o 
frige cu figara și cum păcătuia el 
cu o frumoasă soră de caritate. 
Ba, mai mult. Din film reiese ide ea 
cinică după care lipsa de devota
ment conjugal al soțului e mai 
puțin condamnabilă întruclt el a 
avut numai simple „aventuri" ne- 
angajante care nu i-au „afec
tat" sentimentele. S-ar mai putea 
da multe amănunte despre subiec
tul filmului dar ne grăbim să a- 
jungem la întrebarea firească. Cui 
folosește achiziționarea și proiec
tarea unor asemenea producții pe 
ecranele noastre ? Nu este clar că 
acest film nu servește educării 
spectatorului Intr-un spirit să
nătos ? Nu știm oare că în 
țările capitaliste, In lumea îmbut- 
baților domnește cea mai crasă 
imoralitate ? Știm, și nu avem ne
voie de filme sau de cărți care vin 
să ne prezinte NEUTRU aceste lu
cruri și încearcă a le explica și 
justifica chiar, ca pe o situație fi
rească și inevitabilă, ci preferăm 
hoiărît acele opere artistice care, 
demasclnd decadența moralei bur
gheze, o încriminează cu forță și 
ascuțime.

Realizatorii filmului au arătat 
anumite aspecte ale ipocriziei bur
gheze, ale convenționalismului 
inuman din lumea ce se închină 
banului cu intenția de a le conferi 
valoarea unor atribute eterne ale 
vieții omenești, de a acredita ideea 
că relele sînt rele dar sînt ine
rente, slnt date pentru totdeauna 
și nu pot fi schimbate. Noi știm 
însă că acestea nu sînt rele eter.

ne ci sînt tare ale societății bur
gheze, ale moralei ei descom
puse.

Exasperat de duplicitatea femeii 
pe care-o iubea cu ardoarea tine
reții, pictorul — un tip reprezen
tativ al generației tinere crescută 
in marasmul ideologiei burgheze, 
cuprins de disperare și nihilism, 
încercind o evadare în false soluții 
aparent neconformiste, în stupida 
artă abstractă — se sinucide. Fe
meia — soția doctorului, află de 
moartea lui la capătul nopții de 
mărturisiri, pllnge, apoi își șterge 
lacrimile și totul reintră în nor
mal. Iși sărută fetita care pleacă 
la școală, iși manifestă nemulțu
mirea față de imperfecțiunea no
dului cravatei soțului și-i îndreap
tă chiar cravata, Intr-un cuvînt iși 
reîncepe traiul de toate zilele pe 
care l-a preferat nu numai din a- 
iașament pentru soful ei ci și 
poate din dorința de a păstra bu
năstarea Pe care el i-o asigura. 
E o doză de cinism revoltător în 
această nepăsare, in această tre
cere cu buretele peste viața unui 
om, în această complicitate tacită 
în mirșăvie a celor doi soți. De
parte de noi intenția de a nega 
tehnica regizorală a lui Jean De- 
lannoy, măiestria operatorului Ro- 
bert Le Febvre sau jocul Intr-ade
văr excelent al lui Michèle Morgan 
și Jean Gabin. Dar tocmai de a- 
ceea filmul este cu atit mai dău
nător din punct de vedere educa
tiv deoarece ideile sale slnt stre
curate într-o îmbrăcăminte cu fal
se străluciri, care poate deruta pe 
unii.

Dialogul filmului ridică de ase
menea probleme speciale. Dialogul 
ca și titlul de altfel (Un minut de 
adevăr — deci numai un minut, 
restul fără obligația respectării a- 
devărului) pledează adesea pentru 
ipocrizie, pentru duplicitate. Ma- 
deleine pleacă cu soțul ei în mași
nă, știe că el vine de la amantă 
dar il lasă să povestească despre 
un pretins pacient, fără a-l con
trazice, in general scena fiind rea
lizată fără nici o nuanță critică. 
De asemenea Madeleine ii ține so
țului, cu alt prilej o întreagă teo
rie in care susține că ceea ce e 
adevărat la oameni, in general e 
ascuns în adîncuri și că la supra
față s-ar afla numai aparentele, 
masca convențională. In lumina 
acestor lucruri nu putem decît să 
ne mirăm că D. I. Suchianu în 
cronica sa din Viața Romînească 
nr. 2/958, nu găsește nici o obiec
ție filmului cu pricina, lăudîndu-l 
fără rezervă. La început el susține 
că filmul are o temă originală pen
tru a declara la sfirșitul fragmen
tului închinat acestui film : ..Ni 
s-ar putea obiecta : „Acest film 
este eterna poveste a încornoratu
lui vodevilelor franceze, cu sempi. 
ternul triunghi conjugal“ Intr-ade- 
văr s-ar putea șl chiar obiectăm 
că filmul nu are de loc „o temă 
originală" și că este eterna poves
te a triunghiului conjugal, adău
gind mențiunea „burghez". D. I.

burghez?
Suchianu arată ce i s-ar putea o- 
biecta dar omite să răspundă a- 
cestei obiecții, evită să ia o po
ziție limpede, combativă pe care 
cititorii o așteaptă.

Trebuie spus, de asemenea, că 
nici cronica apărută ieri în „Con
temporanul" nu ia o poziție fer
mă, combativă, fa(ă de ideile dău
nătoare ale acestui film.

Criticul D. I. Suchianu care a 
dovedit uneori discernămînt și fi
nețe în analiză se mai face vino
vat alte ori de grave confuzii ideo
logice. Fiindcă vorbeam despre 
dialog să ne referim, de exemplu, 
la articolele lui D. I. Suchianu 
„Cuvînt și cinematografie" și „C 
vînt și eveniment în film" care 
bundă în confuzii serioase. Por 
nind de la ideea justă după cari, 
trebuie adoptată ca o regulă in 
film : „cuvintele... să nu fie de
terminante de evenimente“ deoa
rece hotărîrile esențiale se iau de 
către oameni în viață nu pe baza 
unor simple cuvinte ci din cauze 
mult mai adinei. D. I. Suchianu 
are o atitudine echivocă, lipsită 
de fermitate principială fată de a- 
numite teze idealiste. Astfel el 
spune relativ La dictonul ,.L.a tn- 
ceput a fost cuvîntul" : „Poate că 
această antică afirmație nu este 
tocmai adevărată ?" Mai incape în
doială că această afirmație nu e 
cltuși de puțin adevărată? Mai 
trebuie pus in discuție azi princi
piul primordialității materiei ? De 
asemenea autorul susține ideea cel 
puțin stranie că in teatru dialogul 
„servește să arate cum nu se în
țeleg oamenii între dînșii" și mai 
departe afirmă că „vechea butadă: 
„vorbirea i-e fost dată omului 
pentru a-și ascunde gîndul" devine 
o profundă realitate“. Nu putem fi 
în niciun caz de acord cu asem”. 
nea teorii culese direct din a 
naiul ideologiei burgheze ca și 
încercarea de a reabilita teoriei 
psihologului burghez francez Ju
nei care are tendința de a rupe 
limbajul de gîndire Afirmația lui 
D. I. Suchianu că „cuvîntul e... 
direct legat cu exploatarea aces
tora (a oamenilor n.r.) cu împăr
țirea oamenilor în comandanți și 
comandați“ este ilustrarea unei 
concepții cu totul antimarxiste, 
care n-are ce căuta in coloanele 
presei noastre. Căci dacă se sus
ține ideea legăturii directe intre 
cuvînt și exploatare se ajunge in 
mod logic la concluzia necesității 
continuării exploatării, a veșniciei 
ei, atlta timp cit va exista și vor
birea, idee de cea mai pură speță 
burgheză.

Revenind la filmul „Un minut 
de adevăr", nu putem decît să re
gretăm că s-au cheltuit bani pre- 
țioși pentru achiziționarea lui in 
timp ce publicul și in special ti
neretul nostru așteaptă producții 
cinematografice care să propage 
principii etice înaintate, să de
maște morala burgheză descom
pusă, contribuind la opera de e 
cație cerută de caracterul t 
noastre societăți.

Scenă din spectacolul „Vi.rru " după B. Sieîănescu-Delavrancea, 
interpretată de actorii Teatrului Tineretului din Capitală.

Firește, calea spre afirmare nu e netedă decît pen
tru superficiali. Și frămîntările tînărului artist, nu 
sînt lipsite de dramatism ; arta cere o intensă și vi
brantă trăire în viața nouă a patriei noastre și o tot 
atît de pregnantă exprimare.

Dar în căutările începutului, urmărit de rezolvarea 
limbajului plastic, expresiei adecuate și personale, 
tînărul este de multe ori înclinat să piardă din ve
dere premizele de bază ale creației : POZIȚIA LUI 
FAȚA DE LUME. El este de multe ori tentat să 
rezume eforturile la găsirea unui acord de culoare, 
unei pensulații „interesant“ modelate rămînînd pa
siv față de ceea ce se întîmplă în jur.

Și astfel, uneori, tineri foarte talentați pun „în
drăznețe probleme de pictură“ doar pentru crearea 
imaginii unui dos trist de casă, a unor scene de cir
ciumă, a unor portrete de țipi morbizi, fantomatici, 
sau pur și simplu portrete făcute pentru haină — 
chipul rămînînd un amorf accesoriu.

Alteori se fac laborioase experiențe ce tind la ra
finarea unei coloristici deprimante, vinete, de „un 
vînăt care domină totul, un vînăt fundamental", 
după expresia lui Caragiale. Sau, în numele unei pa
lete originale, se cultivă cu anasina aberații coiori- 
stice care amintesc de o altă frază a aceluiași autor, 
scrisă după vizitarea unui salon de pictură: „...mie 
mi se pare straniu să văz o capră verde și o orfană 
albastră".

Nu încape îndoială că majoritatea artiștilor edu
cați în anii de după eliberarea țării noastre sînt ele
mente talentate, pline de avînt tineresc, care pri
vesc cu dragoste și interes realizările poporului mun
citor. In multe ramuri ale plasticii nu puține lucrări 
de ale lor ne-au reprezentat eu cinste în expoziții 
naționale sau internaționale, au fost premiate cu pri
lejul festivalurilor tineretului. Pleiada compusă 
din artiști care se apropie azi de maturitate ca 
Eugen Popa, Gh. Șaru, Tib. Krausz, Pavel Co
diță, Ion Pacea, Eugen Crăciun, Dan Hatmanu, 
V. Grigorescu, Ion Vlad, A. Szobotka, Artur 
Vetro, Lelia Zuaf, Mara Băscă, Mihai Danu, 
ca și din cei mai tineri ca Traian Brădcan, Const. 
Baciu, C. Baciu, S. Bălașa, I. Nicodim, Lidia Nan- 
kuinski, Romeo Voinescu, Val Munteanu. V. Ne- 
reuță, Ilie Pavel, Lidia Csato, și atîția alții, consti
tuie o speranță a dezvoltării artei noastre, deoarece 
ei se străduiesc să oglindească în lucrările lor în mod 
veridic aspecte tipice din traiu] de azi al oamenilor 
muncii din patria noastră, combat cu pasiune rămă
șițele lumii vechi.

Onslanfin Dar ’n talentului și a
__ sincerei lor dorinți de a face o

artă nouă, unii dintre tinerii ar
tiști plastici sînt înșelați de mirajul formei în sine, 
îndepărtindu-se de conținutul de idei; de aceea, dru
mul lor trebuie ajutat cu grijă.

în ultimii ani influențele ideologiei burgheze în
cearcă să-și facă din nou loc în artă sub pretextul 
luptei împotriva dogmatismului. Luînd poziție față 
de atitudinile dogmatice, noi nu trebuie să uităm că 
adevărata îndrumare a partidului este cea care în
deamnă pe creatori să caute viața nouă, pasionantă 
din țara noastră și să combată racilele trecutului.

Cu atit mai mult roiul criticii este însemnat în 
orientarea tineretului. Artistul se verifică pe sine, 
așteaptă limpezirea îndoielilor, vrea păreri despre 
arta lui, este influențat de ele. Analiza trebuie deci 
făcută cu foarte mare grijă pentru deosebita sensi
bilitate a creatorului, cu căldură, într-un spirit po
zitiv, fără judecăți draconice, dar cu cea mai mare 
răspundere principială. Or, unii dintre critici sau 
dintre maeștri, sînt inconsecvenți în păreri, alții în
curajează vedetismul consacrînd pe unii începători, 
după primele experiențe de atelier, mari pictori, iar 
altora negîndu-le de la bun început orice șanse de 
dezvoltare.

Iau ca pildă pe un tînăr artist — Constantin Piliu- 
ță — plin de talent, un temperament artistic nă
valnic, dar care își găsește greu albia. Din școală 
încă, Piliuță s-a încadrat greu în disciplina studiului 
sănătos, constructiv, ce pregătește studenții spre o 
viziune realist-socialistă, atras fiind de o imagine 
sumbră, anacronică a lumii, influențat de apologeții 
teoriilor burgheze artistice.

Odată ajuns în viața plastică el ar fi avut nevoie, 
mai mult decît alții, de un serios sprijin, de îndru
mare. Ce concluzii poate, însă, trage tînărul artist, 
cînd un critic — de altfel cu veche și bogată activi
tate — se contrazice flagrant la distanță de numai 
șase luni ?

In cronica despre expoziția personală a lui C. Pi
liuță, apărută în „Informația Bucureștiului" din 27 
XI 1957, Petru Comarnescu, după ce îl declară în 
titlu „Un pictor nou“, afirmă, cu referire la lucrările 
artistului din interregională, că „viziunea proprie și 
deosebit de unitară" a lui Piliuță, nu o găsești nici 
la unii maeștri. Iar mai departe, de data aceasta 
despre expoziția personală, Comarnescu întărea afir
mația spunînd: „In uleiurile și desenele sale, C. Pi
liuță prezintă compoziții, portrete, peisaje și naturi 
moarte de o mare varietate și păstrînd mai departe 
acea viziune unitară, pe cît de originală, pe atît de 
autentică".

Pentru ca în „Contemporanul“ din 13 VI 1958, ace
lași critic să spună: „Este curios că la Piliuță florile 
au exuberanță, căldură, optimism, pe oînd oamenii 
adeseori par cufundați în tenebre sufletești“. Și se 
întreabă: „Cum se poate explica această deosebire 
contrastantă de viziune, această contradicție dintre 
felul cum e văzută floarea și este tălmăcit omul?"

B. DUMITRESCU

Și tot d-sa răspunde: „Prin coexistența a două con
cepții... una optimistă, alta pesimistă, una auten
tică, alta mai puțin autentică“.

Cum rămîne atunci cu prima afirmație, despre 
„acea viziune unitară, pe cît de originală pe atit de 
autentică“? Există ori nu autenticitate și unitate in 
viziunea picturii lui ? — se poate întreba Piliuță, pe 
bună dreptate.

Dar asta nu e tot! In cronica din „Informația Bu
cureștiului“ citim mai departe: „Oricît de calde, vi
brante și de un rafinat cromatism sînt naturile sale 
moarte, mai ales florile... în compozițiile cu oameni 
și în portrete, Piliuță te emoționează cel mai mult, 
are cel mai mult de spus...“

Iar în „Contemporanul" — după șase luni — vor
bind despre același pictor, Petru Comarnescu se in
dignează: „...tristețea, melancolia, aleanul, dispera
rea, din unele compoziții și portrete ce le-a avut la 
expoziția personală aparțin altor concepții și viziuni 
despre lume decît acelora ale vremii noastre. Oame
nii săi sînt singuri, stingheri, au drame existenția
liste“. Dacă așa stau lucrurile pe cine „emoționea
ză“, cui „are cel mai mult de spus" Constantin Pi
liuță cînd pictează oameni triști, melancolici, im
pregnați de alean și disperare ? Probabil că — așa 
cum ne indică tot Petru Comarnescu — celor de 
„alte concepții și viziuni despre lume decît acelora 
ale vremii noastre“.

Morbul pesimismului atinge și pe alți tineri, ca de 
pildă pictorii I. Bițan, C. Crăciun și Almășanu, de
altfel toți trei destul de talentați. Și din păcate, în 
Ioc să fie ajutați de critică să depășească acest im
pas, această amputare sufletească* privind în față 
tumultul sănătos, optimist al vieții, uneori se încear
că chiar o justificare teoretică a poziției.

Astfel, vorbind despre acești trei pictori, Eugen 
Schileru (Contemporanul, 27 sept. 1957) consideră 
„eresuri“ constatările altora referitoare la pesimismul 
picturii spunînd: „Și cu optimism și cu pesimism se 
poate face pictură proastă, pictură care, neemoțio- 
nînd să nu-și atingă scopul, din nici un punct de 
vedere. Pe cînd această severitate (citiți pesimism), 
această seriozitate, este o garanție etică“.

Perfect adevărat; numai că depinde care este po
ziția „etică“ pe care te așezi! Dacă „realul“ — care 
nu trebuie „minimalizat", după părerea criticului — 
este sumbru trist, dacă etica pe care o accepți este 
aceea a deznădejdii, atunci pictura „severă“ cum 
numește criticul pesimismul, îi servește. Dar această 
„realitate“ nu ne servește nouă. Alta este etica 
noastră ! Ea presupune optimism constructiv, stare de 
spirit obiectiv necesară măreței opere de transformări

sociale care au loc în țara noastră. Și atunci ce com
bate criticul ? Faptul că pretindem o artă optimistă, 
mobilizatoare, constructivă ?

Chiar E. Schileru continuă spunînd: „Ceea ce le-aș 
recomanda ar fi o vijelioasă cufundare în contempo
raneitate, o mai violentă îmbrățișare a complexiunii 
reaiului actual". De acord! Dar cum poți reda „com- 
plexiunea realului actual“ într-o pictură pesimistă ?

In aceeași ordine de idei se înscrie și mult dezbă
tută problemă a tradiției. In unele din articolele pu
blicate în presă s-au repetat și argumentat cu exem
ple istorice tezele de bază ale concepției marxiste 
despre imaginea artistică, după care unitatea intre 
conținut și formă este indestructibilă. Poți învăța din 
experiența artistică a istoriei, dar nu poți reînvia o 
viziune picturală ce a corespuns unei anumite baze 
economice; nu poți utiliza o concepție artistică care 
a servit unei societăți de ideologie teocratică, de 
pildă, cea bizantină, fără a ajunge fatal la rezultate 
retrograde.

Și cu toate acestea astfel de elementare adevăruri 
sînt uneori categoric contestate. In cronica Expoziției 
1907 de anul trecut (Arta plastică nr. 3, 1957) ’
Petru Comarnescu, pledînd pentru tradiția pictv 
bisericești afirmă că: „...nu este adevărat că nu poți 
împrumuta tehnicile artei mai vechi fără să nu îm
prumuți și viziunea sau concepția care a dat naștere 
acestor tehnici". Și precizează mai departe, fără posi
bilitate de echivoc: din „frescele Voronețului se pot 
multe învăța, inclusiv modelarea realistă a chipuri
lor..."

Iar dacă sînteți curioși să vedeți ce fel de „mode
lare realistă“ se poate învăța din această pictură 
canonică, unde chipurile înghețate, fără expresie, 
nu se deosebesc, cercetați chiar tripticul pe care 
criticul îl lăuda, semnat de I. Bițan, C. Crăciun și 
P. Gherasim.

Spațiul nu-mi permite o mai amplă expunere a 
problemei. Ceea ce se desprinde limpede, însă, este 
necesitatea unor serioase analize asupra felului cum 
îndrumăm pe tinerii artiști. Sămînța aruncată pe 
acest ogor trebuie bine despărțită de neghină. Ro
dul, cu efect tîrziu, poate fi înecat de buruieni.

Criticilor și tuturor celor ce ajută Ia creșterea ti
nerilor artiști plastici le incumbă sarcini de mare 
seriozitate. Astfel de probleme nu pot fi tratate cu 
ușurință; orientarea artistului la rîndul lui educa
tor, factor ce influențează oamenii din jur, trebuie 
îndrumată de pe poziții partinice. Pe cei care au 
crezut că burghezia a depus armele pe tărîmul lup
tei ideologice, recrudescența revizionistă trebuie să-i 
trezească și să-i îndemne la vigilență.



Cuvintarco tovarășului 
GHEORGHE APOSTOL 

la intiinlrca activului sindicai din Capitala 
ch delegația C. C. S. din R. P. Ungara

După cum s-a anunțat in presă, la întilnirea activului sin
dical din Capitală cu delegația C.C.S. din R. P. Ungară au luat 
cuvintul tovarășii Gheorghe A postai, președintele Consiliului 
Central al Sindicatelor din R. P. Romînă și Somogyi Miklos, 
președintele Consiliului Central al Sindicatelor din R. P. Un
gară.

In numărul nostru de astăzi publicăm cuvintarea tov. Gh. 
Apostol.

Tovarăși și tovarășe,

Dragi oaspeți,

îngăduiți-mi ca în numele oa
menilor muncii organizați în sin
dicatele din Republica Populară 
Romînă să exprim bucuria ce 
ne-o prilejuiește vizita pe care o 
face în țara noastră delegația 
sindicatelor din Republica Popu
lară Ungară, în frunte cu tova
rășul Somogyi Miklos, președin
tele Consiliului Central al Sindi
catelor Ungare.

Pretutindeni în scurta dv. vi
zită, în întreprinderi industriale, 
pe șantiere de construcții, în in
stituții culturale și de deservire 
socială, muzee, oamenii muncii, 
activiștii sindicali, v-au întîmpi- 
nat cu multă bucurie, făcîndu-vă 
cunoscute roadele muncii lor însu
flețite în construirea socialismu
lui în țara noastră.
Această vizită constituie o nouă 

contribuție însemnată la întări
rea legăturilor frățești dintre sin
dicatele țărilor noastre, la dezvol
tarea prieteniei și colaborării so
cialiste dintre popoarele romin 
și maghiar.

Oamenii muncii din țara noa
stră urmăresc cu interes și satis
facție progresele pe care le rea
lizează poporul muncitor ungar 
în toate domeniile construcției 
socialiste. Oamenii muncii din 
Ungaria, sub conducerea Parti
dului Muncitoresc Socialist Un
gar, au obținut noi și importante 
succese în industrie, în agricul
tură, în ridicarea nivelului lor 
de trai.

Tovarășul Gh. Apostol a ară
tat în continuare că prietenia 
dintre cele două popoare își tra
ge forța și vitalitatea din însăși 
caracterul comun al orînduirii 
de stat a (arilor noastre. In am
bele țări puterea o deține clasa 
muncitoare aliată cu țărănimea 
muncitoare; învățătura marxist- 
leninistă luminează deopotrivă 
calea comună spre victoria socia
lismului în R.P. Romînă și R.P. 
Ungară.

Vorbitorul a înfățișat apoi 
succesele obținute de poporul 
muncitor din țara noastră, sub 
conducerea încercată a partidu
lui, în toate sectoarele de activi
tate. Cu ajutorul multilateral al 
Uniunii Sovietice și în colabora
re cu celelalte țări socialiste, în 
R.P. Romînă se îndeplinește cu 
succes politica leninistă a parti
dului nostru de industrializare 
socialistă a țării.

Aproape jumătate din familiile 
de țărani muncitori au pornit pe 
drumul transformării socialiste 
a satului, pe drumul unei vieți 
noi și îmbelșugate.

Scopul acestei politici neabătu
te a partidului și guvernului de 
dezvoltare a economiei naționale, 
este satisfacerea nevoilor mereu 
crescînde materiale și culturale 
ale oamenilor muncii.

Succese remarcabile au fost 
obținute pe drumul revoluției cul
turale.

O deosebit de mare importan
ță în succesele pe care poporul 
nostru muncitor le-a obținut pe 
drumul construirii socialismului o 
are colaborarea dintre țările la
gărului socialist și mai ales spri
jinul permanent și dezinteresat 
primit din partea primului stat 
socialist, Uniunea Sovietică. Ur- 
mînd cu consecvență politica 
Partidului Muncitoresc Romîn și 
a Guvernului R. P. Romîne, sin
dicatele noastre s-au pronunțat 
întotdeauna pentru întărirea con
tinuă a coeziunii lagărului socia
list, în frunte cu Marea Uniune 
Sovietică.

Unitatea de granit a țărilor la
gărului socialist se bazează pe 
principiile de nezdruncinat ale in
ternaționalismului proletar, pe țe
lurile comune de construire a so
cialismului, pe ajutorul reciproc, 
pe apărarea fermă a cuceririlor 
revoluționare în fiecare țară so
cialistă și în întregul lagăr so
cialist. Tocmai de aceea forțele a- 
gresive ale reacțiunii mondiale au 
căutat să lovească în unitatea la
gărului socialist, să rupă R. P. 
Ungară din marea familie fră
țească a țărilor socialiste, să in
staureze din nou puterea claselor 
exploatatoare, să deschidă un fo
car de război în centrul Europei 
amenințînd astfel pacea în lume.

Aceste planuri ale imperialiști
lor au suferit însă un eșec la
mentabil. Oamenii muncii din 
Ungaria, sub conducerea Partidu
lui Muncitoresc Socialist Ungar 
și a Guvernului Revoluționar 
Muncitoresc Țărănesc, cu ajutorul 
internaționalist al Uniunii Sovie
tice, a zdrobit complotul contra
revoluționar. Alături de celelalte 
țări ale lagărului socialist, țara 
noastră a acordat sprijinul său 
hotărît, moral și material, Repu
blicii Populare Ungare, contri
buind la refacerea într-un termen 
scurt a pierderilor și distrugerilor 
provocate de contrarevoluție.

Evenimentele petrecute în R. P. 
Ungară în toamna anului 1956 au 
arătat, odată mai mult., mișcării 
revoluționare muncitorești, nece
sitatea de a păstra neștirbită și 
de a întări necontenit unitatea 
lagărului socialist, de a menține 
o ascuțită vigilență revoluționa 
ră, de a nu uita că dușmanul ne 
pîndește și ne atacă acolo unde

găsește un teren prielnic pentru 
înfăptuirea planurilor sale crimi
nale. Acest lucru reiese clar și 
din Comunicatul Ministerului de 
Justiție al R. P. Ungare cu pri
vire la procesul grupului de tră
dători în frunte cu Imre Nagy.

Ciasa muncitoare, poporul no
stru, au luat cunoștință cu satis
facție de sentința pronunțată de 
justiția populară din R. P. Unga
ră, prin care acest grup de tră
dători de patrie și-a primit pe
deapsa pe deplin meritată.

In continuare, vorbitorul a a- 
rătat că în condițiile actuale, sar
cina cea mai importantă a sindi
catelor, a clasei muncitoare in
ternaționale este lupta pentru 
menținerea și consolidarea păcii, 
că politicii războinice a cercurilor 
monopoliste occidentale i se opune 
forța unită a lagărului socialist 
în frunte cu Uniunea Sovietică.

Unindu-și și mai mult rînduri- 
le — a spus vorbitorul — ducind 
o luptă neîmpăcată împotriva ori
căror încercări ale monopolurilor 
imperialiste de a dezlănțui un nou 
război, ca și împotriva agenturii 
burgheziei imperialiste, reprezen
tată de revizioniștii și reformiștii 
de toate nuanțele și culorile, cla
sa muncitoare și oamenii muncii 
din țările socialiste vor obține noi 
și noi victorii în lupta pentru în
tărirea unității lagărului socia
list, pentru cauza păcii, democra
ției și socialismului'în lumea în
treagă.

In cadrul discuțiilor cu dele
gația sindicatelor din Republica 
Populară Ungară, a spus în 
continuare tovarășul Gh. Apos
tol, noi am procedat la un 
schimb de păreri asupra, unor 
probleme ale mișcării sindicale 
din țările noastre. Putem afirma 
că, în toate problemele discuta
te, a existat o deplină unitate 
de vederi, atît în ce privește a- 
precierea rolului și sarcinilor 
sindicatelor în condițiile actuale 
ale construirii socialismului in 
țările noastre, condiții care se a- 
seamănă foarte mult, cît și în 
problemele mișcării muncitorești 
internaționale.

O deosebită importanță are în 
momentul de față pentru mișca
rea muncitorească internaționa
lă, deci și pentru sindicate, de
mascarea și combaterea cu fer
mitate a revizionismului contem
poran, care este promotorul in
fluenței ideologiei burgheze în 
rînd'ul maselor muncitoare. A- 
cest revizionism și-a primit o 
expresie concentrată în progra
mul Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, care urmărește să 
golească marxism-leninismul de 
conținutul său revoluționar, să 
provoace disensiuni și confuzii, 
să submineze unitatea partidelor 
comuniste și muncitorești și a 
țărilor lagărului socialist, să Ca
lomnieze țările aparținind acestui 
lagăr și să elogieze țările ca
pitaliste imperialiste, să înlocu
iască internaționalismul proletar 
revoluționar cu naționalismul 
burghez reacționar.

Experiența îndelungată a miș
cării muncitorești ne-a învățat 
că revizionismul este un aliat 
al cercurilor capitaliste imperia
liste și constituie un germene de 
descompunere al mișcării munci
torești revoluționare.

Această experiență ne-a mai 
învățat cît de primejdioși sînt 
aceia ce se intitulează marxiști- 
leniniști, iar în realitate îndepli
nesc cu voia sau fără voia lor 
rolul de agentură a dușmanului 
de clasă — de cal troian — în 
rîndurile mișcării muncitorești 
internaționale.

De aceea popoarele țărilor so
cialiste, mișcarea muncitorească 
internațională, partidele comuni
ste și muncitorești demască cu 
toată fermitatea poziția anti- 
marxistă, revizionistă a conducă
torilor U.C.I., fiind pe deplin con
vinși că demascarea pînă la ca
păt a revizionismului contempo
ran asigură întărirea unității și 
coeziunii mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, ser
vește cauzei socialismului și pă
cii, este în interesul însăși al cla
sei muncitoare și al poporului iu
goslav.

Respingînd critica principială, 
tovărășească a partidelor comu
niste și muncitorești în vederea 
clarificării divergențelor ideolo
gice într-o serie de probleme im
portante. conducătorii iugoslavi 
sau dedat la atacuri injurioase la 
adresa Uniunii Sovietice și a tu
turor țărilor socialiste. Această 
poziție a conducătorilor iugoslavi 
produce mare satisfacție cercuri
lor imperialiste din Occident și 
mai ales celor americane. Acum 
este lesne de înțeles că imperia
liștii americani acordă „ajutoare“ 
Iugoslaviei nu pentru că le e 
drag socialismul ci tocmai pentru 
că atitudinea antileninista a con- 
d"cătorilor iugoslavi corespunde 
planurilor și intereselor imperia
liștilor de subminare a unității 
lagărului socialist și a mișcării 
muncitorești internaționale.

Pentru noi însă este foarte clar 
că asemenea poziție nu servește 
intereselor mișcării muncitorești 
revoluționare, cauzei socalismu- 
lui. Noi am demascai și vom de-

masca pînă la caipăt tezele revi
zionismului din partea oricui și 
oriunde se vor ivi.

Idei revizioniste au formulat 
conducătorii iugoslavi și cu pri
vire la rolul sindicatelor în pe
rioada construirii socialismului. 
Trebuie spus că în Iugoslavia nu 
numai că teoretic s-a pus de 
multă vreme chestiunea că pe 
măsură ce înaintăm spre socia
lism sarcinile sindicatelor, sfera 
lor de activitate trebuie să se 
micșoreze, dar s-au luat și mă
suri practice în această privință. 
A fost restrîns rolul sindicatelor. 
O serie de atribuțiuni importante 
ca de pildă contractele colective 
de muncă, întrecerea socialistă, 
consfătuirile de producție, au dis
părut cu totul din practica sin
dicatelor iugoslave.

Sindicatele, ca cea mai largă 
organizație de masă a clasei 
muncitoare, educă și mobilizează 
pe toți cei pe muncesc în între
prinderile și instituțiile statului 
democrat-popular la îndeplinirea 
planurilor economice. Și este fi
resc să fie așa, deoarece cu cît 
se produce mai mult, mai bine 
și mai ieftin, cu atît se dezvoltă 
economia țării și se creează con
dițiile necesare creșterii nivelului 
de trai material și cultural al 
poporului muncitor. In întreaga 
lor activitate, sindicatele noastre 
se călăuzesc de învățătura 
leninistă care arată că sindica
tele reprezintă pentru masele de 
muncitori și funcționari o școală 
de conducere, o școală de gospo
dărire, o școală a comunismului, 
în conformitate cu această învă
țătură, sarcina noastră este să 
studiem, să stabilim mijloacele 
prin care să se întărească rolul 
și contribuția sindicatelor la o- 
pera de construire a socialismu
lui, convinși, fiind că astfel ser
vim cel mai bine interesele cla
sei muncitoare, cauza socialis
mului.

Acestei sarcini, a spus vorbito
rul, îi corespunde și schimbul de 
experiență făcut cu ocazia vizi
tei în țara noastră a delegației 
sindicatelor din R. P. Ungară. 
Tovarășul Gh. Apostol a arătat 
că asemenea întilniri bilaterale 
ale conducerilor sindicatelor din 
diferite țări constituie o formă 
utilă de cunoaștere reciprocă și 
de schimb de experiență, ele pot 
aduce o contribuție importantă 
la întărirea unității de acțiune a 
sindicatelor pe plan național și 
internațional, la dezvoltarea so
lidarității internaționale a celor 
ce muncesc.

Sindicatele din R.P. Romînă, 
ca și sindicatele din R.P. Unga
ră, făcînd parte din marea și 
puternica organizație de luptă 
a clasei muncitoare din lumea 
întreagă — Federația Sindicală 
Mondială — aduc o contribuție 
din ce în ce mai activă la dez
voltarea unității și solidarității 
muncitorești internaționale în 
lupta împotriva politicii război
nice a cercurilor imperialiste, 
pentru apărarea intereselor vita
le ale clasei muncitoare și ale 
tuturor celor ce muncesc.

Tovarășul Gh. Apostol a sub
liniat însemnătatea Conferinței 
sindicatelor oamenilor muncii din 
țările Europei ce va avea loc la 
Berlin, care constituie un nou 
pas înainte pe calea întăririi uni
tății de acțiune a sindicatelor și 
oamenilor muncii împotriva pri
mejdiei unui război atomic, pen
tru dezarmare și pace, pentru o 
Viață mai bună și progres social.

In întîmpinarea Conferinței 
Sindicale Europene, Consiliul 
Central al Sindicatelor noastre 
s-a adresat de curînd sindicate
lor din Belgia, Anglia, Danemar
ca, R. F. Germană, Olanda, Nor
vegia, Suedia, chemînd sindica
tele și oamenii, muncii din aceste 
țări la luptă unită și hotărîtă 
pentru menținerea păcii în Eu
ropa.

Vorbitorul a arătat că o deose
bit de mare însemnătate ar 
avea-o întrunirea unei conferin
țe la nivel înalt, care să contri
buie la rezolvarea celor mai ac
tuale probleme internaționale.

Toți oamenii muncii organizați 
în sindicatele din Republica 
Populară Romînă sînt convinși 
că prin găsirea unor soluții reci
proc acceptabile, conferința la 
nivel înalt va contribui la des
tinderea încordării internaționale 
și stabilirea unei atmosfere de 
încredere între state, la lichida
rea războiului rece și întărirea 
păcii între popoare.

Oamenii muncii din țara noas
tră, a spus în încheiere tovarășul 
Gh. Apostol, transmit prin dv. 
salutul lbr frățesc de luptă sin
dicatelor și oamenilor muncit din 
R. P. Ungară și dorința lor fier
binte de a se obține noi rezulta
te în consolidarea puterii mun
citorilor și țăranilor din Ungaria, 
în construirea socialismului și a- 
părarea păcii. Să întărim neînce
tat prietenia dintre poporul ro
mîn și poporul ungar, prietenia 
și colaborarea frățească cu toate 
popoarele lagărului socialist. Să 
întărim necontenit unitatea țărilor 
lagărului socialist în fruntea că
ruia se află Marea Uniune So
vietică. Să nu precupețim nici un 
efort pentru întărirea unității și 
solidarității muncitorești inter
naționale în lupta pentru pace și 
progres social în lume.

★
Cuvtntarea tovarășului Somogyi 

Miklos va fi publicată In numărul 
de mline al ziarului.

Sighișoara — vedere din turnul Cetății.
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Plecarea delegației C. C. S. 
din R. P. Ungară

Vineri Ia amiază a părăsit Ca
pitala, delegația Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din R.P. Un- 
gară, în frunte eu tovarășul So
mogyi Miklos, președintele Consi
liului Central al Sindicatelor din 
R. P. Ungară, membru în Biroul 
Politie al C.C. al Partidului Mun
citoresc Socialist din Ungarin. 
Membrii delegației au vizitat țara 
noastră la invitația Consiliului 
Central al Sindicatelor din R. P. 
Romînă.

La plecare, în Gara de Nord,

membrii delegației au fost salu
tați de tovarășii Gheorghe Apos- 
toi, președintele Consiliului Cen
tral al Sindicatelor, membru în 
Biroul Politic al C.C. al Partidu
lui Muncitoresc Romîn, M. Mujic, 
I, Dobre și N. Pascu, secretari ai 
C.C.S., de membri ai Prezidiului 
C.C.S., președinți ai C.C. 
dicatelor, șefi ai secțiilor

A fost de față Ferenc 
ambasadorul R.P. Ungare 
rești.

ale Sin- 
C.C.S.

Keleti, 
la Bucu-

In „Cursa Munților“ 
C. Dumitrescu a cîștigat etapa a IV-a

ORAȘUL STALIN (prin telefon 
de la trimisul nostru). —

Ieri după amiază, după o etapă 
de 186 km. la sprintui final, cu 
300 de m. înainte de sosire, Co- 
hanciuc o pornește înaintea celor
lalți dar Gozo Tdrok care din nou 
a iăcut o cursă inteligentă îl a- 
junge în apropierea hotelului 
„Carpați" și se părea că va cîștiga 
etapa. In urmărirea acestuia se 
lansează C. Dumitrescu. G. Moi- 
ceanu, L. Zanoni și polonezul Ka- 
tninski. Printr-un efort admirabil, 
„Gigl“ îi depășește trecînd primul 
linia de sosire.

Etapa a IV-a a fost o etapă a 
cicliștilor de la „Dinamo" I care 
în clasamentul general pe echipe 
se află cu 2,45 minute înaintea e- 
chipei C.C.A. I. La 10,20 minute ur. 
mează Gwardia-Varșovia. In cla
samentul general individual după 
4 etape la egalitate de timp, 
16h27’46”, se află 3 rutieri. Torok, 
Zanoni și Șeliaru, locul 4 Ion Va
sile la 1 minut. C. Dumitrescu se 
află pe locul IX, la 1,18 minute 
față de primii.

Etapa de ieri a avut un început 
foarte promițător. Predealul și

mai ales Cioplea au făcut pluto
nul „țăndări“, astfel că ne aștep- 
tem la o veritabilă bătălie. Dar 
grosul plutonului se regrupează și 
pînă aproape de Făgăraș asistăm 
la o „excursie“ liniștită a celor 
49 de cicliști care au mai rămas 
în cursă.

Trebuie remarcată apoi, forma 
excelentă a lui Cohanciuc care din 
nou a atras atenția asupra per
spectivelor sale. Băiatul acesta de 

, 18 ani cu o voință admirabilă, știe 
să se bată cu rutieri cu experien- 
ță, dar păcat că n-are rutina 
sprinturilor finale. Antrenorul A. 
Someșan trebuie să insiste mai 
mult cu elevul său asupra acestei 
deficiențe.

După cum se poate vedea pînă 
acum, „Cursa Munților“ prileju
iește afirmarea unor tineri talen- 
tați, de care Federația de Ciclism 
și cluburile respective au datoria 
să se ocupe cu toată atenția.

Astăzi se desfășoară etapa a V-a 
Orașul Stalin — Sinaia — Orașul 
Stalin — Bran — Orașul Stalin — 
167 km.

M. ZONIS

Cînd organizația U. T. M 
îndrumă bine munca tinerilor 

colectiviști

♦

(Urmare din pag. I-a)

tul U.T.M. prezintă pe scurt si- 
tiuația îndeplinirii angajamentelor 
și sînt scoase în evidență atît suc
cesele cît și lipsurile și se iau noi 
măsuri pentru îndeplinirea angaja
mentelor. (De pildă, într-una din 
ședințe tinerii au propus să se e- 
fectueze un control al culturilor de 
cartofi pentru a preveni atacul gîn- 
dacului de Colorado. Comitetul 
U.T.M. a adus această propunere 
la cunoștința consiliului de condu
cere al gospodăriei și într-o dumi
nică tinerii au controlat amănun
țit toate culturile de cartofi). A- 
ceste consfătuiri sînt foarte opera
tive : o consfătuire nu durează mai 
mult7 de o oră.

Acestea sînt doar cîteva din me
todele prin care organizația de 
bază U.T.M. din G.A.C. Codlea or
ganizează munca tinerilor în pro
ducție, pentru îndeplinirea anga
jamentelor luate.

Acțiunile lor voluntare de pînă 
acum — dintre care multe nu pot 
fi evaluate decît după strîngerca 
recoltei, ori la sfîrșitul anului — 
au adus economii în valoare de 
aproape 3.000 lei. Banii vor fi 
vărsați în fondul de bază al gospo
dăriei lor.

Consiliul de conducere al gos
podăriei (președinte Gheorghe 
Ciolan), a apreciat activitatea ti
nerilor ca foarte rodnică și a ho
tărît să-i stimuleze prin dotarea 
echipei artistice și a celei sportive 
cu materialele necesare.

ÎNTÎLNIRE
cu parlamentarii

Cîteva zile înseamnă puțin atunci 
cînd vrei să cunoști o țară. Și to
tuși, cîteva zile sînt suficiente 
pentru a desprinde esențialul din 
viața unui popor, pentru a desci
fra elementele dominante ale preo- 
cupărilor sale. I-am ascultat pe 
parlamentarii din R. D. Germană 
vorbind. Ceea ce spuneau ei nu erau 
niște simple aprecieri politicoase, 
protocolare, ci observații atente — 
rodul unei examinări profunde a 
lucrurilor văzute. Unul din oaspe
ții noștri se situa o clipă în postu
ra unui gazetar și mărturisea că 
dacă ar fi trebuit să scrie un re
portaj despre călătoria în Romînia 
ar fi denumit-o „un marș triumfal 
al prieteniei“. Ideea aceasta bine
înțeles în forme de exprimare dife
rite — am reținut-o în toate de
clarațiile făcute cu prilejul confe
rinței de presă.

Gerald Gotting, vicepreședinte 
al Camerei Populare a R. D. Ger
mane, a sintetizat impresiile acu
mulate jn timpul vizitei făcute pe 
meleagurile noastre. Conducătorul 
delegației parlamentare germane a 
subliniat că membrii delegației

sînt profund impresionați de cele 
văzute și că au înregistrat cu sa
tisfacție realizările pe care po
porul nostru le-a obținut în anii 
puterii populare. „Nimic nu do
vedește mai bine decît aceste rea
lizări de ce este în stare un po
por care își construiește viitorul 
sub conducerea partidului """ 
marxist-leriinist“.
continuarea celor spuse de parla
mentarul german : „Ne-am putut 
convinge că aplicarea politicii le
niniste în problema națională a 
dat rezultate foarte bune“. Gerald 
Gotting s-a referit pe scurt și la 
situația postbelică Germanici,

sau
Am notat în
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Solemnitatea înminării
unor decorații

Vineri la amiază a avut loc la 
Prezidiul Marii Adunări Naționale 
solemnitatea înmînării unor deco
rații.

La solemnitate au participat to
varășii Ion Gh. Maurer, președin
tele Prezidiului Marii Adunări Na
ționale, Gh. Stoica, secretarul 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale, academicienii Iorgu Iordan, 
vicepreședinte al Academiei R. P. 
Romîne, Eugen Bădărău, Horia 
Hulubei, și Miron Nicolescu, gene
rali și ofițeri superiori din Minis
terul Forțelor Armate și Ministe
rul Afacerilor Interne.

Cu prilejul împlinirii vîrstei de 
50 de ani și pentru activitatea sa 
științifică s-a conferit Ordinul 
Muncii cl. I academicianului pro
fesor Șerban Țițelca.

S-a conferit, de asemenea, ordi
ne ale R. P. Romîne unui număr 
de 25 de militari și angajați civili 
din Ministerul Afacerilor Interne și 
Ministerul Forțelor Armate pentru 
rezultate deosebite obținute în 
muncă, pentru curajul, devotamen. 
tul, priceperea și spiritul de sa
crificiu dovedit în îndeplinirea sar
cinilor de serviciu, pentru contri
buția adusă la întărirea Forțelor 
Armate ale Republicii Populare 
Romîne

Președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, Ion Gheorghe 
Maurer, a felicitat pe cei decorați 
și le-a urat noi succese în acti
vitatea de viitor.

Acad. prof. Șerban Țițeica și 
colonelul Lixandru Vasile au mul
țumit călduros pentru distincțiile 
primite.

atrăgînd atenția asupra procesului 
accelerat de reînviere a fascismu
lui în Germania occidentală.

Richard Krams, directorul gene
ral al uzinelor chimice „Fahlberg 
List“ din Magdeburg, a mărturi
sit că este uimit de amploarea 
dezvoltării industriale a R.P.R. 
Oaspetele nostru a vorbit despre 
uzinele „1 Mai“ din Ploești, uzi
nele „Ernst Thălmann“ din Ora
șul Stalin, etc., exprimîndu-și con
vingerea că în țara noastră se va 
dezvolta în scurtă vreme o puter
nică industrie chimică.

germani
Ursula Lòbel, profesoară la 

școala elementară din Ohrdruf, 
regiunea Erfurt, membră a comi
tetului regional Erfurt al Uniunii 
Tineretului Liber German, și-a re
latat impresiile despre viața mino
rității germane din țara noastră. 
Cea mai puternică impresie — a 
spus parlamentara germană — 
este unitatea oamenilor munșii de 
diferite naționalități. Vorbind de
spre întîlnirile sale cu oamenii 
simpli, pe străzile din Timișoara 
și Orașul Stalin, Ursula Lobel ară
ta că aceștia au asigurat-o că nici
odată minoritățile naționale n-au 
avut asemenea posibilități de afir
mare.

Jonny Lohr, vicepreședinte al 
Camerei de comerț și industrie, a 
rostit cuvinte elogioase despre pro
dusele romînești și a arătat <’ă 
acestea se bucură de un frumos 
prestigiu pe piața germană. Cu 
mult interes a fost ascultat Die
trich Besler, președintele coopera
tivei agricole de producție „1 
Mai“ din Wartenberg. Intr-un lim
baj colorat el a vorbit despre agri
cultura noastră care l-a impresio
nat puternic și a făcut unele com
parații cu experiența colectiviști
lor germani.

Vizita parlamentarilor germani a 
fost scurtă dar rodnică. O vizită 
a prieteniei ce unește două po
poare din marele lagăr al socia
lismului.

M. RAMURĂ

Vizitele delegației parlamentare 
D. G.a R

Membrii delegației parlamenta
re a R. D. Germane în frunte cu 
Gerald Gotting, vicepreședinte al 
Camerei Populare, însoțiți de de
putății Petre Drăgoescu, vicepre
ședinte al Marii Adunări Națio
nale și Anton Breitenhofer, pre
cum și 
cretar al Ambasadei R.D. Ger
mane la București au vizitat vi
neri dimineață centrul de produc
ție cinematografică de la Buftea.

Membrii delegației au apreciat 
călduros înzestrarea acestui mo
dern centru cinematografic și au 
transmis urări de succes artiști
lor și tehnicienilor.

★
Vineri după-amiază, membrii 

delegației parlamentare a R. D.

de Walter Laloucek, se-

Germane în frunte ou Gerald 
Gâtting, vicepreședinte al Camerei 
Populare, au făcut o vizită la Casa 
de Cultură „Friedrich Schiller" din 
Capitală. Oaspeții au fost însoțiți 
de deputății Filip Geltz, membru 
în Prezidiul Marii Adunări Națio
nale și Anton Breitenhofer. Dele
gația a fost însoțită de asemenea, 
de Heinz Lippold, secretar al Am
basadei R. D. Germane la Bucu
rești, și alți membri ai Ambasa
dei.

Urîndu-le bun sosit, Artur Bredt, 
directorul Casei de cultură „Frie
drich Schiller", a vorbit despre 
activitatea acestui important lăcaș 
de cultură din Capitală.

Parlamentam din R. D. Germa
nă au oferit Casei de Cultură bus
tul marelui scriitor Friedrich 
Schiller și alte daruri.

Răspunsuri ale cititorilor 
la întrebările de conștiință

Etapa a lll-a 
a întrecerii 

prietenilor cărții■ ■

Vineri după amiază, la Școa
la tehnică de comerț „Nicoiae 
Crețulescu" s-a desfășurat eta
pa a lll-a pe Capitală a între
cerii prietenilor cărții. Au par
ticipat peste 70 de concurenți 
bucureșteni de diferite profesii: 
muncitori, ingineri, tehnicieni, 
elevi, studenți, funcționari etc.. 
selecționați la faza anterioară.

In toate regiunile țării, faza 
regională a concursului „Iubiți 
cartea" se va desfășura pînă la 
începutul lunii iulie. Etapa fi
nală a concursului va avea loc 
în prima jumătate a lunii au
gust.

(Agerpres)

Comemorarea 
lui Rimski Korsakov
Vineri seara, în sala Casei prie

teniei romlno-sovietice A.R.L.U.S. 
din str. Batiștei nr. 14, a avut loc 
comemorarea a 50 de ani de la 
moartea marelui compozitor rus 
Rimski Korsakov.

Despre viața și opera lui Rimski 
Korsakov a vorbit Vasile Tomes- 
cu, redactor șef adjunct al revis
tei ,,Muzica".

A urmat apoi un concert din 
opera compozitorului.

(Agerpres)

Cum își gospodăresc
tinerii

(Urmare din pag. l-a) 
rectorul întreprinderii, a găsit 
1001 de justificări pentru aceste 
lipsuri. Dacă în locul justificări
lor s-ar căuta soluții practice, s-ar 
lua măsuri, tinerii s-ar bucura 
condiții de viață civilizată.

O vizită cu tîlc

de

des-In toată Cisnădia se aflase 
pre lipsa de simț gospodăresc a 
locatarilor de la căminul „Dacia“, 
într-o zi, vreo 20 de fete de la 
„Mătasea Roșie“, „Victoria“, 
„Transilvania“, „11 Iunie“, au ho
tărît să viziteze căminul băieților 
de la „Dacia“. Abia au apucat să 
intre în curte, că au fost nevoite 
să ocolească băltoacele, gropile, 
grămezile de gunoi. Primul dor
mitor era nemăturat de cîteva 
zile, iar multe cearceafuri arse cu 
țigările. Hainele erau aruncate la 
voia întâmplării. Cîțiva tineri șe
deau tolăniți pe pat așa cum ve
niseră de la lucru. Unii nici nu 
s-au ridicat în picioare cînd le-au 
venit oaspeții.

Fetele însă au știut cum să se 
poarte.

— Vai ce dezordine — se mi
rară cu voce tare ut e mislete Ma- 
rța Grigore și Elena Miscoci de 
ba „11 Iunie“, Și cînd ii vezi la

(Urmare din pag. I-a)

a ufemiștilor, a modului lor de 
comportare în familie și societa
te

La uzinele „Electroputere“ din 
Craiova adunarea generală a a- 
vut loc- pe o temă mai largă : 
„Profilul moral al utemistului" în 
care utenti știi au discutat despre 
trăsăturile esențiale care formea
ză caracterul tînărului muncitor 
înaintat. In adunare s-a arătat 
că huliganismul e o rămășiță a 
moralei burgheze în conștiința și 
in comportarea oamenilor și că el 
constituie o manifestare activă a 
acestei morale putrede, descom
puse. Aceeași bază o au și unele 
manifestări de cosmopolitism 
concretizate în ținuta vestimen
tară a unor tineri, ridicolă și 
lipsită de bun simț, in malagam- 
bismul manifestat de ei în sălile 
noastre de dans. Tinerii de acest 
fel concep viața în mod ușuratic, 
fugind, in căutarea de plăceri 
meschine, de orice răspundere so
cială, modul lor de comportare 
degenerind adesea în acte huli
ganice. Adunarea a trasat ca 
sarcină ufemiștilor să lupte fără 
ezitare și cu toate forțele împo
triva manifestărilor de huliganism 
și cosmopolitism, să lupte pen
tru o comportare in spiritul eticii 
comuniste și să zdrobească prin- 
tr-o atitudine intransigentă ori 
ce fel de influență a moralei bu- 
gheze în rîndurile tineretului. 
Aceeași hotărîre «u luat-o și ute-

V

dans sau la plimbare, nu le a- 
jungi nici cu prăjina la nas.,.

Băieții trăgeau cu urechea la 
discuțiile fetelor. Printre ei, ute- 
miștii Petre lordache și Tudor 
Costache zîmbeau nepăsători. Alții, 
Ion Botărel, Ion Dumitru, au ple
cat capul rușinați. De, fiecare 
cu obrazul lui.

Vizita a avut 
Totuși, aici nu se vor putea obține 
rezultate decît 
muncă politică dusă de U.T.M.

Pentru amenajarea căminelor 
întreprinderii s-au alocat, în ul
timii ani, peste 350.000 lei. A- 
proape tot echipamentul este nou. 
Anul trecut s-au 
puri, cearceafuri, 
saltele, difuzoare, 
peste 200.000 lei. 
însă păstrate. La 
najat în fostul 
unde locuiesc 45 de băieți, au fost 
deteriorate sau stricate în ultimele 
luni bunuri de uz gospodăresc. 
Utemiști ca Petre lordache, Ion 
Nistor, Dumitru Argintaru, Gri
gore Grecu și alții, dorm îmbră- 
cați, joacă fotbal cu pernele.

Asemenea atitudini huliganice 
nu trebuie tolerate de către cămi
niști. Partidul și guvernul creează 
condiții tot mai bune tinerilor 
muncitori. Datoria acestora este 
de a îngriji bunurile obștești ca

un rol educativ.

după o intensă

cumpărat dula- 
covoare, pături, 

în valoare de 
Acestea nu sînt 

căminul ame- 
local al cantinei,

pe ale lor personale. Oameni care 
deteriorează bunurile, care fac 
scandal, vin în stare de ebrietate, 
se poartă necuviincios nu au ce 
căuta în căminele muncitorești.

Aplicarea unor măsuri admini
strative care să meargă pînă la 
excluderea din cămin este un lu
cru necesar. Dar numai aceasta 
nu ajunge. Este totodată nevoie de 
crearea unei opinii largi de masă 
împotriva acelora care nu îngri
jesc bunurile obștești.

In loc de concluzii

de bază U.T.M., 
sarcina de cinste 
de educația tine- 
să se simtă răs-

Organizațiile 
care au primit 
de a răspunde 
retuiui, trebuie 
punzătoare.

Activitatea
U.T.M. nu se măsoară după nu
mărul de ședințe, ci după mun
ca concretă desfășurată, expri
mată în comportarea tinerilor. 
Organizațiile U.T.M. trebuie să 
ia măsuri pentru a cultiva la ti
nerii căminiști respectul față de 
bunurile obștești. Și aceasta se 
poate face prin discuții, prin or
ganizarea de vizite la alte că
mine, prin sancționare« elemen
telor nedisciplinate. Dacă, cu 
toată strădania, stnt Încă tineri

unei organizații

care nu știu să prețuiască lar
gile posibilități pe care le au să 
trăiască o viață civilizată, este 
necesar să se aplice măsuri le
gale, sancționări materiale și, 
după caz, eliminarea din cămine.

In căminele din orașul Cisnă- 
die, în timp ce unele conduceri 
de întreprinderi s-au ocupat cu 
grijă de condițiile de trai ale ti
nerilor, slnț încă fabrici ca „11 
Iunie" unde direcțiunea se ocu
pă nesatjsfăcător de atribuțiile 
sale în această direcție. în alte 
locuri, ca la „Dada“, deși între
prinderea a făcut eforturi mari, 
tinerii nu au încă format sim
țul gospodăresc.

Trebuie unite forțele pentru 
educarea tineretului căminist. O 
atenție deosebită trebuie acorda 
tă organizării judicioase a timpu 
lui liber. Comitetele de cămin 
trebuie să propună organizarea 
de conferințe, să stabilească, sub 
îndrumarea organizațiilor U.T.M., 
temele serilor literare. Prea puți
nă atenție se dă în momentul 
de față organizării jocurilor dis
tractive, a serilor de întrebări și 
răspunsuri, concursurilor sporti
ve etc.

Se cere comitetului U.T.M. al 
orașului Cisnadie ca și organi
zațiilor de bază U.T.M. să ia de 
urgență măsuri pentru a crea pe 
lingă fiecare cămin, comitete din 
tineri destoinici, care să aibă în 
grijă menținerea ordinei și cură
țeniei. să ajute la organizarea 
odihnei și educației tineretului. 
Iar fiecare tînăr să nu uite, că în 
afară de dreptul de a trăi civili
zat are datoria să păstreze bu
nurile materiale — proprietate 
obștească — care i-au fost puse 
la dispoziție.

miștii de la uzina electrică din 
orașul Petroșani care discuți nd 
fapta odioasă a șoferului din 
Ploești s-au pronunțat ferm îm
potriva oricăror indulgențe față 
de manifestările moralei burgheze 
„Deseori — a spus în adunare 
utemistul Nicoiae Rovența — 
observăm cum la reuniunile noa
stre tovărășești tineri corupți 
strică atmosfera cu dansurile lor 
decadente atrăgînd și pe alții în 
asemenea manifestări, iar noi nu 
luăm o atitudine combativă îm
potriva lor, nu luptăm ca astfel 
de izbucniri cosmopolite să cape
te oprobiul unanim, și să nu 
degenereze in acte antisociale“.

La redacția ziarului nostru s-au 
primit pînă acum sute de scri
sori prin care tineri și vîrstnici 
din toațe colțurile țării și din 
cele mai diferite locuri de activi
tate condamnă manifestările de 
huliganism și se angajează să 
lupte pentru stîrpirea lor din ră
dăcină. Trebuie să subliniem că 
drutnuj cel mai sigur care duce 
la succesul deplin al acestei lupte 
este preocuparea exigentă a fie
cărui tînăr pentru însușirea pro
fundă a normelor comuniste de 
conduită in societatea noastra, 
intensificarea activității organi
zațiilor U.T.M. privind educarea 
comunistă a tineretului, intransi
gență revoluționară în apărarea 
și promovarea in viață a princi
piilor moralei societății noastre 
din partea fiecărui cetățean cin
stit. Să-i izolăm pe huliganii și 
bulevardiștii de toate soiurile 
lipsindu-i de orice putere de in
fluență asupra altor tineri. Să 
creăm o puternică opinie de ma
să care va închide calea oricăror 
influențe și manifestări ale mo
ralei burgheze.

Expoziție studențească
Originală și plină de conținut, 

expoziția de fotografii deschisă in- 
tr-una din sălile Casei de cul
tură a studenților din centrul uni
versitar lași impresionează pe ori
care din vizitatori...

Viitori medici și ingineri, profe
sori sau agronomi, posesori ai 
unui aparat fotografic s.au dove
dit veritabili artiști in a prinde 
pe peliculă minunatele construcții 
ale lașului, din anii din urmă, 
vechile monumente din istoria bă- 
tr'tnei cetăți moldovenești, epi- 

.soade din excursiile prin țară sau ’ 
priveliști din țările prietene. Cele 
mai meritorii exponate sînt ale 
studenților. Alexandru Avădanei 
de la Universitatea „Al. I. Cuza" 
și Goldstein Sanau de la Politeh
nica ieșeană.

Universitatea „C. I. Parhon“ 
Facultatea de Științe Juridice 

și Administrative 
Secția fără frecvență

ANUNȚ

Facultatea de Științe Ju
ridice din București—secția 
fără frecvență — anunță stu
denții săi că ultimul ter
men pentru depunerea teme
lor de control și a cererilor 
de înscriere la examenele 
din sesiunea iulie a.c., este 
de 25 iunie 1958.

f
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Congresul al XLlea al Partidului Comunist din Cehoslovacia

Cuvîntarea tovarășului Aleksei Kiricenko
PRAGA 20 (Agerpres). — unii Sovietice, a felicitat Parti. 

Luînd cuvîntul la 19 iunie 1958 dul Comunist din Cehoslovacia, 
la Congresul al XI-lea al Parii- harnicul și talentatul popor ceho- 
dului Comunist din Cehoslovacia, slovac pentru victoriile remarca- 
Aleksei Kiricenko, membru al , . , . . .Prezidiului și secretar al C.C. al blle in construirea socialismului. 
P.C.U.S., conducătorul delega- urîndu-i noi succese pe această 
ției Partidului Comunist al Uni- cale glorioasă.

Succesele construcției socialiste 
în Cehoslovacia

Schimbarea cea mai importan
tă și îmbucurătoare în viata po
porului cehoslovac, a spus Kiri
cenko, o constituie faptul că rela
țiile de producție socialiste au 
repurtat în Cehoslovacia o victo
rie hotărîtoare. Industria, comer
țul și finanțele se află în între
gime în mîinile poporului. în 
mîinile statului democrat-popu
lar. în agricultură precumpănește 
sectorul socialist.

Socialismul a spus A. Kiri
cenko, a repurtat o victorie trai
nică și în conștiința oamenilor. 
Ideile socialismului au pus stă- 
pinire atît de adine pe mințile a 
milioane de oameni ai muncii 
cehoslovaci, îneît în prezent nici 
o forță nu îi va abate din dru
mul pe care au pășit ferm spre 
un viitor comunist luminos.

Succesele construcției so
cialiste în Cehoslovacia, a 
subliniat Kiricenko, sînt de 
o mare însemnătate princi
pială pentru întreaga mișca
re comunistă internațională. 
Ele constituie un nou exem
plu convingător al triumfului 
ideilor marxist-leniniste tra
duse în viață prin munca în
suflețită a poporului.

Succesele în construirea socie
tății socialiste in Cehoslovacia, a 
spus Kiricenko în continuare, in
firmă in mod hotărît predicile de 
tot felul cu privire la așa-numite-

le căi „deosebite“, „specifice“ 
spre socialism, căi care in esen
ța constituie o negare a princi
palelor legi inerente tuturor ță
rilor ce au pășit pe calea socia
lismului. Experiența a arătat că 
orice încercare de a se abate de 
la drumul larg spre socialism, 
croit de Marea Revoluție Socia
listă din Octombrie, subminează 
forjele mișcării comuniste inter
naționale, duce la divergente și 
izolare, iar cei ce doresc să 
meargă spre socialism pe cărări 
întortochiate ajung in impas — 
în mlaștina revizionismului.

Este cu totul firesc, a arătat 
vorbitorul, că partidele noastre 
frățești resping în mod unanim 
și hotărît asemenea cărări.

Victoriile istorice ale socialis
mului în Cehoslovacia au deve
nit posibile numai datorită fap
tului că partidul comunist a în
drumat și continuă să îndrume 
avîntul revoluționar al maselor 
populare.

Comuniștii din Uniunea So
vietică acordă o înaltă prețuire 
luptei pricepute și pline de ab
negație a comuniștilor ceho
slovaci pentru întărirea dictatu
rii clasei muncitoare, pentru 
construirea socialismului în (ara 
lor. Partidul Comunist din Ceho
slovacia este conducătorul și în
drumătorul recunoscut al oame
nilor muncii cehoslovaci-

aduce nici un fel de argumente 
convingătoare în apărarea vederi
lor lor.

VICTORIA SOCIALISMULUI, 
a spus A. Kiricenko, POATE Fi 
ASIGURATA NUMAI PRIN 
LUPTA HOTARITA ÎMPOTRI
VA REVIZIONISMULUI, CA A- 
GENTURA A IMPERIALISMU
LUI IN MIȘCAREA MUNCITO
REASCA.

Noi, a subliniat el, nu am fi 
marxist-leniniști dacă nu ne-am 
ridica cu hotărire împotriva ace
lora care au atentat la ceea.ce

este cel mai sfint — marxism- 
leninismul — dacă ne-am călca 
pe conștiință pentru a nu jigni 
pe revizioniști, pentru a nu-i su
păra.

Noi, comuniștii sintem che
mați să transformăm lumea. 
Istoria ne-a impus o mare 
răspundere. Niciodată comu. 
niștii nu au făcut și nu vor 
face concesii in problemele 
principale fundamentale ale 
rnarxism-leninismului.

Niciodată ei nu vor admite 
dezarmarea ideologică a clasei 
muncitoare.

Forțele păcii întrec cu mult 
forțele agresiunii și războiului

O dovadă grăitoare a viabilității 
ideilor comunismului

După ce a relevat uriașele 
succese ale poporului sovietic și 
măsurile înfăptuite de P.C.U.S. 
în vederea dezvoltării economiei 
și ridicării bunăstării poporului, 
Kiricenko a spus în continuare 
că Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice, îndeplinind hotărîrile 
Congresului al XX-lea al parti
dului, a restabilit pe deplin nor
mele leniniste ale vieții de par
tid. Pe baza aceasta au crescut 
considerabil spiritul de inițiativă 
și combativitatea organizațiilor de 
partid și ale tuturor comuniști
lor, s-a ridicat nivelul muncii 
organizatorice și ideologice a 
partidului.

Unit mai strîns ca oricînd în 
jurul Comitetului său Central 
leninist, partidul conduce cu fer
mitate poporul sovietic pe calea 
construirii comunismului.

Nu de mult, a spus vorbi, 
torul, Uniunea Sovietică era 
singura {ară a socialismului 
victorios. Or, astăzi un șir 
întreg de țări democrat- 
populare trec în mod direct 
la înfăptuirea sarcinii de de- 
săvîrșire a construcției so
cialiste, deschizînd astfel o 
nouă etapă în dezvoltarea 
socialismului mondial.

Eforturile eroice ale clasei 
muncitoare, țărănimii muncitoare 
și intelectualității dintr-o serie

de țări din Europa și Asia au 
dovedit că oamenii muncii con
duși de partide marxist-leniniste 
combative sînt în stare să con
struiască pe planul unui sistem 
întreg de state o viață nouă fe
ricită și liberă.

Victoria relațiilor socialiste în- 
tr-o serie de țări democrat-popu- 
lare constituie un triumf al marx- 
ism-leninismului. Oamenii muncii 
din întreaga lume au primit o 
nouă dovadă grăitoare a viabili
tății ideilor comunismului, a mă
reței lor forțe transformatoare.

Toate țările lagărului socialist, 
atit cele mai dezvoltate cît și al
tele mai puțin dezvoltate din 
punct de vedere economic, a spus 
Kiricenko în continuare, iși ridi
că cu succes economia națională, 
folosind avantajele sistemului 
socialist, înfăptuind o strînsă co
laborare economică intre ele, ba
zată pe principiul egalității în 
drepturi și ajutorului reciproc 
frățesc. Aceasta este o lege de 
dezvoltare a țărilor socialiste.

IATADECE PARTIDELE CO
MUNISTE Șl MUNCITOREȘTI 
CONSIDERA UNITATEA ȚARI
LOR SOCIALISTE, PRECUM Șl 
DEZVOLTAREA Șl ÎNTĂRIREA 
RELAȚIILOR DINTRE ELE, 
DREPT CONDIȚIA HOTARI- 
TOARE A UNOR NOI SUCCESE 
ALE SOCIALISMULUI INTER
NAȚIONAL.

Popoarele țărilor lagărului so
cialist — a spus în continuare 
A. Kiricenko — trebuie să con
struiască socialismul și comunis
mul într-o situație internațională 
complicată. Forțele imperialiste 
se străduiesc prin toate mijloa
cele să mențină situația de încor
dare în relațiile dintre popoare 
și continuă cursa înarmărilor. In 
Europa ele mizează mai ales pe 
renașterea militarismului și re- 
vanșismului vest-german, scon- 
tind să-l folosească in scopurile 
lor agresive, în lupta împotriva 
democrației și socialismului.

A. Kiricenko, a spus în conti
nuare : Forțele păcii întrec cu 
mult forțele agresiunii și războ
iului. Nu putem trece însă cu ve
derea faptul că, în ciuda eșecului 
vădit al politicii „de pe poziții 
de forță“, cercurile guvernante 
ale puterilor imperialiste continuă 
cu încăpățînare să urmeze linia 
care duce spre un război atomic.

Ca și Bourbonii, ele „nu au 
uitat nimic și nu au învățat ni
mic“.

Guvernele S.U.A., Angliei și 
Franței continuă să se eschiveze 
de la adoptarea propunerilor so
vietice cu privire la încetarea ex
perimentării armei nucleare, re
fuză să interzică folosirea ei. Ele 
resping propunerea Republicii 
Populare Polone privitoare la 
crearea in Europa a unei zone 
denuclearizate. Conducătorii mi
litari ai puterilor occidentale de
clară fățiș că intenționează să 
folosească armele atomice și cu 
hidrogen împotriva țărilor socia
liste. Statele Unite ale Americii 
și partenerii lor din blocul nord- 
atlantic se opun de asemenea cu 
încăpățînare propunerii Uniunii 
Soyietice cu privire la convoca
rea unei conferințe la nivel înalt 
care ar putea contribui într-o 
măsură însemnată la slăbirea în
cordării internaționale.

Procedeul lor preferat îl consti
tuie cererea provocatoare de a se 
discuta la această conferință 
problema unificării Germaniei și 
problema situației în țările de 
democrație populară din Europa 
răsăriteană.

In ceea ce privește proble
ma unificării Germaniei, gu
vernul sovietic, guvernele tu
turor statelor socialiste și-au 
expus în repetate rînduri po-

unificării Germaniei trebuie 
să fie rezolvată de poporul 
celor două state germane su
verane— Republica Demo
crată Germană și Republica 
Federală Germană.

Dorința Statelor Unite ale A- 
mericii de a supune spre discu
tare conferinței problema situa
ției în țările de democrație popu
lară din Europa constituie o în
cercare de amestec grosolan în 
treburile interne ale unor state 
suverane și cu drepturi depline.

Puterile occidentale — a spus 
în continuare A. Kiricenko — 
propun ca în spatele popoarelor 
țărilor socialiste să încheie o 
tranzacție asupra destinelor lor. 
Dar imperialiștii ar trebui să 
țină bine minte că, spre deose
bire de alte citeva puteri, Uniu
nea Sovietică nu a făcut nicioda
tă și nu intenționează să facă 
din soarta altor popoare un o- 
biect de tranzacție pe arena inter
națională.

Cercurile guvernante ale țări
lor occidentale, care acționează 
„de pe poziții de forță“, trebuie 
să țină minte că orice încercare 
de a dezlănțui un nou război 
mondial nu poate să aibă decit 
un singur deznodămînt — pieirea 
imperialismului.

Noi, comuniștii — a spus în în
cheiere A. Kiricenko — credem 
ferm în triumful cauzei noastre 
drepte. Marele Lenin ne-a porun
cit să nu ne temem de nici un fel 
de amenințări și provocări ale 
imperialiștilor, să mergem cu în
credere înainte, pe calea spre co
munism. Nu există forțe care să 
poată schimba legile obiective 
ale dezvoltării istorice, care să 
poată frînge marea hotărîre a 
clasei muncitoare de a transfor
ma lumea veche și de a făuri o 
lume nouă I LA ÎNCERCĂRILE 
FORȚELOR IMPERIALISTE 
REACȚIONARE DE A ÎMPIE
DICA DEZVOLTAREA SOCIE
TĂȚII UMANE SPRE O NOUA 
EPOCA, COMUNIȘTII RĂS
PUND PRIN SPORIREA VIGI
LENȚEI, PRIN STRÎNGEREA 
CONTINUA A RINDUR1LOR 
LOR, PRIN ÎNTĂRIREA UNI
TĂȚII CLASEI MUNCITOARE 
SUB MĂREȚUL ȘI INVINCIBI
LUL STEAG AL INTERNAȚIO
NALISMULUI PROLETAR.

ziția fermă in această pro- (Text prescurtat — sublinierile șî 
blemă și anume că sarcina subtitlurile aparțin redacției).

Salutul C. C. al P.C.U.S.

Salutul delegatici P. M. P.
Cuvîntarea tovarășului Alexandru Drăghici

In ședința din seara zilei de 
19 iunie 1958 a celui de-al XI- 
lea Congres al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, tovarășul

Alexandru Drăghici. membru în 
Biroul Politic al C.C. al P.M.R. 
a rostit următoarea cuvîntare:

Rodul energiei creatoare 
a maselor muncitoare 

din Cehoslovacia
Dragi tovarăși,
Permiteți-mi ca în numele Co

mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, al clasei 
muncitoare și al întregului popor 
muncitor din R. p. Romînă să 
aduc celui de-al XI-lea Congres 
al Partidului Comunist din Ce
hoslovacia un cald și frățesc sa
lut și să urez delegaților la 
congres, tuturor comuniștilor ce
hoslovaci și poporului frate ce
hoslovac succes deplin in rezol
varea mărețelor sarcini care le 
stau în față.

Poporul romîn se bucură din 
toată inima de marile realizări 
obținute de harnicul și talenta
tul popor cehoslovac pe drumul 
luminos al construirii societății 
noi, socialiste.

In numai 13 ani, care s-au 
scurs de la eliberarea de sub 
jugul fascist, Republica Ceho
slovacă și-a sporit producția 
globală industrială de aproape 
trei ori față de anul l937, numă- 
rîndu-se astăzi printre țările cele 
mai dezvoltate din punct de ve
dere industrial din lume. In ceea 
ce privește producția de oțel pe 
cap de locuitor Republica Ce
hoslovacă a și depășit Franța, 
Germania occidentală și Suedia, 
iar în ce privește producția de

energie electrică a depășit Fran
ța și Italia.

Succese importante s-au obți
nut și în transformarea socialis
tă a agriculturii, sectorul socia
list deținînd în prezent 71 la 
sută din suprafața agricolă a ță
rii. Nivelul ridicat de mecanizare 
și aplicarea largă a metodelor 
agrotehnice înaintate au dus la 
sporirea productivității muncii în 
agricultura cehoslovacă.

Realizările deosebit de în
semnate pe care le-a obținut 
pină în prezent Cehoslovacia 
în dezvoltarea socialistă a 
economiei naționale, în înflo
rirea culturii și științei, în 
ridicarea continuă a nivelu
lui de trai al celor ce mun
cesc, sînt rodul energiei cre
atoare a maselor muncitoare 
care urmează cu încredere și 
traduc în viață politica jus
tă a Partidului Comunist din 
Cehoslovacia. Unitatea de 
monolit a rîndurilor Parti
dului Comunist din Ceho
slovacia, capacitatea sa de 
organizare, legăturile sale 
indestructibile cu masele, fi
delitatea nestrămutată față 
de atotbiruitoarea învățătură 
marxist-leninistă constituie 
chezășia înaintării victorioa
se a Cehoslovaciei pe dru
mul socialismului.

DERA CA O DATORIE DE CĂ
PETENIE SA CONTRIBUIE LA 
ÎNTĂRIREA NECONTENITA A 
RELAȚIILOR DE PRIETENIE 
Șl COLABORARE DINTRE ȚĂ
RILE SOCIALISTE, LA CON
SOLIDAREA UNITĂȚII Șl CO
EZIUNII PUTERNICULUI LA
GĂR AL SOCIALISMULUI Șl 
PĂCII IN FRUNTE CU UNIU
NEA SOVIETICA, CHEZĂȘIA 
INDEPENDENȚEI Șl A CON-

STRUIRII CU SUCCES A SO
CIALISMULUI IN ȚĂRILE 
NOASTRE.

Realizarea hotărîrilor adoptate 
la recenta consfătuire a repre
zentanților partidelor comuniste 
și muncitorești din țările partici
pante la Consiliul de ajutor e- 
conomic reciproc va «vea o mare 
însemnătate pentru dezvoltarea 
mai rapidă a economiei tuturor 
țărilor socialismului.

Izvorul nesecat al forței noastre
— învățătura marxist-leninistă

O datorie de căpetenie — 
a contribui la întărirea neconte
nită a relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre țările socialiste

Victoria socialismului 
poate fi asigurată 

numai prin lupta hotărîtă 
împotriva revizionismului

Succesele țărilor socialismului, 
a spus Kiricenko, stîrnesc furia 
turbată a imperialiștilor. Toate 
forțele lumii vechi s-au năpustit 
împotriva lagărului socialist.

Ațîțînd „războiul rece“, pu
terile occidentale, și în primul 
rînd cercurile guvernante din 
Statele Unite, declară fățiș că 
intenționează să continue politica 
de provocări militare și de ame
stec în treburile interne ale țări
lor socialiste. Domnul Dulles a 
declarat recent partenerilor săi 
din blocul nord-atlantic că gu
vernul S.U.A. „nu poate avea li
niște atîta timp cît nu va pune 
capăt regimului comunist“. State
le Unite ale Americii cheltuiesc 
sute de milioane de dolari anual 
pentru activitatea subversivă îm
potriva țărilor socialiste. Impe
rialiștii au mobilizat în lupta îm
potriva comunismului întregul lor 
uriaș aparat propagandistic, pre
sa, radioul, cinematografia, re- 
curgînd la calomnii murdare, 
minciuni și provocări împotriva 
țărilor socialiste.

în lupta lor împotriva comu
nismului, imperialiștii mizează 
mai ales pe subminarea dinăun
tru a unității lagărului socialist, 
pe scindarea mișcării comuniste 
internaționale. Ziarul american 
„New York Herald Tribune“ 
scria recent în mod fățiș că 
„scopul principal al politicii ame
ricane este de a obține în ultimă 
instanță o scindare în lagărul co
munist, și Washingtonul salută 
orice eveniment in această direc
ție“. Pentru a-și atinge scopul 
mîrșav, imperialiștii nu se dau 
înlături de la nici un mijloc Oa
meni foarte potriviți pentru ei 
sînt revizioniștii, elementele sci
zioniste de tot felul din rîndu- 
rile clasei muncitoare.

Priviți ce bucurie a stîrnit în 
lagărul imperialiștilor programul 
revizionist al conducătorilor iu
goslavi. Conducătorii iugoslavi 
s-au pronunțat pe față împotriva 
unității ideologice a mișcării co
muniste internaționale, împotriva

Declarației Consfătuirii reprezen
tanților partidelor comuniste și 
muncitorești din țările socialiste, 
aprobată de toate partidele fră
țești care sint pe pozițiile marx- 
ism-leninismului.

PARTIDELE COMUNISTE Șl 
MUNCITOREȘTI AU RESPINS 
CU HOTĂRÎRE ATACURILE 
REVIZIONIȘTILOR, SAU UNIT 
ȘI MAI STRINS IN JU
RUL STEAGULUI INVINCIBIL 
AL INTERNAȚIONALISMULUI 
PROLETAR. PARTIDELE CO
MUNISTE Șl MUNCITOREȘTI 
CARE SE AELA PE POZIȚIILE 
MARXISM-LENINISMULU1 DAU 
LOVITURI TOT MAI NIMICI
TOARE REVIZIONISMULUI 
CARE INCEARCA SA PARALI
ZEZE ENERGIA REVOLUȚIO
NARA A CLASEI MUNCITOA
RE ȘI CARE CONSTITUIE IN 
PREZENT PRINCIPALUL PE
RICOL IN MIȘCAREA COMU
NISTA INTERNAȚIONALA.

Părerea despre revizionism a 
întregului Partid Comunist al 

'Uniunii Sovietice, a Comitetului 
său Central — a declarat A. Ki
ricenko — a fost bine exprimată 
de tovarășul N. S. Hrușciov în 
cuvîntarea sa rostită la Congre. 
sul al VlI-lea al Partidului Co
munist Bulgar. După cum a spus 
în mod plastic tovarășul N. S, 
Hrușciov, partidul nostru consi
deră că revizionismul contempo
ran este într-adevăr un fel de 
cal troian. Revizioniștii încearcă 
să descompună dinăuntru parti
dele revoluționare, să submineze 
unitatea lor, să provoace disen
siuni și confuzie în ideologia 
marxist-leninistă.

In prezent conducătorii Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia se 
pretind ofensați de partidele co
muniste frățești din cauza criti
cii aduse de ele pozițiilor anti
marxiste, anti-leniniste ale con
ducerii iugoslave. Dar, în afară 
de aceste afirmații și de continua
rea atacurilor împotriva partide
lor frățești, ei nu aduc și nu pot

PRAGA 20 (Agerpres). — TASS transmite: In cadrul celui 
de-al, XI-lea Congres al P.C. din Cehoslovacia care se desfă
șoară la Praga, A. I. Kiricenko, conducătorul delegației sovie
tice, a dat citire următorului text al salutului C.C. al P.C.U.S. 
adresat Congresului Partidului Comunist din Cehoslovacia.

„Celui de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia

Dragi tovarăși delegați la cel de-al XI-lea Congres al Parti
dului Comunist din Cehoslovacia,!

In numele partidului nostru și ai poporului sovietic, Comite
tul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice vă adre. 
sează dv. și prin dv. tuturor comuniștilor cehoslovaci, popoare
lor din Cehoslovacia un fierbinte salut frățesc și vă urează din 
toată inima desfășurarea cu succes a Congresului dv.

Călăuzindu-se în mod neabătut de marea învățătură marxist- 
leninistă, folosind cu pricepere superioritatea noii orînduiri so
ciale și dezvoltind prin toate mijloacele inițiativa creatoare a 
maselor largi populare, Partidul Comunist din Cehoslovacia s-a 
prezentat la cel de-al XI-lea Congres al său cu succese remar
cabile in construirea socialismului Sub conducerea partidului 
comunist, popoarele din Cehoslovacia au obținut un puternic 
avint al industriei socialiste, în țară se desfășoară pe scară 
largă transformarea socialistă a agriculturii, a crescut consi
derabil bunăstarea oamenilor muncii, s-a întărit alianța dintre 
clasa muncitoare și țărănime, s-a consolidat unitatea morală și 
politică a poporului.

Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice 
felicită cu căldură pe comuniștii cehoslovaci și pe toți oamenii 
muncii din Cehoslovacia pentru aceste succese remarcabile.

Congresul dv. s-a întrunit într-o perioadă extrem de impor
tantă in viața Cehoslovaciei, cînd în urma unor profunde 
transformări social-economice și a unor realizări istorice in 
dezvoltarea economiei naționale și a culturii țării s-au creat 
premizele necesare pentru îndeplinirea cu succes a sarcinii 
trasate de partidul dv. de a desăvîrși în anii următori constru
irea socialismului.

îndeplinirea cu succes a acestei sarcini va avea o uriașă im
portanță nu numai pentru popoarele din Cehoslovacia, ci și 
pentru întărirea continuă a puterii întregului lagăr socialist, 
pentru dezvoltarea socialismului mondial.

Elaborind in mod creator pe baza învățăturii marxist-leni
niste formele și metodele construcției socialiste care corespund 
cel mai bine specificului țării sale, gloriosul Partid Comunist 
din Cehoslovacia aduce o mare contribuție la dezvoltarea 
rnarxism-leninismului, dă dovadă de intransigență și fermitate 
în lupta pentru ideile mărețe ale internaționalismului proletar 
și pentru puritatea teoriei marxist-leniniste, împotriva revizio
nismului contemporan, pentru întărire« unității lagărului so
cialist și a mișcării comuniste mondiale.

Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovie
tice urează cu căldură Partidului Comunist frățesc din Ceho
slovacia și tuturor oamenilor muncii din țara dv. noi succese în 
construirea societății socialiste, în lupta pentru avîntul continuu 
al economiei naționale și înflorirea culturii, pentru unitatea ță
rilor din lagărul socialist, pentru pace și colaborare între toate 
popoarele.

Trăiască popoarele din Cehoslovacia care construiesc cu suc
ces socialismul 1

Trăiască Partidul Comunist din Cehoslovacia — detașamen
tul inaintat al clasei muncitoare și al tuturor oamenilor mun
cii din țară I

Să trăiască și să se întărească prietenia sovieto-cehoslovacă I 
Trăiască unitatea țărilor din lagărul socialist și a mișcării 

comuniste internaționale I
COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST AL UNIUNII SOVIETICE"

(Delegații la Congres și oaspeții au ascultat cu o deosebită 
atenție acest salut căruia i-a dat citire A. I. Kiricenko. In sală 
au izbucnit în repetate rînduri ovații furtunoase, prelungite în 
cinstea P.C.U.S. și a Uniunii Sovietice. în cinstea puternicului 
lagăr socialistj.

Dragi tovarăși,
Oamenii muncii din țara noa

stră care «u obținut sub condu
cerea Partidului Muncitoresc Ro
mîn succese însemnate în anii 
democrației populare, desfășoară 
o activitate neobosită pentru 
traducerea în viață a sarcinilor 
trasate de cel de-al doilea Con
gres al partidului în vederea dez
voltării continue a economiei și 
culturii, pentru ridicarea neînce
tată a nivelului de trai al po
porului muncitor. Roadele muncii 
pline de abnegație a clasei noa
stre muncitoare se reflectă în 
realizarea cu succes a politicii 
de industrializare socialistă. 
Producția industrială a Republi
cii Populare Romîne este în pre
zent de trei ori și jumătate mai 
mare decit în anul 1938. Indus
tria constructoare de mașini și 
utilaje, slab dezvoltată în tre
cut, se găsește în plin avînt.

In înfăptuirea industrializării 
țării noastre și îndeosebi în dez
voltarea industriei constructoare 
de mașini ne-am bucurat și ne 
bucurăm de ajutorul frățesc, mul
tilateral al marii Uniuni Sovie
tice, .precum și de avantajele co
laborării cu celelalte țări socia
liste, printre care și Republica 
Cehoslovacă.

Planurile noastre de per
spectivă prevăd intensifica
rea eforturilor în vederea 
dezvoltării continue a indu
striei socialiste, punind un 
accent deosebit pe dezvolta
rea intr-un ritm accelerat a 
industriei chimice, pe baza 
bogatelor resurse naturale 
de care dispune țara noastră. 

Rezultate deosebit de impor
tante au fost obținute și în do
meniul agriculturii. Aproape ju
mătate din numărul familiilor de 
țărani muncitori au pășit pe 
drumul făuririi unei vieți noi, 
sectorul socialist în agricultură 
cuprinzînd în prezent peste 52 la 
sută din suprafața agricolă a ță
rii. Producția agricolă a întrecut 
cele mai mari producții realizate 
în timpul regimului burghezo- 
moșieresc.

Succese importante am obținut 
și în domeniul culturii și științei.

Rezultatele obținute în dez
voltarea economiei naționale au 
determinat creșterea treptată a

nivelului de trai, material și cul
tural al celor ce muncesc. Sin- 
tem conștienți că mai avem mult 
de făcut în această privință, dar 
avem convingerea că pe baza 
dezvoltării industriei și agricul
turii vom asigura continua îm
bunătățire a condițiilor de viață 
ale poporului nostru.

Transformările profunde, care 
caracterizează dezvoltarea econo
mică și socială a Cehoslovaciei, 
Romîniei și a celorlalte țări socia
liste constituie un proces istoric 
revoluționar, în care masele de 
oameni ai muncii pășesc cu ho
tărîre sub conducerea partidelor 
comuniste și muncitorești pe dru
mul deschis de Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie. Succe
sele dobîndite de fiecare țară a 
lagărului nostru pe drumul so
cialismului sint o mărturie grăi
toare a forjei creatoare și a 
energiei uriașe a oamenilor mun
cii eliberați de sub jugul exploa
tării capitaliste.

Legăturile strìnse de prietenie 
și colaborare dintre Rominia și 
Cehoslovacia constituie un exem
plu al relațiilor de tip nou ce 
caracterizează marea familie a 
țărilor lagărului socialist.

Popoarele romin și cehoslovac 
sînt legate prin vechi și trainice 
legături de prietenie, cimentate 
in lupta dusă pentru libertate și 
independență națională.

Relațiile de prietenie frățească, 
consfințite prin tratatul de prie
tenie, colaborare și asistență mu
tuală dintre țările noastre, se 
întemeiază pe faptul că avem a- 
celași țel, construirea socialismu
lui și apărarea păcii, că la con
ducerea popoarelor noastre se a- 
flă partidele clasei muncitoare 
călăuzite de ideologia comună 
marxist-leninistă. Colaborarea 
romîno-cehoslovacă pe tărîm po
litic, economic și cultural se dez
voltă și se adîncește din ce în ce 
mai mult spre binele popoarelor 
noastre și ale întregului lagăr 
socialist. Schimburile economice 
reciproce și într-ajutorarea 
dintre țările noastre, dintre 
toate țările socialiste, permit dez
voltarea mai rapidă a fiecărei 
țări socialiste, înaintarea noastră 
a tuturor, cot la cot, pe drumul 
socialismului și comunismului.

PARTIDUL NOSTRU CONSI-

Dragi tovarăși
Unitatea indestructibilă a ță
rilor socialiste, a partidelor 
comuniste și muncitorești din 
lume, reprezintă astăzi o for
ță uriașă și care are o influ
ență hotărîtoare asupra evo
luției situației internaționale, 
asupra destinelor omenirii.

Ideile nobile ale internațio
nalismului proletar unesc 
milioane de oameni ai mun
cii din toate țările lumii. Do
cumentele de importanță is
torică adoptate la consfătui
rile de la Moscova din no
iembrie 1957 constituie ex
presia unității ideologice a 
mișcării comuniste interna
ționale, generalizează expe
riența partidelor comuniste 
și muncitorești, îmbogățesc 
creator învățătura marxist- 
leninistă, constituind pentru 
toate partidele un adevărat 
program de acțiune în lupta 
pentru pace, democrație și 
socialism.

Succesele uriașe, obținute de 
Uniunea Sovietică și celelalte țări 
ale lagărului socialist, demon
strează forța atotbiruitoare a în
vățăturii marxist-leniniste. In fa
ța acestor succese, a influenței 
tot mai mari a ideilor socialis
mului, în fața întăririi continue 
a unității și coeziunii lagărului 
socialist, a mișcării comuniste ș: 
muncitorești internaționale, reac- 
țiunea imperialistă, încearcă pe 
toate căile să submineze orîndui- 
rea din țările socialiste, să slă
bească partidele comuniste și 
muncitorești. Atacul principal al 
reacțiunii este îndreptat îndeo- 
sebi împotriva izvorului nesecat 
al forței noastre — învățătura 
marxist-leninistă.

încercările dușmanilor socialis
mului de a revizui ideologia 
marxist-leninistă, sînt menite să 
dezarmeze proletariatul în fața 
ideologiei burgheze, să slăbească 
hotărîrea de luptă a clasei mun
citoare, răspîndind confuzia și 
șovăiala în rîndurile mișcării co
muniste și muncitorești interna
ționale.

Partidul Muncitoresc Romin ca 
și celelalte .partide comuniste și 
muncitorești consideră de datoria 
sa să apere ca lumina ochilor 
puritatea ideologiei marxist-leni- 
niște, să combată cu cea mai 
mare fermitate revizionismul con
temporan — pericolul principal 
pentru mișcarea comunistă ți 
muncitorească internațională.

împreună cu toate parti
dele frățești P.M.R. respinge 
cu hotărîre tezele revizioni
ste cuprinse în programul 
U.C.I. Calomnierea lagărului 
socialist în frunte cu Uniu
nea Sovietică și a relațiilor 
frățești dintre țările sociali
ste, ca și denaturarea groso
lană a tezelor fundamentale 
ale rnarxism-leninismului de 
către conducătorii U.C.I. nu 
pot decît să aducă prejudicii 
mișcării comuniste și munci
torești internaționale și ser
vesc de fapt interesele reac- 
țiunii imperialiste.

Partidul nostru fidel învățătu
rii lui Marx. Engels, Lenin, prin
cipiilor internaționalismului pro
letar, va lupta și pe viitor cu 
aceeași fermitate împotriva orică
rei încercări de revizuire a ideo
logiei marxist-leniniste, pentru 
întărirea unității partidelor co- 
muniste și muncitorești în avan
garda cărora se află eroicul Par
tid Comunist al Uniunii Sovie
tice.

In fruntea luptei pentru pace 
a popoarelor se situează partidele 

comuniste și muncitorești
Dragi tovarăși,
In zilele noastre aspirațiile po

poarelor spre pace și colaborare 
internațională devin tot mai pu
ternice. Apărarea păcii a devenit 
cauza sfîntă a tuturor popoarelor. 
Omenirea n-a uitat jertfele grele 
pe care^ le-a dat în cursul celor 
două războaie mondiale. Popoa
rele lumii se opun din toate for
țele încercărilor cercurilor agre
sive imperialiste de a arunca 
omenirea într-un nou război și 
mai distrugător.

Exprimind năzuințele de pace 
ale poporului nostru, P.M.R. și 
guvernul R. P. Romîne duc îm
preună cu celelalte state socialiste 
o politică de pace și coexistență 
a tuturor statelor indiferent de 
sistemul lor social și politic.

Glasul hotărît al poporului no
stru se alătură glasului unit al 
popoarelor iubitoare de pace, 
care se opun politicii agresive a 
cercurilor imperialiste din S.U.A. 
și alte state capitaliste și susțin 
numeroasele inițiative ale Uniunii 
Sovietice și ale celorlalte state 
ale lagărului socialist, menite să 
împiedice dezlănțuirea unui nou 
război și să ducă la menținerea 
și consolidarea păcii în lume.

Măsurile și propunerile cuprin
se în Declarația adoptată la 
Consfătuirea recentă a Comitetu
lui Politic Consultativ al statelor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia constituie încă o dovadă 
convingătoare a dorinței sincere 
de pace a țărilor lagărului socia
list.

Documentele adoptate la recen
ta consfătuire ce a avut loc la 
Moscova sînt o expresie a unității 
și forței lagărului socialist, care

în epoca noastră este principala 
garanție a apărării păcii în lume, 
cît și a libertății și independenței 
naționale a popoarelor noastre.

Patria noastră, alături de cele
lalte țări socialiste, își aduce 
contribuția ei la întărirea păcii în 
Europa, la îmbunătățirea relații
lor dintre toate țările din Bal
cani.

In fruntea luptei pentru pace 
a popoarelor se situează partidele 
comuniste și muncitorești. Ele 
atrag mase din ce în ce mai largi 
la această luptă de care depinde 
în mare măsură viitorul omenirii. 
Și nu încape nici o îndoială că 
prin voința unanimă a popoare
lor. pacea poate și va trebui să 
învingă.

Dragi tovarăși,
Ne exprimăm convingerea că 

lucrările Congresului dv. vor avea 
o mare însemnătate pentru po
porul cehoslovac și vor determina 
un nou și puternic avînt al luptei 
sale pentru victoria deplină a so
cialismului, pentru apărarea pă
cii.

In numele C.C. al P.M.R., al 
oamenilor muncii din țara noa
stră vă urez succes deplin in în
deplinirea acestei sarcini istorice. 

Trăiască încercatul Partid Co
munist din Cehoslovacia — con
ducătorul luptei poporului ceho
slovac pentru socialism I

Trăiască și să se întărească 
prietenia dintre poporul romin șl 
poporul cehoslovac I

Trăiască unitatea de nezdrun
cinat a puternicului lagăr so
cialist în frunte cu U.R.S.S.!

Trăiască pacea in lumea în
treagă I

(Subtitlurile }i sublinierile apar
țin redacției).

In Liban continuă lupte violente
BEIRUT 20 (Agerpres). — 

Postul de radio Cairo anunță că 
în regiunea Baalbeck (Liban) se 
desfășoară lupte între trupele gu
vernamentale și forțe insurecțio
nale comandate de Sabri Hama- 
da, fost președinte al parlamen
tului libanez. Luptele sînt atît de 
violente îneît guvernul a trimis 
aviația împotriva forțelor popu
lare.

Postul de radio „Vocea Libanu- 
lui liber“ precizează că luptele 
cele mai violente din această re
giune au loc la Talsheikh, Ab- 
dallab și Alsayar, iar trupele 
guvernamentale au fost înconju
rate în mai multe locuri de in
surgenți. Același post de radio a- 
nunță că forțele populare au ata
cat concentrări de trupe în apro
piere de Marjayun. la sud-est de 
Sidon.

BEIRUT 20 (Agerpres). — 
Comisia de observatori O.N.U. în 
Liban și-a ținut prima ședință la 
19 iunie, în ziua sosirii secreta
rului general al O.N.U. la Bei
rut.

S-a anunțat neoficial că guver
nul libanez a cerut ca O.N.U. să 
trimită în Liban o forță armată 
de cîteva mii de oameni: Un re-

prezentam al guvernului libanez 
a declarat că dacă această cerere 
nu va fi satisfăcută se va cere 
intervenția urgentă anglo-ameri- 
cană.
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MOSCOVA. — Cu prilejul ani
versării a 60 de ani. pentru ma
rile sale merite față de partidul 
comunist și statul sovietic, Pre
zidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. a decernat lui Piotr Pos. 
pelov, membru supleant al Prezi
diului Comitetului Central al 
P.C.U.S. și secretar al C.C. al 
P.C.U.S., titlul de Erou al Muncii 
Socialiste, decorîndu-l totodată cu 
ordinul Lenin și medalia de aur 
„Secera și ciocanul“.

PARIS. — Vineri dimineața, Co. 
misia pentru afacerile externe a 
Adunării Naționale Franceze a a- 
doptat o moțiune în care se spune: 
Comisia regretă faptul că s-a 
interzis ministrului Afacerilor Ex
terne să se prezinte în fața ei. In 
consecință ea însărcinează Biroul

să seziseze pe dl. președinte al 
Adunării Naționale de acest ipci- 
dent pentru ca el să intervină pe 
lîngă președintele guvernului ca 
acesta să-l informeze asupra in
strucțiunilor date colaboratorilor 
săi.

NEW YORK. — După cum a- 
nunță corespondentul din San- 
Clemente (California) al agenției 
France Presse, la 19 iunie a fost 
efectuată acolo prima lansare pu
blică a rachetei balistice america, 
ne „Polaris“ cu rază medie de 
acțiune. Racheta s-a ridicat la o 
înălțime de aproximativ 35 metr; 
și a căzut apoi în mare.

DJAKARTA. — Postul de radio 
Djakarta a anunțat că pentru data 
de 1 februarie 1959 au fost fixate 
alegeri generale în Indonezia,

Expoziția „ROMINIA 
SALUTA FRANȚA“ 

la Paris
PARIS 20. De la corespondentul 

Agerpres : Vineri dimineață s-a 
deschis în saloanele marilor ma
gazine pariziene „Luvru“ expozi
ția „Rominia salută Franța“, or
ganizată cu concursul legației R.P. 
Romîne la Paris și al serviciilor 
oficiale economice și comerciale 
franceze și romîne.

Expoziția, care va rămîne des
chisă între 20 iunie — 15 august, 
a fost inaugurată in prezența d-lui 
Pierre 1 aittinger, președinte și 
director general al societății mari
lor magazine „Luvru* și a mai 
multor membri ai consiliului de 
administrație. La deschiderea ex- 
poziției au participat Mircen Bă- 
lănescu, ministrul Romîniei la Pa
ris, Demostene Botez, reprezentan
tul permanent al R. P. Romîne la 
U.N.E.S.C.O., precum și nume
roase personalități franceze
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