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Sîmbătă locuitorii lașului au a- 
vut un nou prilej să-și manifeste 
dragostea și recunoștința față de 
marele popor sovietic, față de 
glorioasa sa armată eliberatoare. 
Un tren ou care călătorește un 
eșalon de ostași sovietici, care au 
staționat la Timișoara și care a- 
cum se întoro în patrie, a făcut 
în după amiaza acestei zile un 
scurt popas la Iași.

Locuitorii primului mare oraș al 
țării care în 1944 a fost eliberat 
de ostașii sovietici, iar acum este 
ultimul oraș romînesc prin care ei 
treo la înapoierea în patrie, au 
venit cu miile să transmită fraților 
dragi, eliberatorilor lor, sentimen
te de adîncă recunoștință, de 
prietenie veșnică. Au venit mun
citori din fabrici care au fost con
struite sau reconstruite cu ajuto
rul primit din partea Uniunii So
vietice, au venit cu dragoste căr
turari și artiști, studenți, funcțio
nari și meșteșugari, elevi, gospo
dine, ostași ai armatei noastre.

Gara Iași e pavoazată sărbăto
rește cu nenumărate steaguri ro- 
mînești și sovietice. In aclamațiile 
mulțimii, trenul cu care călătoresc 
ostașii sovietici intră în gară. El 
este împodobit cu steaguri și 
ghirlande. In semn de prietenie 
pentru poporul romîn, ostașii so
vietici au pus la ferestrele vagoa
nelor portrete ale conducătorilor 
partidului și statului nostru. Mi
litarii sovietici flutură buchete de 
flori primite în dar în orașele și 
satele prin care au trecut în dru
mul lor.

Pe peronul gării ostașii sovietici 
6u fost întîmpinați de conducă
tori ai organelor locale de partid 
și de stat, ai organizațiilor oame
nilor muncii, de ofițeri superiori 
ai forțelor noastre armate, de oa
meni de știință și cultură, de con
ducători ai întreprinderilor și in
stituțiilor locale.

In gară era aliniată o companie 
de onoare.

In timpul cît militarii sovietici 
au făcut un popas la Iași, în gara 
străvechiului oraș a avut loo un 
entuziast miting. Au fost intonate

Romîne

a fost
Nistor, 

popular al

imnurile de stat ale R.P. 
și Uniunii Sovietice.

Cuvîntul de deschidere 
rostit de tov. Constantin 
președintele Sfatului 
regiunii lași.

A luat apoi cuvîntul tov. Du
mitru Gheorghiu, membru su
pleant al C.C. al P.M.R., prim- 
secretar al Comitetului regional 
Iași, a] P.M.R., care a adus un 
călduros salut ostașilor și ofițerilor 
glorioasei armate sovietice cu pri
lejul înapoierii lor în patrie.

„Astăzi cînd prin orașul Iași 
tree în drum spre patrie ostașii 
sovietici, a spus printre altele vor
bitorul, toți cetățenii orașului 
nostru îi întîmpină cu dragoste, 
ca și acum 14 ani, manifestîndu-și 
cu acest prilej recunoștința lor 
fierbinte față de armata sovietică 
eliberatoare, față de întregul po
por sovietic, constructor victorios 
al comunismului.

Vor rămîne veșnic neșterse 
Inimile noastre faptele eroice 
soldaților sovietici, ajutorul 
neros pe care 1-am primit de la 
oamenii sovietici în vindecarea 
primelor răni grele ale războiului.

Privind în jurul nostru vedem 
că fabricile, uzinele cum ar fi u- 
zinele de rulmenți de la Bîrlad, 
fabrica de antibiotice din Iași, 
laboratoarele institutelor de cerce
tări științifice și multe altele sînt 
înzestrate cu utilaj sovietic de 
cea mai înaltă tehnicitate. Aceasta 
este încă o dovadă grăitoare a a- 
jutorului frățesc primit din partea 
Uniunii Sovietice.

Acum cînd vă înapoiați în pa
trie, dragi ostași sovietici, duceți 
cu voi mesajul recunoștinței și 
dragostei noastre fierbinți față de 
gloriosul popor sovietic. Prietenia 
noastră cu Uniunea Sovietică, ba
zată pe principiile internaționalis
mului proletar, este chezășia viito
rului fericit și prosperității po
porului nostru. Ea este veșnică și
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Muncitorii Șantierului Naval din orașul Galați au lansat cu 
aproape 30 zile înainte de termen un șlep de 1.000 tone și au termi
nat în timp lucrările finale ale unui nou remorcher de 1.200 C.P. 
ți a unui nou șlep de 1.000 tone.

Iată-1 pe instalatorul Cornel Francisco lucrînd la montarea an
tenei radio-goniometrice de pe remorcherul de 1.200 C.P.
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DELEGAȚIA
sindicală a tineretului

muncitor din {ara 
noastră a plecat la Praga

Sîmbătă dimineața a părăsit 
Capitala delegația sindicală a ti
neretului muncitor din țara noa
stră,- în frunte cu tovarășii N. 
■Pascu, secretar al C.C.S., și I. 
Cîrcei, secretar al C.C. al U.T.M.. 
care va participa la lucrările pri
mei Conferințe sindicale mondia
le a tineretului muncitor ce se 
vor desfășura la Praga între 14 
și 20 iulie. Delegația a fost apro
bată de numeroasele reuniuni ale 
tineretului muncitor care au avut 
loc în întîmpinarea Conferinței 
în centrele industriale și în 
rite raioane ale țării.

La plecare pe aeroportul 
neasa membrii delegației au
salutați de reprezentanți ai Con
siliului Central al Sindicatelor, 
președinți ai comitetelor centrale 
ale sindicatelor pe ramuri, acti
viști ai C.C.S. și ai C.C. al 
U.T.M.

dife-

Bă- 
fost

(Agerpres)
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DINEU
in cinstea dr. Lothar Bolz

afa-Vineri seara însărcinatul cu 
ceri ad-interim al R. D. Germane 
la București, Ewald Moldt, a ofe
rit un dineu in cinstea dr. Lothar 
Bolz, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri și ministrul Afacerilor 
Externe al R. D. Germane, și a 
persoanelor care-l însoțesc.

La dineu au participat tovarășii 
Avram Bunaciu, ministrul Aface
rilor Externe, Gheorghe Hossu, 
ministrul Construcțiilor și Materia
lelor de Construcții, Gheorghe Dia- 
conescu, ministrul Justiției, Filip 
Geltz, membru în Prezidiul Marii 
Adunări Naționale a R.P.R., E- 
duard Mezincescu, secretar gene
ral al Ministerului Afacerilor Ex
terne, Octav Livezeanu, vicepre
ședinte al Institutului romîn pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, 
prof. univ. Jean Livescu, Ion Mo
ruzi, directorul Protocolului din 
Ministerul Afacerilor Externe.

Au luat parte de asemenea co
laboratorii diplomatici ai Ambasa
dei R.D. Germane la 'București.

Dineul a decurs într-o atmosferă 
cordială.

(Agerpres)

Tinerii specialiști 
în schimb de experiență

De curînd la uzinele „Steagul 
Roșu" și „Ernst Thălmann" din 
Orașul Stalin a sosit un grup de 
oaspeți de la Oradea. Erau tineri 
specialiști trimiși de întreprinde
rea „înfrățirea" pentru a învăța 
din experiența metalurgiștilor de 
la Orașul Stalin.

Ca urmare a cunoștințelor asi
milate de acești tineri și, de ase
menea. în urma unor măsuri teh- 
nico-organizatorice interne luate 
la fabrica „înfrățirea", cum au 

serviciului 
executarea

fost reorganizarea 
controlului tehnic, 
cu mijloace propr-ii a unei insta
lații de sablaj, punerea în ex
ploatare a unui compresor ți al
tele, constructorii de utilaj din 
Oradea au reușit să îmbunătă
țească sensibil calitatea produse
lor finite și să reducă rebuturile 
sub plafonul admis.

Măiestria viitorilor 
uncitori și aiștri

îâra pierderi a recoltei

La gospodăria agricolă de stat din Borănești, 
regiunea București se recoltează zilnic circa 150 hec
tare grîu. Combinerul Gh. Tănase 
colteze zilnic cu o combină „S-4“ 
grîu care depășește cu 500 kg. pe

Iată-1 pe combinerul Gh. Tănase 
șurare a activității. El recoltează
suprafețe cu grîu la secția Borănești.

a reușit să re- 
o cantitate de 
cea planificată, 
în plină desfă- 
acurn ultimele

n Timpul este foarte înaintat, 
j Pe ogoarele regiunii Galați 

grîul a trecut din faza de 
pîrgă în faza de coacere depli- 

j nă. Spicele sînt în pericol de a 
I se scutura. Din această cauză 

) recoltatul și treieratul trebuie 
( intensificat în aceste zile 
|| maximum.

RAID 

prin unele G. A. S. 
din regiunea Galați

la

Grija față 
nu rămîne

de mașini 
nerăsplătită
zilei de 11 iuliePînă în seara

12 gospodării agricole de stat re
coltaseră și treieraseră cu combi
nele în numai cîteva zile mai bine 
de jumătate din suprafețele culti
vate cu păioase. „Secretul" ace
stei realizări constă în faptul că, 
întreținute în bune condiții și 
utilizîndu-se întreaga lor capaci
tate de lucru, combinele lucrează 
în plin reușind să depășească vi
teza zilnică de lucru planificată.

De exemplu, la G.A.S. Bărboși 
toate cele 23 combine lucrează 
fără întrerupere. Ele nu se opresc 
din lucru decît atunci cînd cada 
rouă sau trebuie gresate. In felul 
acesta, de pildă, utemistul Petra 
Manoliu, a reușit ca în șapte zile 
să recolteze 56 hectare cu grîu ob- 
finind de pe această suprafață o 
producție totală de peste 120 tone, 
adică mai mult de 2000 kg. la 
hectar.

Seara sau dimineața, secretarul 
organizației de bază U.T.M., Du
mitru Costin, se întîlnește cu tii 
nerii mecanizatori cu care face a 
scurtă trecere în revistă a reali
zărilor și îi supune criticii celor
lalți pe cei care au avut o scă
dere în activitatea de peste zi.

gada experimentală a tînărului 
Niculet Stavăr. Brigada aceasta 
avea altădată un renume frumos. 
Acum însă miriștea pe care a lă
sat-o în urmă cojnbinele sale este 
o carte de vizită care nu-i face 
cinste. Pe acolo unde au trecut 
combinele au rămas fîșii înguste 
de grîq culcat. în paie și în plea
vă sînt multe spice și chiar boaba 
risipite. Chiar tov. Erhan Boris, 
directorul Trustului Regional Gos
tat. cu care am vizitat această 
gospodărie , recunoaște că pierde
rile de boabe pot ajunge pînă la 
200 kg. la hectar. „Griul are mul-< 
ta pălamidă verde, care împiedică 
functionarea mașinii** — caută să 
justifice șeful brigăzii și chiar; 
tov. Ion Bordeianu, directorul gos
podăriei. Aceasta este numai o 
mică parte din adevăr. In reali
tate. combinele nu sînt îngrijite in 
mod corespunzător. Unora le lip
sesc ridicătoarele. Tinerii din bn\ 
gadă forțează combinele să „muș
te** cît mai mult din lan și atunci 
culcă cu rotile combinei fîșii de 
grîu. Alunea după principiul exclu
siv „mai repede**, duce după cum 
se vede la risipă, la rezultate 
proaste.

Cînd un excroc 
e pus să gospodărească

„Mai repede" 
să însemne și ,,mai bine

trebuie
II

La G.A.S. Brateș am vizitat tar
laua de grîu pe care lucrează bri-

BIRUITORUL
UMANISM SOCIALIST

O sală mare cu o mulțime de 
aparate în miniatură, mașini și 
scule de toate felurile. Dacă toate 
acestea n-ar sta pe mese pe care 
s-a așternut catifea, ai fi tentat 
să crezi că te afli într-un vast a- 
telier. Dar așa, e lesne de închi
puit, nu-i decît o expoziție.

La centrul de documentare teh
nică din Parcul Libertății s-a des
chis ieri expoziția școlilor profe
sionale, a școlilor tehnice și teh
nice de maiștri ale Ministerului 
Industriei Grele. Anul școlar a 
luat sfîrșit. încă o promoție de 
muncitori calificați, de maiștri, 
venită să sporească numărul mun
citorilor din fabrici și uzine.

Munca timp de un an a acestora 
ei a celorlalți elevi din aproape 
52 de școli din tară, e ilustrată 
prin diverse mașini, aparate, scule 
ți machete trimise la expoziție.

Adeseori ingeniozitatea împleti
tă cu priceperea au dat viață 
unor obiecte remarcabile. Grupul 
școlar de energie electrică „Iosif 
Rangheț“ di» București a trimis 
lucrări ale elevilor din aproape 
toate secțiile. Aparatele de radio, 
dintre care unul de ultimul tip, 
ciocanele electrice de lipit, ma
nipulatorul și generatorul de joasă 
frecvență, cuptorul electric de to
pit metale — iată exemple în ale 
temeinicei lor pregătiri, garanția 
că tnîine fabricile vor primi cadre 
bine calificate.

Atrag atenția macheta Fabricii 
de țevi Roman, executată de ele
vii Școlii profesionale I.M.S.-Ro- 
man, sau cea a hidrocentralei tri
misă de grupul școlar „Electro- 
Motor"-Timișoara. Nu mai puțin 
interesante sînt obiectele executa
te de elevii Școlii profesionale

U.M. Cugir, care trimit dispozi
tive diferite pentru măsurări ți 
verificări tehnice, și care dove
desc o pricepere deosebită.

Obiectele lucrate de elevii școli
lor profesionale, școlilor tehnice 
și școlilor tehnice de maiștri dove
desc efortul în formarea cît mai 
complectă a cadrelor de speciali
tate, cu o înaltă calificare.

Expoziția școlilor profesionale, 
tehnice și tehnice de maiștri ne 
dă o imagine a realizărilor lor de 
pînă acum în aceste școli și a 
progresului lor în viitor. Toate 
vor asigura pregătirea multilate
rală a cadrelor tehnice de specia
litate de tip nou, în vederea dez
voltării producției la nivelul ne
cesar construirii socialismului în 
țara noastră.

IOANA DOGARU

Ți-am făgăduit în scrisoarea trecută că-ți 
voi povesti despre cei care fac din copiii in
firmi, oameni puternici, despre profesorii 
școlii din Craiova și încerc acum să-mi țin 
făgăduiala, tînăra mea prietenă. Este o po
veste despre ca me ni simpli pe care-i înfru- 
musețează dragostea de oameni și care, aidoma 
multor muncitori fruntași din țara noastră, 
nici nu-și dau poate seama că fac lucruri 
deosebite și că sînt demni de admirație.

...Am văzut toate cîte ți le-am povestit în tre
cuta scrisoare și am fost poftit la o mică serbare 
cu cîntece, scenete, gimnastică și dansuri la 
care privind și bucurîndu-mă nu știam ce se 
cuvine să fac mai intîi : să aplaud ca orice 
spectator recunoscător umorului „Buletinului 
meteorologic" recitat de Sanda Călin sau gra
ția dansului cu cercuri, să mă duc să string 
mina profesorului care a făcut conștiente co
piilor posibilitățile lor de creație sau să mă 
ridic pentru a da onorurile frontului pedago
gic unei micuțe în vîrstă de 8 ani care izbu
tise să ducă în ritmul unui dans un picior 
înțepenit de poliomielită.

Și în sfîrșit, iată-mă în mijlocul celor ce 
trăiau zi de zi cu cei pe care-i admiram.

Mărturisesc prietenă a mea, că așteptasem 
cu nerăbdare clipa aceasta. Cum erau oamenii 
și ce taine aveau în stăpînire ? Se adunaseră 
cumva aci misterioase talente pedagogice în
zestrate din scutece cu arta de a făuri oa
meni ? Aveau în stăpînire vreun procedeu 
păzit cu gelozie în ascunzișul claselor ? Ți
neau ascunsă în bibliotecă vreo carte magică, 
vreun tratat de alchimie pedagogică ? Trebuie 
adăugate la curiozitatea pedagogului ce sînt, 
privilegiile reporterului al cărui rol îl jucam 
vremelnic și adăugind la toate acestea unele 
drepturi ale oaspetelui mi-am îngăduit să-i 
întreb.

Directorul de studii, Nicofae Popescu, un 
bărbat în puterea vîrstei, a lăsat un zîmbet 
jucăuș să-i alunece pe față.

„Taină n-ar prea fi — a spus directorul de 
studii. Sau dacă este, se cheamă pe înțelesul 
tuturor : linia generală de acțiune a colecti
vului pedagogic. Se cheamă optimism pedago
gic, împletirea exigențelor cu respectul și 
dragostea față de copil, se mai cheamă lega
rea procesului educației de scopul educației 
comuniste. După cum vedeți, tot taine care 
sînt la îndemîna tuturor și pe care le cunosc 
cei mai multi dintre educatorii patriei noastre. 
Asta-i tot, cred".

...O mină de bărbați și femei s-wu adunat 
trimiși la postul lor de muncă între zidurile 
acestei școli. Sînt de vîrste diferite, cu studii 
și experiență de viață diferite. Sînt mai veseli 
sau mai posaci, mai îndrăzneți sau mai timizi. 
Și acum, trebuie să-i învețe și să-i educe pe 
micii infirmi. Toți simt nevoia să fie mai 
puțin exigeați, mai „îngăduitori" cu greșelile, 
mai „înțelegători" în fața copiilor loviți de 
infirmități. Așa face fiecare în parte. Dar 
colectivul pedagogic spune : nu ! Nu acesta-i 
drumul ! Cu slăbiciune nu poți educa decît 
oameni slabi ! Și elevii noștri pot și trebuie 
să fie oameni puternici ca și ceilalți elevi din 
școlile țării noastre. Pentru aceasta trebuie să 
știm întii ce vrem să educăm : oameni cu o 
cultură multilaterală, oameni de caracter, în-

Impresii dinfr-o vizită 
la Căminul-școală nr. 8 din 

Craiova al Ministerului Săn£f ă£ii 
și Prevederilor Sociale (II)

vingători ai greutăților, cetățeni ai patriei so
cialiste, Singur, acest scop poate lumina lim
pede drumul muncii noastre. Și apoi, toate 
acestea fiind știute, trebuie să acționăm ca 
un singur om, ca o fotță pedagogică unită. 
Elevele noastre n-au ce face cu sentimentalis
mul dulceag. Elevele noastre au nevoie de 
respectul nostru. Și fiecare este altceva decît 
colega sa, fiecare trebuie temeinic înțeleasă.

Acum profesorii se duc iar spre clase. Se 
simt puternici căci alături de fiecare dintre ei 
stă întregul colectiv pedagogic. Fiecare poartă 
limpede în cuget și-n inimă chipul omului

pe care trebuie să-l făurească. S-a născut cel 
mai prețios bun al unei școli : linia generală 
comună de acțiune a colectivului pedagogic.

Toți acești bărbați și femei stuu acum în 
jurul meu și din povestirile lor se adună în
cetul cu încetul versurile unui minunat poem 
pedagogic, el însuși un cînt din măreața 
epopee a umanismului socialist :

Mi-am petrecut și eu ore multe prin clase, 
am trăit emoția încărcată de nădejdi și temeri 
a primei zile de școală. Cum vor fi elevii ? 
Ce-mi vor aduce de dincolo de zidurile școlii? 
De aceea urmînd-o pe tovarășa Ana Chivu in

SEN ALEXANDRU

Cezar Solomon este un „client" 
mai vechi al justiției. Pentru o 
delapidare el a făcut cuvenita în
chisoare. Om „norocos", a reușit 
însă să se oploșească la G.A.S. 
Florești, unde bineînțeles nu s-a 
cumințit. Intr-o vreme ajunsese 
chiar șeful unei secții pe care o 
adusese aproape de rîpă. Acum 

’l-am întîlnit pe sola de grîu a 
brigăzii complexe, în calitate de 
maistru brigadier.

Bănuiți ce s-a întîmplat pe a- 
ceastă solă ? Era pur și simplu 
de necrezut. Pe o fîșie îngustă 
de aproape două hectare, recoltau 
grîul încrticișîndu-se 
cîndu-se între ele nu 
de... șapte combine.

De dimineață mai 
aici 10—12 hectare de grîu. Dar 
pentru atîta lucru Cezar Solomon 
masase șapte combine 1 Urmarea? 
Lanul de grîu arăta de-a dreptul 
jalnic. Porțiuni întregi culcate la 
pămînt, cantități apreciabile de 
spice făcute una cu pămîntul, din 
loc în loc smocuri de grîu rămase 
în picioare, scăpate de sub cuți
tele combinelor. Era și firesc să 
se întîmple așa deoarece înghe
suite într-un loc așa mic, combi
nele au făcut chiar și în mijlocul 
tarlalei tot felul de încrucișeri, 
ocolișuri, întoarceri.

Curios este că pe acolo trecuse 
directorul gospodăriei, tovară-

și împiedi- 
mai puțin

rămăseseră

Și

MIRCEA SPIRIDON 
corespondentul „Scînteii tine

retului" pentru regiunea 
Galați

(Continuare în pag. IlI-a)

Foto: AGERPRtSîncă un punct de atrac(îe pentru mici șl mari în Parcul Libertății
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Înarmîndu-se cu toate nece
sare pentru a rezista elemente
lor naturii, savanții sovietici 
pot efectua lucrările lor în 
condiții optime ți cu rezultate

altor savanți. Antarctica 
fost inițial

PREGĂTIND 
ANTARCTICEI

cu vaporul și un 

zbor cu helicop

terul, doi cerce

tători sovietici

SAVANȚILOR

IIIIIUI
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stiului de gheață din jurul Po
lului Sud : este Antarctica in
tr-adevăr un continent sau nu
mai un arhipelag de insule re
unite printr-un uriaș înveliș 
comun de gheață ? Părerile sînt 
împărțite în această privință. 
Cele mai recente informații le-a 
furnizat noua stație antarctică 
sovietică „Vostok**, așezată la 
1410 km. de Mirnîi, în inima 
Antarcticei. Observațiile efec
tuate de savanții sovietici cu 
ajutorul unei sonde seismice, 
în timpul călătoriei de la Mir
nîi la Vostok, au arătat că în 
multe locuri „pămîntul" antar
ctic se află sub nivelul mării, 
ceea ce înseamnă că fâșiile de 
uscat sînt despărțite între 
de regiuni maritime. După pă
rerea 
ar fi

putut confirma regresiunea ca
lotei de gheață pe o lungime 
de T00 km. și o adîncime de 
400 metri.

Cercetările științifice au per
mis de asemenea reconstituirea 
parțială a trecutului Antarcti
cei. După cum am mai spus, 
zăcămintele de cărbuni desco
perite sub învelișul de gheață 
arată că, cu milioane de ani în 
urmă, Antarctica avea o climă 
și o vegetație tropicală.

Nu am putea încheia acest 
scurt bilanț științific fără a a- 
minti de descoperirea unor a- 
devărate „oaze** antarctice, cum 
ar fi „oaza Bunger**, situată la 
375 km. de Mirnîi, unde tem
peratura atinge uneori plus 25 
grade și unde zăpada dispare 
cu totul, de precizarea contu
rului ciudatelor „mări** ani arc-

excelente. Aceasta nu înseamnă 
însă că natura a putut fi do
mesticită. Temperatura medie 
înregistrată la stația sovietică 
„Pionerskaia** este de minus 52 
de grade în lunile cele mâi 
reci, și de minus 22 de grade 
în lunile cele mai călduroase, 
în cursul unui an, vîntul su
flă cu intensitate maximă, mer- 
gînd cu o viteză de pînă la 
160 km., în 262 de zile, iar 
în 23 de zile, furtuna împie
dică orice deplasare, chiar de 
la o locuință la alta. Sînt mo
mente cînd tot continentul se 
transformă intr-un adevărat 
„iad alb**, momente asemănă
toare celor cărora le-au căzut 
pradă Scott și tovarășii săi de 
drum.

Dar lucrările efectuate actu
almente în cadrul Anului Geo-

...prin dezagregarea atomilor 
dintr-un gram de uraniu se 
obține o energie de 8 miliarde 
kg./m. Cu ajutorul acestei e- 
nergii se poate ridica o greu
tate de 8.000.000 kg. la 1000 
m. înălțime, se pot încălzi 200 
tone de apă la 100°C sau 
10.000 becuri de cîte 60 w. pot 
arde timp de 24 de ore ?

...în satul Hisaria, raionul 
Levskigrad din Bulgaria, tră
iește un maestru al scrierii 
microscopice. El se numește 
Artin Ghidikov și transcrie în 
litere aproape invizibile operele 
literaturii mondiale și bulgare. 
Pe o carte poștală el transcrie 
de obicei 40 de pagini tipărite 
de carte ?

...la o conferință de genetică 
din Japonia, a fost prezentată 
cea mai mare ridiche recoltată 
pînă azi. Ea cîntărește 22 kg. ?

...cel mai mare covor din 
Europa se află în moscheea din 
insula Ada Kaleh ? Este o mi
nunată țesătură persană, lung 
de 15 m., lat de 7 m. și cîntă
rește 480 kg.

„Continentul savanților" aco
peră astăzi suprafața aproxima
tivă a unui cerc cu diametrul 
de 5000 kilometri, fiind astfel 
aproape de două ori mai mare 
decît Europa. Lanțurile de 
munți se înalță la peste 5000 
de metri și însăși Polul Sud se 
află pe un platou de 3000 de 
metri altitudine, a cărui supra
față nu este decît foarte puțin 
cunoscută, fn ceea ce privește 
peninsula nordică, ce se întin
de ca un braț uriaș de 1.500 
km. către America de Sud, ea 
trebuie să fi fost legată altă
dată cu continentul Anzilor.

Relieful Antracticei este tot 
atît de variat ca și relieful ce
lorlalte continente, dar un strat 
gros de gheață și zăpadă, aco
peră toată suprafața sa ca o 
nesfîrșită pînză albă și mono
tonă. Termometrul coboară a- 
desea, în cele două luni de iar
nă (iunie și iulie), la minus 
70 de grade. Soarele de vară 
(decembrie și ianuarie), abia 
dacă reușește să umezească su
prafața înghețată din apropie
rea coastelor. Ici și colo, stîn- 
cile ce țîșnesc spre cer se aco
peră atunci cu verdeața întu
necată a mușchilor și lichenilor 
și prin aer își fac apariția ci- 
teva specii de insecte — unica 
faună a continentului cu ex
cepția viețuitoarelor marine. A- 
cesta este tabloul aspru și prea 
puțin prietenos al celui de 
6-lea continent.

DUPĂ O JUMĂTATE 
DE VEAC

47 de ani după expedițiile 
lui Amundsen și Scott, explora
rea continentului antarctic și-a 
schimbat cu totul înfățișarea. 
Avionul a devenit un auxiliar 
indispensabil străbaterii marilor 
distanțe care despart stațiile 
științifice între ele. Pentru 
transporturile rutiere, tractorul 
a luat locul săniei trasă de 
dini, permițînd utilizarea unor 
uriașe cantități de material de 
construcție, aparataj științific 
și alimente. Vasele care pătrund 
prin bariera de gheață nu mai 
au 220 C.P.,ca acum 25 de ani, 
ci 21.000 C.P. și mai mult. La 
rîndul său, știința nutriției a 
făcut progrese atît de mari in
cit scorbutul și celelalte boli 
care secerau pe exploratorii de 
altă dată, au dispărut de mult.

în ciuda condițiilor naturale 
foarte grele, viața cercetătorilor 
nu mai este nici periclitată, 
nici incomodă. La principala 
bază sovietică de la Mtrnii, lo
cuințele sînt confortabile și căl
duroase. Un oficiu poștal și te
lefonic permite cercetătorilor 
să mențină legătura permanen
tă cu cei de acasă, iar în spi
talul local se pot efectua cele 
mai delicate operații în timp 
ce termometrul de afară arată 
minus 60 grade. în sala 
spectacole rulează filmele 
mai recente, iar aparatele 
radio înveselesc cu muzica lor 
atmosfera monotonă a locului.

BILANȚUL 
DESCOPERIRILOR 

ANTARCTICE
Bilanțul informațiilor științi

fice culese după aproape o ju
mătate de veac de explorări și 
cercetări la fața locului, este 
pe drept cuvînt impresionant, 
deși mai există încă unele ele
mente necunoscute de mare în
semnătate.

Prima și cea mai viu dezbă
tută enigmă antarctică se refe
ră la compoziția însăși a pu-

o călătorie

filmează o focă

continent,

care s-a rupt însă fi s-a scufun
dat in unele regiuni din pri
cina uriafei. presiuni exercitată 
de calota de gheață. Numai cer
cetările mai amănunțite din 
viitor vor permite stabilirea 
precisă a adevărului.

O a doua concluzie deosebit 
de importantă se referă la pro
cesul de continuă regresiune a 
ghețarilor din Antarctica. După 
cum arată prof. Avsiuk, acest 
fenomen de retragere a gheța
rilor trebuie să fi început acum 
4—5000 de ani fi, în unele lo
curi, cercetătorii sovietici au

Ross" fi „Weddel", pre
lungiri ale oceanelor Pacific și 
Atlantic, precum fi de recenta 
reperare aeriana, în sud-vestul 
Antarcticei, a 
muntoase înalte 
metri.

fizic Internațional 
cunoașterea foarte 
a tuturor particularităților 
fenomenelor antarctice fi, prin 
aceasta, se vor explica multe 
fenomene naturale din alte col
țuri ale pământului, care 
au originea aici. Totodată, 
vor pregăti transformarea 
in timp — a „continentului 
vanților" intr-un al 6-lea con
tinent al vieții.

100 DE ANI
de poștă romînească

I
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Nebănuite sînt perspectivele pe care 
le deschide electronica în fața tehnicii 
contemporane. Și aici ca și în multe 
domenii ale științei, savanții sovietici 
au dobindit biruinți de mare preț pe li
nia executării tmor mașini care să în
locuiască munca grea a omului, pe li
nia creării unor aparate care să ducă 
la o excepțională creștere a producti
vității muncii.

In fotografia de mai sus vă prezen
tăm o mașină cu comanda automată 
construită la uzina „Sverdlov" din Le
ningrad și prezentată la Expoziția uni
versală de la Bruxelles. Cu ajutorul a- 
cestei mașini se pot face găuri, se pot 
freza supratețe, se pot aleza piese. 
Muncitorul nu trebuie decît să trans
mită sarcină mașinii, și nici nu trebuie 
să urmărească execuția acestor ope
rații. La masa de comandă el învîr- 
tește niște discuri iar aparatele de cal
culat execută măsurători necesare cu 
o formidabilă precizie. Așezarea pie
sei, schimbarea vitezei și alte operații 
se execută automat.

Anul acesta, marca poștală și 
poșta de stat romînească împli
nesc 100 de ani. în cadrul sărbă
toririi acestui eveniment, la Palatul 
poștelor din București s-a deschis 
ieri dimineață o interesantă Expo
ziție filatelică care va putea fi 
vizitată de amatori pînă la 22 iu
lie. în sălile care adăpostesc expo
ziția, nu știi pur și simplu unde să 
te uiți mai înainte : la emisiunile 
clasice romînești, din Moldova a- 
nului 1858 — un cap de Zimbru 
— emisiunea a Il-a, Ia scrisorile 
de carantină 1819—1833 așezate 
într-o vitrină, la zecile de serii 
splendide de timbre create în anii 
puterii populare în țara noastră.

Această expoziție este după cum 
ni se mărturisește aci, „puiul" ce
leilalte expoziții din toamnă, a 
„Expoziției centenarului Mărcii 
poștale și a poștei de stat romî- 
nești“ (15—30 noiembrie). La acest 
eveniment au foet invitate admini-

atrațiile poștale 
din întreaga lu
me, muzee din 
țările care de
țin piese romî
nești, diverși co
lecționari 
țară și i 
treaga 
mari 
telice 
țiile revistelor 

de specialitate. în 
prezent O.N.T. 
„Carpați" tra
tează cu oficii 
de turism de 
peste hotare în 
vederea sosirii 
oaspeților la 

marea expoziție 
filatelică de la 
București. Dar pînă 
vităm să vizitați expoziția 
lică deschisă ieri dimineață 
latul poștelor unde își prezintă co-
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atunci, vă in- lecțiile un număr de 100 de 
filate- pozanți dintre care mai mult de 
la Pa- jumătate din provincie.

S. IONESCU

ex-

loace materiale scla
vii au trebuit pînă ta 
urmă să cedeze în 
fața armatelor stăpî- 
nilor lor. Anul 1888 
a adus cu sine des
ființarea oficială a 
sclavajului in Brazi
lia. Aceasta nu a în
semnat însă condiții 
mai bune de trai 
pentru muncitorii de 
la plantațiile de ca
fea care, transformați 
în dijmași, continuă 
să fie în dependență 
semi feudală față de 
marii moșieri. Lucru
rile nu s-au schimbat 
mult nici în zilele 
noastre. Potrivit unui

■1 
O.N.U. o treime din 
populația latino-ame- 
ricana umbli descul
ți, cea mai mare par
te a populației este 
aubalimentată și mai 
mult de jumâtate 
este analfabetă. Cine 
sînt aceștia nu este 
greu de aflat : mun
citorii de pe plantații 
și populația aăracă 
de la orașe.

Londra, apoi la Pa
ris fi Hamburg. In 
Austria cafeaua a 
fost introdusă la 1683 
de turci, după toate 
probabilitățile un 
drum asemănător 
fiind urmat fi in 
Moldova fi Țara Ro- 
mînească.

poate 
intrat 

oa- 
600
că, 

po- 
anul

Cafeaua se 
spune că 
în obișnuința 
menilor abia de 
de ani cu toate 
un călător persan 
menește pe la 
1.200 de existența a- 
cestui arbore cu pri
lejul unei călătorii pe 
care a întreprins-o 
de-a lungul Arabiei. 
Au trebuit să 
treacă încă 200 
ani pentru ca 
fructele arborelui de 
cafea să fie prepara
tă acea băutură aro
mată cunoscută și în 
zilele noastre. După 
cît se știe pînă as
tăzi, lucrul acesta s-a 
petrecut în Etiopia în 
anul 1420 și anume 
în orașul Kaffa de 
unde vine și numele 
de cafea.

în anul 1450 vestea 
despre gustul minu
nat al cafelei a ajuns 
și în Arabia unde ar
borele de cafea, pri
vit ca o „buruiană** 
de prisos creștea din 
belșug mai ales în 
Yemen. Au trecut pu
țini ani și băutul ca
felei a devenit în a- 
ceasta regiune atît 
de popular incit „bu
ruiana** era amenin
țată cu dispariția 
dacă nu s-ar fi luat 
măsuri de plantare a 
ei, înainte de toate în 
apropierea orașului 
Mokka care astfel a 
împrumutat cafelei și ■ 
cel de-'al doilea nu
me al său. S-au scurs 
încă 100 de ani pînă 
ce existența cafelei 
a fost cunoscută 
în Europa.

în anul 1620 
deschid primele cafe
nele mai întîi la

a

mai 
de 

din

se

Cu prețul multor 
vieți omenești

Pe măsură ce con
sumul de cafea creș
tea, plantațiile din 
Arabia și Etiopia de
veneau insuficiente. 
Așa se face că portu
ghezii înființează in 
1727 primele planta
ții de cafea din Bra
zilia.

Cultivarea acestui 
arbore este legată de 
exploatarea sălbatecă 
a milioane de sclavi 
negri. Producția de 
cafea 
cu 
vieți omenești. Lip
siți 
elementare drepturi, 
sclavii negri al că
ror număr în a- 
ceastă perioadă trece 
de patru milioane, 
sînt exploatați pînă 
la istovire. Istoria 
Braziliei consemnea
ză acțiunile de pro
test ale sclavilor îm
potriva coloniștilor 
străini. Din rîndurile 
lor s-a ridicat Henri- 
que Diaz care s-a 
distins în luptele îm
potriva stăpînitorilor 
portughezi ai Bra
ziliei. Sute de mii de 
sclavi negri au pără
sit plantațiile de ca
fea și s-au refugiat în 
junglă unde au
încercat să în
temeieze o „republi
că" proprie. Lipsiți 
însă de organizare, 
conducători și mij-

raport oficial

a /o»t mărită 
prețul multor

de cele mai

Cafeaua, combustibil 
pentru locomotive

METALURGIȘTI
în halate
— Tovarășe soră, între ce ore e 

acum deschisă policlinica ? — a în
trebat recent, la ieșirea dintr-o secție 
a uzinei de tractoare, un strungar pe 
o tînără în halat alb.

— Dar bine, eu nu lucrez la poli
clinică, mă confundați: sînt munci
toare la turnătoria de precizie 1

Confuzia între personalul medical 
și lucrătorii din noua secție de turnă
torie de precizie a Uzinelor de trac
toare „Ernst Thălmann" din Orașul 
Stalin, e explicabilă.

Desigur, și pînă acum întreprinde
rea aceasta avea o secție de turnă
torie relativ modernă, construită cu 
cîțiva ani în urmă. Acolo nu se lu
cra, ca în majoritatea atelierelor de 
turnătorie dinainte vreme, într-un 
praf înecăcios, în care trebuiai să 
modelezi pămîntul cu miinile. O se
rie de utilaje, amestecătoare meca
nice, benzi rulante, înlesneau mult 
munca lucrătorilor.

Anul trecut, cîțiva tovarăși au adus 
în secție o revistă ilustrată, în limba 
rusă. Intr-o fotografie mare era ară
tată 
meni
unor aparate care păreau de labora
tor.

— Nu-i • farmacie, a o turnătorie 
modernă — s-au lămurit însă curînd 
oțelarii.

Și-au privit salopetele tnegriteși 
au visat o clipă la ziua cînd poate 
și aici...

Astăzi, prin grija partidului și gu
vernului pentru modernizarea conți-

- probabil — o farmacie. Oa- 
în halate albe lucrau in fața

Succesul modei sovietice
De curfnd în 

Capitală s-au 
încheiat lucră
rile oelui de al 
IX-lea Congres 
internațional al 
modei. Lucră
rile Congresului 

. au scos în evi- 
~ oență progresul 

realizat de țările participante în 
domeniul creației și fabricării 
unei îmbrăcăminți modeme.

Deosebit de atrăgătoare au fost 
modelele prezentate de delegația 
sovietică. Sobre și totuși elegante, 
într-un colorit plăcut, ele au cu
cerit aprecieri unanime din par
tea participanților.

Spre a aduce la cunoștința tine
rilor modul cum a evoluat moda 
în Uniunea Sovietică, ne-am a- 
dresat tovarășei ANA KAȘIN- 
ȚEVA, conducătoarea * delegației 
sovietice. Discuția v-o relatăm 
mai jos.

— Care sînt succesele de 
inspirație ale modei pre
zentate de casele de modă 
sovietice în 1958 ?

— In ultimii ani, înainte de 
începerea muncii de creație Casa 
unională de modă din Moscova 
consultă de fiecare dată jurnale 
de modă din diferite țări, pentru 
a vedea cum evoluează în linii 
generale moda pe plan interna-

LA RECENTUL CONGRES INTERNATIONAL 
al modei de la București
țional. Aceasta servește ca un 
punct de sprijin, ca o orientare 
în munca creatorilor noștri. Ceea 
ce e hotărîtor e însă faptul că ei 
îmbină moda internațională cu 
specificul țării noastre — cu 
tradițiile frumoase ale folclorului 
nostru. Și este interesant de re
marcat că tocmai acele modele 
care erau reușite din acest punct 
de vedere, au obținut aprecierile 
cele mai frumoase. Mă refer chiar 
la modelele prezentate la recen
tul Congres. Completurile bro
date cu motive naționale, îmbră
cămintea pentru sporturile de iar
nă, rochițele pentru lucru care 
îmbinau linia modei internațio
nale cu specificul nostru propriu, 
au cucerit aplauzele publicului la 
sala „Floreasca".

— Ce elemente noi de 
croială se observă în moda 
actuală și ce părere aveți 
despre ele ?

— Se remarcă mai multe ten
dințe noi, din care unele înfnj-

musețează îmbrăcămintea, dau o 
comoditate mai mare la purtare, 
în timp ce altele, avînd efect 
contrariu, nu sînt pe placul pu
blicului, al tineretului sovietic. 
Pot cita în mod pozitiv așa nu
mita linie „trapez4*, care după 
un ușor cambraj în talie, se lăr
gește spre partea de jos. Această 
linie de croială, care dă comodi
tate în mișcări, place femeilor so
vietice, care în îmbrăcămintea 
mai groasă (paltoane, pardesie, 
taioare) aplică această croială de 
mult timp.

In ce privesc croielile tip 
„sac" sau „oval“, ele sînt privite 
cu ochi critic de femeile noastre. 
Nu sînt nici comode, nici fru
moase ca aspect și, de aceea, n-au 
nici „priză“ la noi.

Tot la domeniul noutăților a- 
parțineJn acest an și coloritul în- 
.-1—1 11 Culorile

toate nuan- 
foarte mult

trebuințat la modele, 
pastel, portocaliu în 
țele, culorile pale sînt 
utilizate.

Pa de altă parte. se remarcă

eleganța aooesoriilor care au fost 
prezentate la acest Congres. In a- 
ceastă privință pot spune că, 
spre satisfacția publicului, pro
ducția materialelor plastice și de 
înlocuitori (piele artificială) au 
făcut în U.R.S.S. un progres re
marcabil și dau un atac serios 
împotriva vechii hegemonii a ac
cesoriilor din piele. De asemenea, 
în privința formei lor sînt lucruri 
noi. încălțămintea cu toc înalt, 
subțire, place mult femeilor.

— Ce pregătiți în colec
țiile dv. ca îmbrăcăminte 
pentru tineret ?

— înainte de a intra în deta
lii, vreau să vă comunic cifra mo
delelor care se vor crea în prima 
jumătate a anului 1959 pentru 
grupa de tineret și copii. Ea se 
ridică la 900 de modele I

In munca noastră de creație ne 
străduim să obținem o îmbrăcă
minte specifică pentru virstele

I

precise, redu- 
adausurile. 
repere diferite, 
noua secție, in

nuă a industriei noastre, pentru îm
bunătățirea permanentă a condițiilor 
de lucru ale muncitorilor, la uzina 
de tractoare, alături de celelalte tur
nătorii, o asemenea secție funcțio
nează și ea deja din plin și este în 
curs de dezvoltare. Grămezile de pă- 
mînt ? Lipsesc. Piesele se toarnă nu
mai în modele fuzibile. Strungarii nu 
vin mai niciodată aici să se intere
seze cînd sînt gata reperele pentru 
viitoarele comenzi, căci la piesele tur
nate aici de obicei nu mai e nece
sară prelucrarea ulterioară. Ele se 
toarnă în dimensiuni 
cîndu-se aproape total

Serii mari din zece 
părăsesc în fiecare zi
curînd aici se vor putea turna nu mai 
puțin de 40 de repere.

Precizia de lucru a pieselor tur
nate este reflectată și de aspectul 
utilajelor și atelierului. Oamenii vin 
și văd cu ochii lor o turnătorie în 
care mașinile sînt vopsite în alb, iar 
lucrătoarele lucrează în halate albe, 
fiind mereu confundate cu niște su
rori de la policlinică.

Desigur, aceasta este la noi abia 
o noutate. Dar progresul rapid al in
dustriei socialiste făgăduiește epoca 
în care zeci de mii de muncitori din 
turnătorii, alături de mecanici de lo
comotivă, tipografi, constructori și — 
cine știe — poate chiar de mineri, 
vor putea să-și îndeplinească munca 
lor de o viață în condiții ideale, im- 
brăcați în halate albe.

respective și să evităm imitarea 
portului oamenilor vîrstnici.

Mă refer în primul rînd la ro
chii pentru fete de 16 ani. Fete
lor le pregătim o îmbrăcăminte 
ușoară, de un colorit viu, cu 
multe pliseuri.

Creatorii noștri, ca o expresie 
a aprecierii muncii socialiste și a 
cinstirii ei, se preocupă și de îm
brăcămintea pentru lucru — com- 
bătînd tendința unora de a nu 
da atenția cuvenită acestui gen 
de îmbrăcăminte.

De asemenea, lucrăm la crearea 
unei îmbrăcăminți de ocazii pen
tru tineret, care să exprime vese
lia ce caracterizează această vîr- 
stă. Pentru aceasta creatorii noștri 
lucrează la țesături specifice, care 
să nu fie scumpe și să aibă un 
colorit viu și proaspăt. Ne-am 
străduit ca modelele prezentate de 
delegația noastră să oglindească 
această preocupare. Astfel, am pre
zentat o rochie de ocazie dintr-un 
material imprimat, cu o fustă 
foarte bogată, lucrată pe jupon, 
strîns în talie cu un cordon alb 
La alte modele ăm folosit com
binații de mai multe materiale și 
culori, care deschid modelul și îi 
dau un efect tineresc.

Consider că rezultatele celui 
de al IX-lea Congres internațio
nal al modei — a încheiat inter
locutoarea noastră — se vor 
oglindi într-o îmbunătățire a 
muncii de creație pentru pregă
tirea colecțiilor de îmbrăcăminte 
pe anul 1959 'ale țărilor partici
pante.

N. RODNA

Din totalul mon
dial al producției ac- 
tuale de cafea Bra- 
zilia deține un pro- <- . 
cent de peste jumăta-, 
te, iar în exporturile 
acestei țări cafeaua re-' 
prezintă 69 la sută. 
Desfacerea cafelei bra
ziliene depinde însă 
aproape în întregime 
de piața din S.U.A. 
ale cărei fluctuații 
bine cunoscute a de
terminat o stocare 
masivă de saci de ca
fea în depozite. Și 
astfel, pentru a men
ține prețurile ridica
te, exportatorii brazi
lieni au luat hotărî- 
rea de a arde în fie
care an milioane de 
saci de cafea. In de
curs de 13 ani intre
1931 și 1943 au fost
arse în total 78 mi
lioane saci, ceea ce 
reprezintă de două 
ori producția mon
dială a celui mai bun 
an de recoltă. Pe 
căile ferate brazilie
ne folosirea boabelor 
de cafea drept com
bustibil pentru loco, 
motive a devenit un 
lucru obișnuit. Nu- 
mai m acest an sînt 
stocați 10 milioane 
de saci de cafea din 
care o mare parte ur
mează să fie arși.
Încă o metodă pro
prie economiei capi
taliste veșnic în goană 
după profituri cît 
mai mari.

★

Astăzi cafeaua a 
cucerit lumea întrea
gă. în case, în loca
luri, cafenele și in 
„Espresso**-uri ceașca 
de cafea poate fi ser
vită la orice oră din 
zi și din noapte. Un 
drum lung care a 
fost plătit cu sacrifi
cii grele de milioane 
de sclavi și muncitori 
de pe plantațiile din 
America de Sud și 
Arabia.

I. RETEGAN
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Doctor 
sau negustor ?

Dragă bunicule,

Iți scriu această scrisoare 
pentru a-ți cere un sfat. Eu, 
ști mata, stau bine cu învăță
tura. Deabia am terminat cla
sa a V-a și toată lumea îmi 
spune că sînt un băiat tare în
țelept. Dar eu tot nu pricep 
un lucru și vreau să-ți cer 
sfatul. La noi în comuna 
Măgura, raionul Cislău, vine 
uneori doctorul Manolică Pa- 
honie, un fel de negustor în 
halat alb. Am fost și eu la 
prăvălia lui, adică la punctul 
sanitar. M-a dus tata. Așa ne
gustor arțăgos, mai rar, buni
cule I Cum treci pragul pră
văliei e musai să zici: 
trăifi 1“ Altfel e de rău. Tata 
n-a știut regula și a spus sim
plu : „Bună ziua 1“ A ieșit un 
tărăboi de-ți venea s-o rupi la 
fugă. Negustorul, adică docto
rul țipa : „Afară, ieși afară. 
Să saluți pe ăi de-au mîncat 
cu tine într-o strachină. Mi-e 
îmi spui militărește: „Să 
trăiți 1“

Ei s-au certat iar eu...am fost 
înțepat cu un ac de canava. 
Era doctorul atît de paraponit 
incit mi-a făcut o infecție de-am 
crezut că-s tras în țeapă. Pe 
urmă a început tocmeala. Ne
gustorul ține la preț. Tata nu 
vrea să dea un șfanț. Eu nu 
pricep : El primește leafă de la 
stat, de ce mai cere hani la oa
meni P

Uneori negustorul în halat alb 
vinde niște sticluțe mici și ha
puri. Spune că-s din străinătate 
și nu se găsesc pe la noi. 
Naiba știe. Pe sticluțele 
alea nu scrie nimic. Umblă vor
ba că-s de la noi dar doctorul 
le rupe eticheta. Așa i-a luat , 
Iui nea Vasile Sîrbu 50 de lei, 
lui Ion Cenat 70 de lei, lui Ion 
Baba 50 de lei și la mulți alții. 
Oamenii din sat spun 
ziua cu necaz că 
rul nostru primește leafă 
statul socialist și se poartă 
doctor burghez.

Spune-mi bunicule 
doctorul ăsta al nostru nu este 
nimeni mai mare, care să poa
tă să-i dea peste nas P

Aștept răspunsul dumitale.
AXJREL
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Un „Hopa Mitică44 pungaș
Intre Năică și vestitul ;,Hopa Mitică" există asemănare și 

deosebire.
„Hopa Mitică" e cunoscuta păpușă de ebonit; jucărie inofen

sivă care provoacă ilaritate.
Năică, e ființă vie, cu identitate precisă : Niculae Untaru din 

comuna Fieni. Salturile lui de la un loc de „muncă" la altele 
produc însă... pagube.

Năică execută astfel de volte numai în raionul Pucioasa, re
giunea Ploești. Cade din funcția de gestionar la cantina fabricii 
de becuri Fieni, fiind prins cu 6.000 lei lipsă și... se ridică vîn- 
zător la alimentara din comună. ApoPfigura se repetă: vînzător, 
achizitor, gestionar-responsabil de magazin, destituire-anga- 
jarc.

„Hopa Mitică" se ridică datorită grăuntelui de plumb prins 
de el.

Năică se ridică prin protecția unui consătean, bun prieten al 
lui Constantin Cărnaru... directorul O.C.L. Pucioasa, care uitînd 
atribuțiile elementare ale funcției ce o deține, confundă între
prinderea cu o moșie personală, încadrînd și menținînd în 
muncă elemente necinstite, recidiviști înrăiți.

„Hopa Mitică" fiind o păpușă de ebonit nu rezistă multă 
vreme, se rupe, se aruncă la gunoi. Grăuntele de plumb îi îm
părtășește soarta.

Năică trebuie demascat și azvîrlit acolo unde merită.. O veri
ficare temeinică a gestiunii lui e suficientă. Iar protectorul... 
să-i însoțească.

ION PĂUN 
mecanic

1'

nu
so-

este
un.,.

GH. BARBU
— elev —
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Eroina filmului Iarăși ai 
pus sîrba din căruță, nu vezi 
că nu-i chip să adorm copi
lul ?

(Im cinemato
graful din satul 
Puteni — raio
nul Bujor 
reg. Galați 
multă vreme 
funcționează 
norul care 
suplinit de 
patefon).

orașul
cu bu-

La spitalul din 
Rm. Vîlcea, odată 
letinul de consultație, sau 
de internare în spital se 
vind pacienților (in mod 
obligatoriu) și bilete de 
bal.

PETRE MARICA 
tehnician

t
o

('Pentru conformitate
GH. MILITARU

— mecanic —

de

— Ai adus foaia de internare a bolnavului î
— Nu... biletul de bal

ȘI RECUNOȘTINȚA
ostașilor sovietici

(Urmare din pag. l-a)

de nezdruncinat. Drum bun, dragi 
tovarăși.

In numele ostașilor sovietici a 
vorbit apoi generalul maior Ale- 
xandr Kosenko.

In aceste zile, în multe orașe și 
sate din Romînia, •—■ a spus vor
bitorul — în stațiile de cale fera
tă au loc întîlniri emoționante de 
rămas bun cu ostașii sovietici care 
se întorc în patrie. Intîlnirile de 
rămas bun se transformă pretutin
deni într-o strălucită manifestare 
a prieteniei și frăției dintre arma
tele și popoarele țărilor noastre.

Despărțindu-se de dv, militarii 
sovietici mulțumesc din tot sufle
tul Partidului Muncitoresc Romîn 
și Comitetului său Central, guver
nului țării dv, tuturor oamenilor 
muncii din R.P. Romînă pentru 
ospitalitate, pentru marele ajutor 
dat trupelor sovietice în timpul 
șederii lor în țara dv. Noi vom 
păstra întotdeauna cea mai fru
moasă amintire despre poporul 
romîn talentat și iubitor de li
bertate, care a pășit pe calea con
struirii socialismului în bogata și 
frumoasa lui țară.

In timpul șederii în țara 
militarii armatei sovietice au 
noscut bine poporul romîn, 
cunoscut istoria lui glorioasă 
acordă o înaltă apreciere tradiți
ilor revoluționare ale clasei mun
citoare și țărănimii din Romînia. 
Noi apreciem trecutul eroic al pro
letariatului din Iași care a pășit 
întotdeauna în primele rînduri ale 
mișcării muncitorești din Romî
nia.

Prietenia dintre popoarele noas
tre — a spus în încheiere vorbi
torul— s-a născut în trecutul în-

dv,
cu- 
au
Și

Să mobilizăm toate forțele tineretului 
pentru strîngerea grabnică 
și fără pierderi a recoltei

(Urmare din pag. l-a)

șui Nicolae Tănăsilă, dar și după 
„vizita" lui, combinele și-au con
tinuat jocul acesta absurd. Tot 
atît de curios este și faptul . că 
tinerii mecanizatori din brigada 
complexă, Alexandru Oancă, Ale
xandru Mitrofan, Stavăr Palade, 
Constantin Struț și chiar șeful 
brigăzii, tov. Gheorghe Solomon 
n-au luat atitudine împotriva di
strugerii intolerabile a recoltei 
care s-a făcut aici. Dar și acest 
lucru are explicația sa. Organi
zația de bază U.T.M. (secretar 
tov. L. Anton) a neglijat întru to
tul în ultima vreme educarea co
munistă a mecanizatorilor,
secretarul organizației de bază 
U.T.M. și nici altcineva nu le-a 
arătat mecanizatorilor că ei nu 
răspund doar scriptic, formal de 
rezultatele obținute, ci au și în
datorirea patriotică de a veghea 
să nu se piardă nici o fărîmă din 
pîinea poporului nostru muncitor, 
să ia atitudine fermă împotriva 
elementelor dușmănoase care 
dezorganizează munca și împie
dică strîngerea recoltei la timp.

cîteva s-a dat atenția cuvenită 
lucrărilor pe care agrotehnica le 
recomandă să se facă imediat 
după recoltare: dezmirișititul și 
arătura de vară. La i ,A.S. 
Cotul Lung de exemplu, dezmiris- 
titul se face paralel cu recoltatul. 
La G.A.S. Bărboși însă nu s-a arat 
decît 20 hectare. La celelalte gos
podării pe care le-am vizitat, nici 
măcar atît. Această gravă rămî- 
nere în urmă, care poate dăuna 
serios recoltei viitoare, este cu 
atît mai inadmisibilă cu cît o 
bună parte din parcul de trac
toare stă pe loc, fără nicio între
buințare.

depărtat, dai niciodată, înainte, 
această prietenie nu a fost atît 
de trainică și rodnică ca astăzi, 
cînd popoarele sovietice și po
porul romîn pășesc în același rînd 
al constructorilor socialismului și 
comunismului. Această prietenie 
este de nezdruncinat.

Din partea armatei romîne a 
luat cuvîntul generalul maior Ion 
Toader. Urînd drum bun militari
lor sovietici, noi vom păstra me
reu vie amintirea plăcută care 
ne-o lasă bravii noștri prieteni și 
tovarăși de luptă. Nobilele senti
mente ale prieteniei și frăției de 
arme romîno-sovietică s-au cimen
tat pe veci în lupta comună pen
tru zdrobirea fascismului german 
pentru eliberarea Romîniei de sub 
jugul fascist.

Poporul nostru și forțele sale 
armate vor întări continuu priete
nia cu poporul sovietic și armata 
sa eliberatoare. Militarii sovietici 
și romîni se despart cu convinge
rea fermă că întotdeauna se vor 
putea bizui unii pe alții cu toată 
încrederea, că fiecare își va face 
datoria frățească internationalists 
atunci cînd «interesele păcii și so
cialismului o vor cere.

La miting a luat de asemenea 
cuvîntul mecanicul de locomotivă 
Nicolae Popa, deputat în Marea 
Adunare Națională, care a salutat 
cu căldură pe ostașii sovietici în 
numele muncitorilor ieșeni.

Cuvintele rostite în cinstea prie
teniei romîno-sovietice, a frăției 
de nezdruncinat dintre cele două 
popoare au fost subliniate de a- 
plauze și ovații îndelungi. Mitin
gul a luat sfârșit prin intonarea 
Internaționalei. A urmat apoi de
filarea companiei de onoare.

In timpul rămas pînă la pleca
rea trenului, a avut loc o entu
ziastă demonstrație de prietenie 
-frățească față de marea și puter
nica Uniune Sovietică, față de 
glorioasa sa armată. Nenumărați 
copii, muncitori, militari, studenți, 
umplu cu flori brațele ostașilor 
sovietici. Romîni și sovietici 
îmbrățișează. își 
altora 
schimb

Cînd 
răsună 
vagon se pierde în depărtare, dar 
fiecare îi însoțește pe bravii ostași 
sovietici cu gînduri de dragoste și 
recunoștință, de hotărîrea de a fi 
veșnic uniți în. marea familie a 
țărilor socialiste.

se 
uniidăruiesc

insigne, vederi, se face 
de adrese.
trenul se pune în mișcare, 
nesfîrșite urale. Ultimul

Nici

Dezmiriștitul și arăturile 
de vară rămase mult 

în urmă

★
Față de această situație, Tru

stul Regional Gostat și conduce
rile gospodăriilor respective au 
datoria să ia de îndată măsurile 
corespunzătoare. De asemenea, 
organizațiile de bază U.T.-M. tre
buie să urmărească mult mai a- 
tent felul în care muncesc tinerii 
mecanizatori, să-i stimuleze pe 
cei merituoși și să ia măsurile ne
cesare împotriva celor ce nu lu
crează conștiincios.

Pentru terminarea grabnică și 
în cele mai bune condiții a cam
paniei agricole din vara

In gospodăriile de 
recoltat mari suprafețe 
se. Cu toate acestea,

stat s-au 
de păioa- 
numai la

ace
stui an trebuie concentrate toate 
forțele, deoarece orice zi întîr- 
ziere înseamnă mari cantități de 
boabe scuturate și risipite pe 
cîmp, înseamnă tot atîta întîrzie- 
re pentru pregătirile necesare re
coltei viitoare.
lee-țneeemdnrl snrdalo snrdaolaoc
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Succesul boxerilor romîni 
și sovietici ia București

Prima ediție a campionatelor 
europene feroviare de box a luat 
sfîrșit sîmbătă seara pe stadio
nul Giulești cu un remarcabil suc
ces al echipelor R.P.R. și U.R.S.S. 
care au cucerit cîte 4 titluri.

Iată rezultatele tehnice înre
gistrate în meciurile finale în or
dinea categoriilor :

I. Turcu (R.P.R.) întrece la puncte 
pe G. Sevastianov (U.R.S.S.), A. 
Morăruș (R.P.R.) cîștigă la puncte 
în fața lui J. Korodi (R.P.U.), 1. 
Boceanu (R.P.R.) pierde la A. 
Bardin (U.R.S.S.), Vasiliev 
(U.R.S.S.) învinge la puncte pe V. 
Czekeli (R.P.R.), J. Sweeney (An
glia) dispune la puncte de G. 
Pall (R.P.U.), M. Stoian (R.P.R.) 
bate net la punct pe H. Perry (An
glia), Șt. Cojan (R.P.R.) pierde 
la puncte în fața lui V. Chirilov 
(U.R.S.S.), V. Vlădescu (R.P.R.) 
pierde la puncte în fața lui G. 
Langner (R.D.G.), P. Zaharia 
(7T.P.R.) este declarat învins la 
puncte în matchul cu B. Demin 
(U.R.S.S.), D. Ciobotaru (R.P.R.) 
întrece la puncte pe L. Senchin 
(U.R.S.S.).

Gupa chalange U.S.I.G. a reve
nit echipei R.P. Romîne, pe locul 
doi s-a clasat echipa pugiliștilor 
feroviari dia U.R.S.S.

FA
(Urmare din pag. l-a)

prima zi de școală, în clasa l-a i-am înțeles 
frămîntarea. Cum vor învăța să scrie mînuțele 
fără degete ? Cum vor ieși la tablă copiii țin
tuiți în bănci? Va putea să-i poarte pe pri
mele drumuri ale științei, atît de însemnate 
pentru omul de mai tîrziu ?

Tovarășa Chivu nu și-a pierdut mult timp 
cu întrebările. A socotit că este nvai potrivit 
să se silească a găsi răspunsurile. Și a potri
vit din carton și hîrtie colorată un material 
didactic bogat. Le-a mai adus copiilor ștam
pile cu litere. Pe aceste drumuri împodobite 
cu chipuri și slove colorate copiii au mers 
cu ușurință și sîrguință.

Spre deosebire de colegii ei din alte școli, 
profesoara de gimnastică Virginia Grunea era 
întimpinată de altă realitate. în clasele pe 
care le avea, mișcarea era înlănțuită de infir
mități.

Profesoara a spus fetelor : toți vă puteți 
mișca. Dacă poți mișca brațele sau trunchiul 
începe cu aceasta. Chiar dacă piciorul se miș
că mai greu, nu-l lăsa, silește-l să te asculte. 
Profesoara s-a mai adresat culturii fizice me
dicale. A învățat să facă masaje, gimnastică 
medicală. Și brațul s-a supus voinței sculpto
rului. Mișcarea a reintrat în stăpinirea profe
soarei. Elevele ei sar coardă, joacă jocuri de 
mișcare, fac întreceri. Au ieșit din clase și au 
venit pe terenul de sport. Și într-o zi, profe
soara a putut clădi o piramidă înaltă. învin- 
gînd legile echilibrului, elevele ei își ridicau 
pe înălțimi trupurile pe care acum le stăpî- 
neau.

într-o clasă mai mare, trei sferturi dintre 
eleve mi-au declarat că se vor face chimiste. 
Acum, maestrul care a strîns atîtea discipole, 
profesoara Maria Săvulescu îmi povestește des
pre expoziția de aparate de chimie, despre 
lecțiile de istoria științelor, despre lecțiile spe
ciale privind sateliții artificiali ai pămîntu- 
lui pe care le-a ținut elevelor. Aflu planurile

soțului ei, profesor de științe naturale care 
vrea să facă și desigur va face un colț viu.

Profesoara Natalia Dragotescu îmi poves
tește despre biblioteca în care cărțile nu stau 
niciodată în rafturi. Tînăra profesoară de mu
zică, Ecaterina Popescu va trimite în viitor 
eleve la școala de muzică, la pian și violon
cel. Pînă atunci corul, unul dintre cele mai 
bune din oraș, a fost înregistrat la radio și a 
ieșit învingător în concursuri. Profesoara de 
lucru manual, Virginia Nina a condus degetele 
elevelor ei pe întinsul pînzelor și le-a învățat 
să deseneze cu vîrful acului lucrurile fru
moase despre care ți-am povestit, dîndu-le 
elevelor și bucuria primei realizări.

Fiecare profesor are ceva de adăugat la te
zaurul comun. Și despre cei pe care o modes
tie excesivă îi împiedică să vorbească despre 
ei. deși aceasta le-ar fi întru totul îndreptățit, 
vorbește conducătoarea acestui colectiv, direc
toarea Măgărdiceanu. Forța ei interioară nu 
apare de la prima vedere. Directoarea știe 
să-și stăpînească autentica pasiune pedago
gică. încetul cu încetul auzind-o vorbind des
pre acest colectiv pe care-l conduce de opt 
ani și pe care l-a clădit cu stăruință și des
coperind prietenia caldă a copiilor și profe
sorilor pentru ea, am înțeles că am de-a face 
cu un autentic pedagog care-și reflecta pute
rea nu în vorbe ci în însăși viața colectivu
lui. Multe mi-a povestit directoarea. Un singur 
lucru a uitat să-mi spună: că este distinsă cu 
Ordinul Muncii.

Și, vorbind despre colectivul de educatori, 
trebuie să mai adaug un lucru deosebit de în
semnat. Organizația de pionieri din Căminul- 
școală întărește prin munca sa eforturile co
lectivului pedagogic pentru educarea comu
nistă a elevelor. Toate formele de activitate 
ale unei organizații de pionieri se alătură va
rietății mijloacelor prin care colectivul peda
gogic își urmărește cu stăruință scopul comun. 
Organizația de pionieri ajută membrelor sale 
să nu rămînă izolate de viață și să participe 
la toate evenimentele lumii înconjurătoare. 
Educarea in spiritul patriotismului e o preo-

cupare a întregului colectiv pedagogic de la 
profesor la instructorul superior de pionieri, 

lartă-mâ prietenă pentru această înșirate 
de fapte. Poate că nu le-am ales pe cele mai 
sugestive. Este sigur că n-am izbutit să le re
dau incandescența pe care le-o conferă reali
tatea. Dar ce este esențial în școala aceasta nu 
se găsește în faptele individuale ale unuia sau 
altuia dintre profesori ci în aceeași „linie ge
nerală de acțiune a colectivului pedagogic". 
Acest colectiv de educatori cu aceeași conștiință 
și ideal dar cu variate mijloace pedagogice de 
la condei la eprubetă și de la joc la geome
trie plană, s-a îndreptat spre izvoarele peda
gogiei umanismului socialist, a privit cu ochii 
minții și inimii biruințele pedagogilor din 
U.R.SS. și a spus : — Noi putem face la 
fel I

Era recreație. Împreună ne-am apropiat de 
fereastră. Fetițe cu cozi lungi pe spate se fu
găreau țipînd vesele. Corzile lungi se răsu
ceau sub pașii desprinși de pămînt. înșirate 
pe o banchetă cele opt preșcolare, cele mai 
mici și cele mai răsfățate cetățene ale acestei 
școli se străduiau să prindă mingea pe care 
le-o arunca educatoarea. Un grup de eleve mai 
mari se adunaseră pe iarbă și discutau ceva ce 
părea deosebit de important. O curte < de 
școală plină de veselie care l-a făcut pe auto
rul acestor rînduri să coboare și să se ames
tece în jocuri, sărind coarda, jucînd volei sau 
fugărit de o fetiță de-o șchioapă, spre rușinea 
respectabilului cin gazetăresc.

Și strîngînd în minte toate faptele și sim
țămintele acelei zile, în timp ce mă hotărâm 
să nu le țin pentru mine ca un avar ci să 
împărtășesc și celorlalți acest reflex de o nea
semuită frumusețe a timpurilor noastre noi, 
vrednic să stea alături de. uzinele și hidrocen
tralele socialismului, am înțeles cine era cu
noscutul misterios, care făcea să mi să pară 
de mult știute lucruri pe care le vedeam în- 
tiia dată, că de pretutindeni mă înconjoară 
privirea de mult știută, nespus de caldă și de 
luminoasă a educatorului de educatori Anton 
Semeonovici Macarenco.

Biblioteca A.R.L.U.S. de 
împrumut și Biblioteca ARLUS 
pentru Copii s-au mutat în lo
calul Casei Prieteniei Romîno- 
Sovietice (str. Nicolae Fili- 
pescu nr. 24).

Bibliotecile sînt aprovizio
nate cu ultimele noutăți știin
țifice și literare în limbile ro- 
mînă și rusă.

La Biblioteca de Copii a fost 
amenajată o sală de lectură 
pentru copii între 7-14 ani.

Ambele biblioteci funcțio
nează zilnic de la ora 7 pînă 
la 21.

0 expresie a unității lagărului socialist
Comunicatul cu privire la vizita iui Antonin Novotny

și problemele actuale ale mișcării 
muncitorești internaționale. Ei 
consideră ca cea mai importantă 
sarcină a lor să traducă consec
vent în viață mărețele idei ale 
marxism-leninismuiui în procesul 
de desfășurare a construirii so
cialismului și comunismului. EI 
consideră ca o datorie internațio- 
naiistă a lor să ducă o luptă 
implacabilă împotriva tuturor ma
nifestărilor revizionismului.

în cursul convorbirilor au fast 
discutate măsurile concrete pri
vind schimbul continuu de expe
riență în munca de partid precum 
și lărgirea contactelor dintre 
P.C.U.S. și P.C. din Cehoslovacia. 
Cele două partide, se spune în 
comunicat, vor lupta cu hotărîre 
împotriva oricăror incercărt de a 
tulbura unitatea lagărului socia
list. Ele vor lărgi și întări și de 
acum înainte legăturile internațio
naliste cu toate partidele comu
niste șl muncitorești, cu întreaga 
mișcare revoluționară internațio
nală în numele noilor victorii ala 
socialismului și păcii.

MOSCOVA 12 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 12 iulie în 
Palatul Mare al Kremlinului a 
avut loc semnarea comunicatului 
cu privire la vizita în U.R.S.S. a 
lui Antonin Novotny, prim secre
tar al .Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia și președintele Republicii 
Cehoslovace.

Comunicatul a fost semnat de 
către Nikita Hrușciov, prim-secre
tar al Comitetului Central al 
P.C.U.S. și președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., Kli
ment Voroșilov, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și Antonin Novotny.

MOSCOVA 12 (Agerpres). — 
TASS transmite: în comunicatul 
semnat la 12 iulie la Moscova 
asupra vizitei în U.R.S.S. a lui 
Antonin Novotny, prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Cehoslovacia 
și președintele Republicii Ceho
slovace, se subliniază că între 
partidele comuniste ale Uniunii 
Sovietice și Cehoslovaciei, între 
U.R.S.S. și Republica Cehoslovacă 
există deplină unitate de vederi 
decurgînd din identitatea poziți
ilor principiale în toate probleme
le politicii 
terne.

în cursul 
conducătorii 
ai Cehoslovaciei și Uniunii Sovie
tice ambele părți au constatat că 
relațiile de prietenie dintre cele 
două țări continuă să se dezvolte 
și să se întărească cu succes.

Conducătorii de partid și de 
stat ai Uniunii Sovietice și Ceho-

internaționale și in

întilnirilor dintre 
de partid și de stat

slovaciei, se spune în comunicat, 
sînt unanimi în părerea că uni
tatea tot mai puternică a țărilor 
lagărului socialist, bazată pe 
principiile internaționalismului 
proletar și pe fidelitate față de 
ideile marxism-leninismuiui, con
stituie principala garanție a dez
voltării cu succes a tuturor țări
lor care au pășit pe calea con
strucției socialiste.

Cele două părți au constatat, 
se arată în comunicat, că trăsă
tura caracteristică a situației in
ternaționale actuale este crește
rea puternică a forțelor păcii, de
mocrației și socialismului care 
găsesc un sprijin trainic și de 
nădejde în unitatea de nezdrun
cinat a țărilor lagărului socialist.

Conducătorii P.C.U.S. și P.C. 
din Cehoslovacia s-au informat 
reciproc asupra activității partide
lor lor și au discutat problemele 
relațiilor reciproce între partide

Mitingul prieteniei sovieto-cehoslovace
MOSCOVA 12 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 12 iulie la 
Palatul Sporturilor din Moscova a 
avut loc un m,iting consacrat prie
teniei dintre popoarele sovietic și 
cehoslovac. în cadrul mitingului 
au luat cuvîntul președintele An
tonin Novotny, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, și Nikita Hrușciov, 
prim-secretar al C.C, al P.C.U.S. 
și președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. g

*
Novotny a declarat că Partidul 

Comunist din Cehoslovacia se află 
și se va afla în mod ferm în rân
durile mișcării comuniste interna
ționale, în lagărul socialist, 
frunte cu U.R.S.S. în sistemul so
cialist, a subliniat Novotny, 
vedem garanția viitorului 
fericit.

în cuvîntarea sa N. S. Hrușciov 
a declarat că întîlnirea la cel mai 
înalt nivel va avea loc mai curînd 
sau mai tîrziu și că în relațiile 
dintre țările socialiste și cele ca
pitaliste va interveni o destindere, 
iar principiul coexistenței pașnice 
va triumfa.

Convingerea Uniunii Sovietice că 
guvernele țărilor capitaliste vor fi 
nevoite să accepte tratative la ni
vel înalt, a arătat N. S. Hrușciov,

se bazează pe eșecul politicii „de 
pe poziții de forță". Totuși, dacă 
Uniunii Sovietice i se vor pro
pune spre examinare probleme cum 
ar fi discutarea situației din ță
rile de democrație populară, „a- 
tunci ar fi mai bine ca întîlnirea 
să nu aibă loc“.

Hrușciov a declarat în încheierea 
cuvîntării sale, că relațiile frățești 
între poporul sovietic și cel ceho
slovac pot servi ca exemplu de 
relații socialiste și nici o forță nu 
este în stare 
lor.

să tulbure prietenia

în

, noi 
nostru

în U. R. S. S,

*
12 (Agerpres). — 

Comitetul Central al
MOSCOVA 

La 12 iulie 
P.C.U.S., Prezidiul Sovietului Su
prem și Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. au oferit în grădina 
Kremlinului o mare recepție în 
cinstea lui Antonin Novotny.

împreună cu A. Novotny la re
cepție au luat parte și alți oameni 
de stat ai Cehoslovaciei.

Din partea sovietică la recepție 
au participat : Nikita Hrușciov, 
Anastas Mikoian, Mihail Suslov, 
Nikolai Șvernik, Kliment Voroși- 
lov, Piotr Pospelov, Aleksei Ko- 
sighin, Dmitri Polianski, miniștri 
ai U.R.S.S., mareșali ai Uniunii 
Sovietice.

Lucrările Congresului 
al V-lea al P.S.U.6.

IN LIBAN continua lupte violente
BEIRUT 12 (Agerpres). — La 

nouă săptămîni de la începerea 
luptelor din Liban corespondenții 
de presă menționează că ele con
tinuă cu intensitate. „Trupele , 
vernamentale și insurgenții au i 
lupte grele la Tripoli, unde 
sfîrșește conducta petroliferă 
se găsește cea mai importantă 
finărie din nordul Libanului", 
nunță Associated Press. Se semna
lează morți și răniți. La luptele 
de la Tripoli sînt folosite de am
bele tabere tancuri și aruncători 
de mine.

De asemenea în capitala Libanu
lui — Beirut — au avut loc lupte 
în mai multe cartiere.

Elementul nou în situația din 
Liban este faptul că militarii din 
trupele guvernamentale au început 
să treacă de partea răsculaților.

★
Intre timp, după cum anunță 

ziarul libanez „Al Djarida" Consi
liul de Miniștri al Libanului a ți
nut la 12 iulie o ședință în cursul 
căreia s-a hotărlt să se ceară aju
tor militar țărilor musulmane 
membre ale pactului de la Bagdad. 
In funcție de acest ajutor — ara-

ga- 
dus 

se 
fi 

ra-
, a-

tă ziarul — guvernul libanez este 
dispus să încheie tratate militare 
cu fiecare țară membră a pactului 
de la Bagdad. De asemenea, po
trivit unei știri transmise de zia
rul „Le Soir" la palatul președin
telui Șamun în ultimele zile a 
avut loc o intensă activitate diplo
matică, In legătură cu eventuali
tatea ca Libanul să se unească 
cu Federația irako-iordaniană.

BERLIN 12 (Agerpres). — 
A.D.N. transmite : tn ședința din 
dimineața zilei de 12 iulie a luat 
cuvîntul Dun Bi-u, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. Chi
nez, șeful delegației Partidului 
Comunist Chinez.

Au luat apoi cuvîntul alți re
prezentanți ai partidelor frățești : 
Etienne Fajon, membru în Biroul 
Politic al P.C, Francez, Ottokar 
Simunek, din partea C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, Jerzy Morawski, 
secretar al C.C. al PJM.U.P., An
tonio Roasio, membru în C.C. al 
P.C. Italian, N- Aidit, secretar ge
neral al P.C. din Indonezia și Ja
nos Kadar, prim-secretar al CjC. 
al P.M.S. Ungar.

In ședința din seara zilei de 12 
iulie Congresul a fost salutat în 
numele partidelor lor de Gheorghe 
Apostol, membru al Biroului Po
litic al C.C. al Partidului Munci
toresc Român, și Dimităr Ganet», 
membru al Biroului Politic și se
cretar al C.C. al P.C. Bulgar.

Vizita delegației parlamentare 
a R. P. Romîne în R. P. Albania

Armata Elveției va primi 
arma nucleară

TIRANA 12 (Agerpres). — De
legația Marii Adunări Naționale 
a R.P. Romîne în frunte cu Pe
tre Drăgoescu, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, a plecat 
spre Vlora. Delegația este însoți
tă de secretarul Prezidiului Adu
nării Populare a R.P. Albania, 
Sami Baholli și de ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
R.P. Romîne la Tirana, Gheorghe 
Velcescu. In drum spre Vlora de
legația s-a oprit în satul Kolonjea 
în districtul Luchnla unde a vizi
tat cooperativa agricolă „Priete-

nia albano-romînă". Colectiviștii 
au făcut o primire călduroasă 
oaspeților romîni.

La Vlora membrii delegației w 
mine au fost primiți de autorități
le locale. Delegația a vizitat apoi 
comitetul executiv al consiliului 
popular unde a fost primită de 
președintele comitetului Kristo 
Papaiani. Petre Drăgoescu a mul
țumit pentru primirea cordială fă
cută delegației. Oaspeții romîni m 
vizitat apoi centre muncitorești și 
Instituții culturale din oraș.

Care tipuri de 
necesare și ce 
se solicite par- 
finanțarea a-

De vînzare: la chioșcuri, debite și librării

LONDRA 12 (A ger preț). — Du
pă cum anunță agenția Reuter, 
guvernul elvețian a anunțat că ar
mata Elveției va primi arma nu
cleară. Departan g itul de război 
a fost însărcinat să studieze pro
blema următoare : 
armă nucleară sînt 
fonduri urmează să 
lamentului pentru
cestui nou program de înarmare.
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CONGRESUL AL V.LEA AL P. S. U. G.

Cuwîntarea tovarășului N. S. Hrușciov
(Continuare din numărul 2852)

Congresul Parti- 
din Germania, a- 
de partide comu- 

frățești. Acesta 
semnificativ care 

de monolit a for

Tovarăși 1 Aici, la 
dului Socialist Unit 
sistă delegații a 46 
niște' și muncitorești 
este un fapt foarte 
dovedește coeziunea
telor noastre revoluționare, solidaritatea 
proletară de nezdruncinat a partidelor 
«narxist-lfeniniste.

Credincioase principiilor marxist-leni
niste, partidele muncitorești revoluțio
nare vad in unirea eforturilor lor, in 
unitatea de acțiune o puternică sursă 
a forțelor lor, chezășia succeselor in a- 
tmgerea țelurilor propuse. Unitatea noa
stra revoluționara, coeziunea noastră 
frățească face să spumege de furie pe 
dușmanii socialismului. Și ei nu-și pre
cupețesc eforturile pentru a submina 
sau a slăbi unitatea partidelor marxist- 
leniniste, pentru a zdruncina coeziunea 
țărilor socialiste.

lată de ce constatăm cu mult re
gret că conducerea Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia privește de pe po
ziții aparte rolul ei față de familia 
noastra strîns unită a partidelor comu
niste și muncitorești. Am mai avut 
prilejul să vorbesc despre unele acțiuni 
ale conducătorilor iugoslavi, care nu 
pot să nu stîrnească nouă, comuniști
lor din Uniunea Sovietică, ca și comu
niștilor din toate celelalte partide fră
țești, sentimente de protest și condam
nare.

lngăduiți-mi să fac cîteva considera
ții asupra acestei probleme

In prezent conducerea iugoslavă în
cearcă persistent să impună poporului 
iugoslav și membrilor U.C.I. ideea că 
actuala agravare a relațiilor dintre 
Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia și 
toate partidele comuniste și muncito
rești nu ar fi altceva decît o continua
re a evenimentelor din 1948, adică o 
continuare a vechiului conflict. Dar ce 
s-a întîmplat în 1948 ? Atunci partide
le noastre au criticat greșelile oportu
niste și naționaliste ale conducerii Par
tidului Comunist din Iugoslavia. Gre
șită a fost nu critica noastră, la care 
nu am renunțat niciodată, ci chemarea 
la înlocuirea conducerii în Partidul Co
munist din Iugoslavia, cuprinsă în re
zoluția Biroului Informativ. Aceasta e 
totul în privința anului 1948.

Greșeli din ambele părți, subliniez — 
din anmele părți, — au fost comise 
în sensul că uiierendele și relațiile 
proaste dintre partide au fost transpu
se asupra relațiilor dintre state. De 
toate greșelile din trecut iugoslavii în
vinuiesc biroul Informativ, fa a cărui 
constituire și munca au participat ac
tiv pîna în iunie 1948.

Greșelile 'comise de noi le-am supus 
unei critici sincere și deschise. Condu
cătorii iugoslavi nu au făcut nimic a- 
Bemanator atunci cind relațiile au fost 
reștâoilite, deși au avut destule temeiuri 
pentru autocritica, pentru a supune cri
ticii propriile lor greșeli. De pilda, este 
suncient sa • amintim hotanrile calom
nioase ale Congresului al VT-lea al 
Partidului Comunist uin Iugoslavia din 
19o2, in care se susținea ca U.R.S.S. 
nu ar fi o țara a socialismului, ci un 
stat imperialist care duce o politică ex
pansionista. Pentru asemenea aberații 
imperialiștii din Occident i-au subven
ționat atunci, cu generozitate, cu sute 
de milioane de dolari. Dar conducăto
rii iugoslavi nu și-au făcut autocritică. 
Mai mult decit atît, ei au ascuns chiar 
membrilor Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia că de la începutul tratative
lor duse în 1955 la Belgrad noi le-ain 
declarat că considerăm justă în fond 
critica pe care am adus-o greșelilor lor 
în 1948 și rezoluția Biroului Informativ 
din 1948.

AFIRMAȚIILE CONDUCĂTORILOR 
IUGOSLAVI CA ACTUALA ÎNĂSPRI
RE A RELAȚIILOR DINTRE U.C.I. 
SI TOATE PARTIDELE COMU
NISTE ESTE CONTINUAREA CON-

Linia noastră este linia apărării purității 
ideJor marxism-leninismului

LINIA NOASTRA ESTE CLA
RA: EA ESTE LINIA LUPTEI PEN
TRU PURITATEA IDEILOR MAR
XISM-LENINISMULUI, PENTRU 
SiRiNGEREA PRIN TOATE MIJLOA
CELE A RINGURILOR MIȘCĂRII CO
MUNISTE. CALAUZINDU-NE DUPĂ 
ACESTE CONSIDERENTE PRINCI
PIALE, NE-AM RIDICAT CU HOTA- 
R1RE ÎMPOTRIVA TEZELOR REVI
ZIONISTE FORMULATE IN PRO
GRAMUL UNIUNII COMUNIȘTILOR 
DIN IUGOSLAVIA. Concepțiile anti
marxiste, antileniniste ale conducători
lor iugoslavi au fost supuse unei pro
funde critici principiale de către Par
tidul Comunist Chinez, Partidul Socia
list Unit din Germania și toate cele
lalte partide frățești. In hotărîri ale or
ganelor de conducere și în articole a- 
parute în presa de partid, toate par
tidele au adoptat o poziție clară de 
condamnare a acestor concepții, acor- 
dind multă atenție analizei lor critice. 
Și aceasta a fost just.

Ce atitudine au avut oare conducă
torii iugoslavi față de critica tovără
șească ? Ei au respins în întregime cri
tica noastră, s-au eschivat de la discu
tarea fondului problemelor ideologice 
ridicate și au pornit pe drumul atacu
rilor grosolane, lipsite de principii, îm
potriva partidelor comuniste și munci
torești. l)upă cit se vede, conducătorii 
și „teoreticienii" U.C.I. nu o pot scoa
te la capăt, sînt slabi chiar în propriile 
lor „teorii" și din această cauză nu 
le pot apăra de critică.

Conducătorii iugoslavi s-au simțit 
jigniți pentru critică și au prezentat-o 
comuniștilor iugoslavi într-o formă ex
trem de denaturată. Așa cum scria 
„Borba", așa cum repetă zilnic propa
ganda iugoslavă, aceasta n-ar mai fi 
o critică la adresa greșelilor ideologice 
ale autorilor programului U.C.I., ci, 
pasămi-te, aplicarea politicii „de pe po
ziții de forță", „atacuri nerușinate îm
potriva Iugoslaviei, împotriva politicii 
promovate de ea și a construirii socia
lismului în Iugoslavia". Ascuțișul a- 
cestei propagande urmărește să pone
grească și să defăimeze în fel și chip 
Uniunea Sovietică, Republica Populară 
Chineză și celelalte țări socialiste și 
&artidele lor, să caute să stîrnească 

i rîndurile poporului iugoslav senti-

FLICTULUI ÎNCEPUT 
1948 NU REZISTA 
Se știe că acest conflict 
glementat în anul 1955, 
semnată declarația sovieto-iugoslavă. 
Relațiile cu Iugoslavia pe linie de stat 
s-au normalizat și, se poate spune, că 
au devenit bune. In același timp au 
fost stabilite contacte și pe linie de 
partid, care s-au dezvoltat de aseme
nea simțitor. Așadar, conflictul care 
a început în anul 1948 putea fi privit 
ca o etapă depășită.

în 1955 am fost de acord cu repre
zentanții iugoslavi cînd ei au declarat 
că consideră rezonabil să se tragă o 
linie și să nu se scormonească trecu
tul, pentru a ’îmbunătăți treptat, pas cu 
pas, relațiile dintre partidele noastre.

După cum știm cu toții, conducătorii 
U.C.I. au încălcat acum și această în
țelegere.

In cursul evenimentelor din Unga
ria din toamna anului 1956, con
ducerea iugoslavă și-a intensificat 
din nou activitatea îndreptată îm
potriva unității țărilor lagărului 
socialist. Partidele noastre au dat 
atunci o ripostă energică acestor 
acțiuni scizioniste. Dar, după cu
noscuta întîlnire sovieto-iugoslavă 
de la București, situația s-a nor
malizat din nou. Pînă și hotărîrea 
iugoslavilor de a nu participa la 
Consfătuirea de la Moscova a par
tidelor comuniste și muncitorești 
din țările socialiste, în toamna 
anului 1957, și de a nu semna De
clarația acestor partide nu a pro
vocat o înăsprire fățișă.

Partidele noastre s-au abținut atunci 
de a reacționa deschis la acțiunile to
varășilor iugoslavi, ceea ce ar fi putut 
tulbura relațiile care se creaseră deși 
fiecare partid comunist frățesc a tras 
fără doar și poate concluzia din ’ cele 
întîmplate. Poziția adoptată atunci de 
conducătorii iugoslavi nu putea să nu 
ne facă să fim prudenți, acțiunile lor 
au fost pentru noi toți un serios sem
nal. Deși și înainte se știa bine că, 
într-o serie întreagă de probleme, iu
goslavii se mențin la concepțiile lor 
deosebite care contravin spiritului ide
ologiei marxist-leniniste, totuși partide
le noastre considerau posibil să men
țină' cu tovarășii iugoslavi legături și 
contacte în problemele în care aveam 
o comunitate de vederi bine determi
nată.

Dar, pentru conducătorii iugoslavi, a- 
ceasta era puțin. Ei doreau, probabil, 
mai mult. Opunîndu-se în mod delibe
rat celorlalte partide comuniste și mun
citorești, speculînd divergențele cu ele, 
ei au căutat să-și sporească prețul pe 
arena internațională. Se poate presupu
ne că atunci cînd partidele noastre n-au 
reacționat deschis la hotărîrea condu
cerii iugoslave de a nu participa la 
Consfătuirea partidelor comuniste și 
muncitorești, cînd noi ne-am limitat 
doar la a trage din aceasta pentru noi 
concluziile corespunzătoare, tocmai a- 
tunci conducătorii iugoslavi au hotărît 
să apuce pe calea atacurilor fățișe îm
potriva P.C.U.S., Partidului Comunist 
Chinez, împotriva tuturor partidelor co
muniste și muncitorești. Aceasta a creat 
o situație în care partidele noastre au 
trebuit să renunțe de a trimite dele
gațiile lor la Congresul al Vll-lea al 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia.

Așadar, dacă este să vorbim despre 
cauzele actualei agravări, devine evi
dent că anul 1948 nu are nici o le
gătură cu aceasta. Este greșit să se 
spună că actualele relații ar fi o con
tinuare a vechii politici. Conducătorii 
iugoslavi răspîndesc aceste născociri 
absurde, încearcă să arunce totul asu
pra trecutului, asupra lui Stalin, asu
pra „stalinismului", deoarece altfel nu 
sînt în stare să explice în Uniunea Co
muniștilor din Iugoslavia și în rîndu- 
rile poporului lor cauzele actualului 
conflict; ei nu au suficient curaj să 
ia asupra lor răspunderea pentru acest 
conflict.

IN ANUL 
CRITICII, 

a fost re- 
cînd a fost

mente de înstrăinare, de jignire și chiar 
de ură față de țările noastre și de par
tidele noastre. ESTE EDIFICA I OR 
FAPTUL CA IN IUGOSLAVIA A IN- 
CEPUT SA FIE FOLOSITA DIN CE 
IN CE MAI RAR DENUMIREA „TO
VARĂȘI" ATUNCI CÎND SE SCRIE 
Șl SE VORBEȘTE DESPRE PARTI
DELE NOASTRE, CARE Sl-AU DO
VEDIT PRIN FAPTE DEVOTAAIEN- 
TUL FATA DE IDEALURILE SOCIA
LISMULUI. CARE CONSTRUIESC 
CU SUCCES SOCIALISMUL IN ȚĂ
RILE LOR.

Ca si în trecut în „Borba", „Komti- 
nist“, „Politika" și în alte organe ale 
presei iugoslave apar articole scrise pe 
un ton impertinent și caricaturi mur
dare. In paginile presei iugoslave și în 
emisiunile de radio își desfășoară din 
nou activitatea oameni care, în anii tre- 
cuți, au făcut carieră prin ticluiri anti- 
sovietice si anticomuniste. Dîndu-le de
plină libertate de acțiune, conducerea 
U.C.I. aprobă, după cît se vede, con
cepțiile lor care sînt aidoma cu ale 
celor mai înveterați propagandiști ai 
imperialismului

La început s-ar fi putut crede că ti
cluirile calomnioase din presa iugoslavă 
nu se bucură de aprobarea conducăto
rilor U.C.I.. că ei șe vor folosi de pri
ma posibilitate și vor acționa în mod 
practic, obiectiv față de critica noa
stră, se vor alarma în legătură cu e- 
voluția periculoasă a relațiilor dintre 
partidele noastre. Dar, după cuvînta- 
rea tov. Tito de la Labin, a devenit 
absolut clar cine organizează și inspi
ră in realitate această campanie împo
triva partidelor comuniste și a țărilor 
socialiste.

Atacurile nedemne, jignitoare ale tov. 
Tito și ale propagandei iugoslave îm
potriva Republicii Populare Chineze, a 
gloriosului Partid Comunist Chinez și 
a conducătorilor lui. care au dat o 
ripostă hotărîtă acțiunilor scizioniste 
ale revizioniștilor iugoslavi, trezesc un 
sentiment de indignare și protest.

IN PREZENT CONDUCĂTORII 
IUGOSLAVI INCEARCA SA DE
FĂIMEZE ORINDUIREA NOA
STRA, METODELE NOASTRE DE 
CONSTRUCȚIE SOCIALISTA. El 
PRETIND CA NOI AM DENATU
RA ÎNVĂȚĂTURĂ MARXIST-LE
NINISTA, IAR EI ÎNȘIȘI AR FI

, ADEVARAȚII APARATORI AI 
MARXISM-LENINISMULUI. TOA
TE ACESTEA LE-AM CITIT SI

: AUZIT NU ODATA IN TRECUT.
CUAl DE S-A 1NTIMPLAT INSA

: CA UNIUNEA SOVIETICA A
OBȚINUT SI OBȚINE PE AN CE 

i TRECE ASEMENEA REZULTATE
. PE CARE LE RECUNOAȘTE IN-

TREAGA LUME? CUM DE SE
. POATE 1MPACA UNA CU ALTA ?

Propaganda iugoslavă susține că în 
Uniunea Sovietică marxism-leninismul

• este denaturat, este aplicat greșit, că 
: țara sovietică este un stat birocratic și 
i așa mai departe ; faptele obiective însă 

confirmă că în ce privește ritmul și 
nivelul dezvoltării, îndeosebi a științei, 
culturii și a mai multor ramuri ale eco
nomiei. noi am depășit cele mai dez
voltate țări capitaliste. Acum, cînd 
Uniunea Sovietică a realizat prima în 

, lume lansarea cu succes a celor trei 
fmternici sateliți artificiali ai pămîntu- 
ui, pentru toți a devenit absolut clar 

. ce nivel înalt a atins în dezvoltarea 
sa Uniunea Sovietică. Faptele reale a- 
rată în mod convingător că declarațiile 
revizioniștilor iugoslavi despre Uniunea 
Sovietică, cum se spune, se bat cap 
în cap.

Dar ce succese a obținut Iugoslavia, 
ai cărei conducători se consideră pro
motorii adevăratei învățături marxist- 
leniniste ? Doar tov. Tito s-a lăudat la 
mitingul din Labin că el se pricepe să 
construiască socialismul și cu grîul a- 
merican gratuit

Să comparăm situația din Iugoslavia 
cu vecina ei — Bulgaria. Se știe că 
în trecut nivelul lor de dezvoltare a 
fost aproximativ același. Datorită fap
tului că în toți anii de după război 
Bulgaria a înfăptuit în mod ferm tran
sformările socialiste, și-a dezvoltat eco-

Neutralitatea în condițiile luptei de clasă ascuțite 
înseamnă slăbirea forțelor mișcării revoluționare

In ultima vreme propaganda iugo
slavă induce în eroare populația afir- 
mînd că nivelul de trai scăzut al 
populației iugoslave s-ar explica prin 
instituirea unei blocade economice îm
potriva Iugoslaviei. Dacă este cazul 
să vorbim de blocadă, trebuie să spu
nem cu toată hotărîrea: ea nu a existat 
nici înainte vreme și cu atît mai mult 
nu există în prezent. Noi, oamenii so
vietici, știm prea bine ce înseamnă 
blocadă. Iugoslavia nu numai că nu 
a suferit o blocadă, ci s-a bucurat de 
o oblăduire deosebită, a primit fon
duri considerabile atunci cind Statele 
Unite ale Americii, ținînd seama de 
situație, au hotărît că comunismul na
țional de tip iugoslav merită un spri
jin deosebit. Pe lîngă aceasta trebuie 
amintit, că, în primii patru ani de după 
război, Iugoslavia a primit un mare 
ajutor din partea Uniunii Sovietice, 
iar apoi din partea S.U.Ă., Angliei, 
Franței și Germaniei occidentale. De
spre ce fel de blocadă poate fi atunci 
vorba ?

In ultimii ani, după ce a fost lichi
dat conflictul cu Iugoslavia și au în
ceput să se dezvolte legăturile ei eco
nomice cu țările lagărului socialist, 
au urmat evenimente ca apariția pro
iectului antimarxist de program al 
U.C.I., atacurile calomnioase împotri
va partidelor comuniste și frățești la 
Congresul al Vll-lea al U.C.I. și al
tele. Fără să vrei se pune problema 
dacă toate acestea nu au fost provo
cate de tendința de a crea din nou 
atmosfera așa-numitei „blocade", dacă 
aceasta nu constituie un fel de tîn- 
jeală după ea. După cum se vede, în. 
Iugoslavia sînt unii cărora le este pe 
plac această pretinsă „blocadă".

EXISTA INFORMAȚII POTRIVIT 
CARORA STATELE UNITE ALE A- 
MER1C11 ADUC DE PE ACUM O 
NOUA „CONTRIBUȚIE" LA OPERA 
DE „CONSTRUIRE A SOCIALISMU
LUI IUGOSLAV". DAR CONDUCĂ
TORILOR IUGOSLAVIEI LE ESTE 
RUȘINE SA SUFLE VREUN CUVINT 
DESPRE ACEASTA NOUA POMANA, 
DAT FIIND CA POPOARELE ȘTIU 
PREA ------- ---------- “----- “
ZITAȚ1I 
LIST11 
ZADAR, 
IAU I
AJUTORUL LOR SE
POI CU UN MARE PREȚ.

Conducătorii iugoslavi spun că s-ar 
afla în afara blocurilor, că ar condam
na politica, blocurilor etc. Această de
clarație a lor nu corespunde realită
ții, întrucit Iugoslavia însăși face par
te împreună cu Turcia și Grecia din 
pactul balcanic, iar prin intermediul 
aliaților ei din acest bloc este legată 
într-o anumită măsură atît de N.A.T.O., 
cit și de pactul de la Bagdad.

In ceea ce privește lagărul socia
list, pe care conducătorii iugoslavi îl 
identifică în mod încăpățînat cu un 
„bloc", el nu constituie cîtuși de pu
țin o asemenea uniune. De altfel, ei 
știu bine că o serie de țări socialiste 
nu fac parte din organizația militară 
a Tratatului de la Varșovia, creată de 
un grup de țări pentru apărare îm
potriva uneltirilor agresive ale impe
rialiștilor grupați în N.A.T.O. Vorbă
ria despre politica „în afara blocuri
lor" a fost necesară în mod evident 
conducătorilor iugoslavi pentru a in-

Cauza construirii socialismului și comunismului 
— măreața cauză internaționalistă

nomia națională, bazîndu-se pe spriji
nul reciproc al celorlalte țări sociali
ste, ea a obținut la principalii indici ai 
dezvoltării economiei sale rezultate 
mult mai bune decît Iugoslavia. D<J 
exemplu, în perioada 1939-1957 produc
ția industrială a crescut în Iugoslavia 
de 3,1 ori, iar în Bulgaria — de 7,7 
ori. In perioada 1948-1957 producția 
industrială a crescut, respectiv de 2,1 
ori și 3,8 ori.

Sau să luăm o problemă atît de 
importantă a transformării socia
liste a societății cum este coopera
tivizarea țărănimii. Doar se știe 
că, după cum spunea Lenin, fără 
cooperativizarea satulpi este im
posibil a smulge țăranul din bar
barie, este imposibil a-1 deprin
de cu cultura, este imposibil a 
trece gospodăria lui pe făgașul 
socialist și a organiza munca lui 
pe baza celei mai moderne pro
ducții mecanizate.

Călăuzindu-se după planul coopera
tist al lui Lenin, țările de democra
ție populară au dobîndit succese re
marcabile in transformarea socialistă 
a agriculturii.

Or, a spus mai departe N.S. Hruș
ciov, în Iugoslavia, cooperația de 
producție cuprinde doar aproximativ 
2 la sută din totalul gospodăriilor ță
rănești și nu se desfășoară o muncă 
consecventă pe linia transformării so
cialiste a agriculturii. Rezultă că, șl 
în problema țărănească, tovarășii iu
goslavi nu se împacă în mod vădit 
cu marxism-leninismul.

ÎN IUGOSLAVIA SE VORBEȘTE 
MULT DESPRE MARXISM-LENI
NISM DAR SE FAC MULTE CARE 
VIN IN CONTRADICȚIE CU ÎNVĂ
ȚĂTURĂ MARXIST-LENINISTA.

BINE PREȚUL 
AMERICANE. 

NU DAU 
IAR DACA 

IN SCHIMB

GENERO-
CAP1TA- 

N1MIC IN 
DAU CEVA 

SUFLETUL, 
PLĂTEȘTE A-

Conducătorii iugoslavi declară că 
Uniunea Sovietică, Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice ar pretinde un 
rol deosebit, hegemonie, ar vrea să co
mande, iar ei, iugoslavii, nu sînt de 
acord cu aceasta. Asemenea declarații 
sînt mincinoase de la un capăt la al
tul. Ar fi de înțeles dacă aceasta ar 
țipa-o pe toate drumurile propagan
diștii lagărului imperialist, dar atunci 
cînd astfel vorbesc oameni, ce se pre
tind comuniști se pune fără să vrei 
întrebarea : cum au putut ei oare să 
decadă pînă la o calomnie atît de jos
nică ?

Și aceasta nu este numai o calomnie 
împotriva Uniunii Sovietice. Autorii a- 
ccstor afirmații mincinoase se stră
duiesc să ponegrească, esența luptei 
noastre revoluționare, să defăimeze 
tovărășia comunistă, comunitatea so
cialistă. Ei denaturează sensul unirii 
eforturilor clasei muncitoare din toate

duce în eroare poporul șl a obține ca 
el să aprobe politica lor de ignorare 
a lagărului socialist, politica de neu
tralitate față de lupta forțelor socia
liste pe arena mondială.

Dar ce înseamnă ca în zilele 
noastre, cînd se desfășoară cea 
mai aprigă luptă de clasă pe sca
ră mondială, să te izolezi, să igno
rezi comunitatea țărilor socialis
te ? Pentru adevărații comuniști 
a păstra neutralitatea în condițiile 
luptei de clasă ascuțite înseamnă 
a slăbi forțele mișcării revoluțio
nare, forțele socialismului, în
seamnă a ajuta dușmanilor clasei 
muncitoare.

Conducătorii iugloslavi țipă pînă la 
răgușire că se atentează la indepen-i 
dența lor.

Dar despre ce fel de independență 
este vorba ? După cum se vede, pe ei 
îi apasă fidelitatea față de marxism
leninism și vor să se debaraseze de a- 
ceasta. Dar în acest caz 
s-o spună de-a dreptul; 
se va orîndui, totul va 
pede.

SÎNTEM GATA SA
EFORTURILE IN PROBLEMELE 
LUPTEI PENTRU PACE CU TOȚI 
OAMENII CINSTIȚI, FIE EI LABU
RIȘTI SAU LBERALI, REFORMI
ȘTI SAU NAȚIONALIȘTI. PE A- 
CEST TEREN NE STABILIM RELA
ȚIILE DE COLABORARE CU TOA
TE FORȚELE IUBITOARE DE PACE. 
Dar atunci cînd conducătorii iugoslavi 
spun că sînt marxiști-leniniști, folo
sind însă marxism-leninismul doar ca 
un paravan pentru a induce în eroa
re pe oamenii creduli și a-i abate de 
pe calea luptei revoluționare de clasă, 
indicată de Marx și Lenin, ei vor să 
smulgă din mîinile clasei muncitoare 
cea mai ascuțită armă de clasă. Indi
ferent dacă ei doresc sau nu aceasta, 
ei ajută dușmanului de clasă al oa
menilor muncii și în schimb li se pun 
la dispoziție credite, în schimb impe
rialiștii laudă politica lor „Indepen
dentă, în afara blocurilor", pe care 
forțele reacționare o folosesc pentru a 
încerca să submineze lagărul nostru 
socialist. Noi declarăm însă cu toată 
hotărîrea și fermitatea : In aceasta nu 
veți izbuti, domnilor imperialiști — 
prea scurte-s mîinile I

IMPERIALIȘTII LUPTA ÎMPOTRI
VA NOASTRA CU TOATE FORȚELE 
ȘI ACEASTA NU ST1RNEȘTE SUR
PRINDERE. LUMEA CAPITALIS
MULUI SE STRĂDUIEȘTE SA 
SALVGARDEZE CEEA CE ESTE 
VECHI, LUPTA CU TOATE MIJLOA
CELE CE-I SINT ACCESIBILE PEN
TRU ACESTE ELEMENTE VECHI. 
OR, ATUNCI CIND OAMENII SE 
PRETIND MARXIȘTI-LENINIȘTI, 
DAR IN REALITATE AJUTA IMPE
RIALIȘTILOR, CONSIDERAM DE 
DATORIA NOASTRA SA DEMAS
CAM CU HOTARIRE PE ACEȘTI 
OAMENI.

In cursul luptei de clasă imperialiștii 
depun toate eforturile pentru a folosi 
în scopul lor fel de fel de oportuniști 
și revizioniști, pentru a submina uni
tatea rîndurilor mișcării comuniste in
ternaționale. Acesta este un fenomen 
foarte primejdios și împotriva lui tre
buie dusă o luptă intransigentă, tre
buie întărit caracterul monolit al rîn
durilor partidelor marxist-leniniste.

scopurile lor murdare născocirea des
pre „hegemonia sovietică", iar condu
cătorii iugoslavi acompaniază pe duș
mani în ațîțarea pasiunilor.

Rolul partidului nostru comunist le
ninist, ai popoarelor țării sovietice în 
mișcarea revoluționară, a arătat în con
tinuare N. S. Hrușciov, se concretizea
ză în aceea că clasa muncitoare, oa
menii muncii din Rusia, sub conduce
rea partidului bolșevicilor, au nimicit 
primii pe dușmanul lor de clasă, au 
cîștigat primii bătălia revoluționară în 
octombrie 1917 și au creat statul oa
menilor muncii. învingînd foamea și 
ruina, ei au zdrobit complect pe inter- 
venționiștii imperialiști și forțele con
trarevoluției, au creat indifstria socia
listă, marea agricultură mecanizată, 
au construit socialismul. Popoarele 
Uniunii Sovietice au suportat pe ume
rii lor principala greutate a războiului 
împotriva fascismului hitlerist și l-au 
zdrobit. De pe urma acestei victorii a 
cîștigat întreaga lume, au cîștigat po
poarele multor țări care au căpătat 
posibilitatea de a construi socialismul.

Printre acestea au cîștigat și po
poarele Iugoslaviei, care au dus o 
luptă îndelungată pentru a asigura în 
țara lor condițiile pentru construirea 
socialismului. Dacă toate acestea con
stituie un „rol deosebit" al nostru, cla
sa muncitoare, popoarele Uniunii So
vietice, partidul nostru comunist au 
obținut acest rol prin jertfele lor, prin 
marea muncă creatoare, prin lupta 
eroică pentru cauza comunismului. Ei 
n-au impus nimănui acest rol deosebit, 
el a fost recunoscut de clasa munci
toare din întreaga lume deoarece tot 
ce a înfăptuit poporul nostru a cores
puns nu numai intereselor lui națio
nale, ci a constituit o contribuție dem
nă la cauza generală a proletariatului 
din toate țările.

Acum cînd țara noastră a obținut 
succese importante în dezvoltarea sa 
— în economie, știință, cultură; în rk 
dicarea necontenită a bunăstării oa
menilor muncii — în ce constă rolul 
ei ? In aceea că ea deschide drumfil 
spre comunism. In aceea că Uniunea 
Sovietică fiind statul cel mai puternic, 
cel mai dezvoltat din punct de vede
re economic, acordă celorlalte țări aju
torul cel mai dezinteresat, privind 
cauza construirii socialismului în fie
care țară și succesele tuturor popoare
lor care construiesc socialismul ca o 
cauză scumpă a sa, ca un succes al 
său.

Comuniștii sînt internaționaliști consecvenți 
și devotați

NOI AM SPUS ÎNTOTDEAUNA ȘI 
SPUNEM: CU PARTIDELE COMU- 
NIȘTE, CU ȚĂRILE SOCIALISTE 
VOM ÎMPĂRȚI TOTUL FRĂȚEȘTE, 
ATÎT BUCURIA SUCCESELOR ȘI 
VICTORIILOR NOASTRE, CIT ȘI 
GREUTĂȚILE LUPTEI PENTRU MA
REAȚA NOASTRA CAUZA COMUNA. 
Noi înțelegem că nu putem merge de 
unul singur spre comunism, rupindu- 
ne de frații noștri — popoarele țărilor 
socialiste.; că este necesar să ne aju
tăm unul pe altul pentru a ridica prin 
eforturi comune pe cei rămași în urină 
la nivelul celor fruntași. Spre comu
nism vom merge și vom ajunge pe un 
front larg. Și calea noastra este clară, 
ea este luminată de învățătura mar
xism-leninismului. Aceasta este calea 
dreaptă, largă, pe care popoarele li
bere vor ajunge la comunism. Și po
poarele țărilor nesocialiste, urmînd 
exemplul țărilor socialiste, vor înfăptui 
transformări sociale și politice în țările 
lor, vor lichida orînduirea unde dom
nește exploatarea omului de către om 
și vor intra pe făgașul comun al înain
tării popoarelor spre viitorul luminos. 

In prezent toate partidele comuniste 
și muncitorești sînt mai solidare și mai 
strîns unite ca oricînd, în sînul nostru 
nu există divergențe în aprecierea o- 
portunismului de dreapta, revizionismu
lui în mișcarea comunistă drept cal 
troian al imperialiștilor, care mizează 
în prezent pe el. Totuși trebuie să re
marc, tovarăși, că noi privim această 
chestiune astfel: deși calul troian mai 
este și acum periculos, el a fost însă 
mai periculos pentru Troia. Pe timpu
rile lui Homer, oamenii rezistînd ase
diului se închideau în fortăreață. In zi
lele noastre nu sînt necesare astfel de 
fortărețe și de aceea calul troian evi
dent că nu mai poate avea acum rolul 
Pe

STATUL NOSTRU AJUTA CE- 
LELALTE ȚARI PENTRU CA 
NOI, COMUNIȘTII, MARXIST- 
LENINIȘTII NU NE ÎNCHIDEM 
INTRE FRONTIERELE NOA
STRE. CAUZA CONSTRUIRII 
SOCIALISMULUI ȘI COMUNIS
MULUI NOI O CONSIDERAM 
CA O MAREAȚA CAUZA IN- 

' TERNAȚIONALISTA.
Dușmanii comunismului, a subliniat 

N. S. Hrușciov, vor nu numai 
să dezbine forțele clasei munci
toare internaționale, ei uneltesc să lo
vească chiar în inima mișcării revolu
ționare. Tocmai de aceea ei calomnia
ză Uniunea Sovietică și elogiază așa- 
numitul „comunism național", pe care 
imperialiștii S.U.A. îl identifică ade
sea cu „comunismul iugoslav". In eta
pa actuală „comunismul iugoslav" 
este periculos pentru ei, pentru ei sînt 
periculoase Partidul Comunist 
Uniunii Sovietice și succesele Țării 
vietelor, puterea lagărului socialist, uni
tatea și coeziunea mișcării comuniste 
internaționale. Imperialiștii înțeleg că 
Uniunea Sovietică este o făclie aprin
să, pe care o văd oamenii muncii din 
întreaga lume, care le luminează ca
lea în lupta pentru viitorul luminos.

Concluzia partidelor comuniste fră
țești despre rolul Uniunii Sovietice re
flectă desfășurarea obiectivă a luptei 
istorice mondiale pentru viitorul socia
lismului, pentru triumful ideilor mar
xism-leninismului. In același timp ea 
este o mărturie grăitoare a coeziunii 
partidelor comuniste din toate țările, 
împotriva dușmanilor comunismului și 
a calomniatorilor s-a pornit lupta în
tr-o problemă importantă și ei trebuie 
să țină bine minte că mișcarea comu
nistă internațională nu va admite nici 
o discreditare a Uniunii Sovietice și la 
orice campanie anticomunistă calomni
oasă va răspunde printr-o unire și mai 
strînsă a forțelor revoluționare.

IN LAGĂRUL ȚARILOR SOCIALIS- 
TE, IN MIȘCAREA COMUNISTA IN
TERNAȚIONALA NICI VORBA NU 
POATE FI DE VREO COA1ANDA, DE 
SUBORDONAREA UNOR PARTIDE 
SAU ȚARI ALTOR PARTIDE SAU 
ȚARI. NICI NU ESTE NEVOIE DE 
ACEASTA, AȘA CUM NU EXISTA 
UN ORGAN CARE SA COMANDE.
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țările în interesul luptei împotriva ju
gului capitalului, în interesul oameni
lor muncii.

Conducătorii iugoslavi au ales ca 
țintă pentru atacurile lor teza din De
clarația Consfătuirii reprezentanților 
partidelor comuniste și muncitorești 
din țările socialiste în care se relevă 
rolul conducător al Uniunii Sovietice 
și ai Partidului ei comunist. Condu
cătorii iugoslavi știu însă perfect de 
bine că în proiectul Declarației pe 
care și ei l-au avut înainte de Consfă
tuire, acest punct n-a existat. Com- 
plectarca despre rolul U.R.S.S. și 
P.C.U.S. a fost introdusă și fundamen
tată chiar la consfătuire, nu de către 
delegația P.C.U.S., ci de reprezentan
ții celorlalte partide frățești.

Cum privim noi, comuniștii din Uni
unea Sovietică, această chestiune ?

Vreau să mă ocup de aceasta pen
tru că dușmanii folosesc adesea în

care l-a avut odinioară.
Rușii au următoarea zicătoare 

populară : „Nu-i priește calului nu
trețul". Țăranul îndoapă, tot în
doapă calul iar acesta nu se în
grașă ci slăbește mereu. Și țăra
nul zice: nu e cal care merită să 
fie îndopat, nici din coadă nu prea 
dă. Așa și imperialiștii cheltuiesc 
în zadar. Orice pomeni ar da ei ca
lului lor, el nu poate abate carul 
revoluției din drumul trasat de 
marxism-leninism. In condițiile uni
tății de monolit a forțelor marxist- 
leniniste acest cal este condamnat 
de fapt, și prin urmare pe acei care 
îl hrănesc îi așteaptă dezamă
girea, deoarece mișcarea revoluțio
nară înaintează impetuos.

SUB STEAGUL MARXISM-LENI
NISMULUI VIN TOT MAI MULȚ1 
OAMENI SI VEDEAI DE PE ACUM 
LA ORIZONT ȚELUL NOSTRU FI
NAL — VICTORIA CLASEI MUNCI
TOARE IN ÎNTREAGA LUME, VIC
TORIA IDEILOR COMUNISMULUI.

Partidul Comunist al Uniunii Sovie
tice va da și de aci înainte o ripostă 
hotărîtă atacurilor oportuniștilor și re
vizioniștilor. Și nu vom face aceasta 
prin amestec în treburile interne ale 
unor sau altor partide, ci prin critică 
tovărășească, prin înrîurirea tovără
șească a mișcării revoluționare mondia
le a partidelor marxist-leniniste asu
pra pozițiilor greșite care se pot ivi 
într-un partid sau altul. Nu sîntem 
pentru amestecul unor partide în tre
burile interne ale altor partide, și cu 
atît mai mult al unor state în treburile 
interne ale altor state, ci sîntem pen
tru critica tovărășească care este în 
același timp și un sprijin tovărășesc

1 pentru aceia care eăvîrșesc greșeli,
• sînt încă în stare să-și dea seama de 
i aceste greșeli, să înțeleagă încotro îi 
, pot duce, pentru aceia care mai sînt în 
1 stare să-și îndrepte greșelile. Or, în ceea 
1 ce privește conducerea unui partid sau
■ altuia, conducerea unei țări sau alteia — 
. toate acestea sînt în întregime de com- 
: petența fiecărui partid, de competența
■ guvernului și a poporului fiecărei țări.

Nu putem lăsa fără răspuns decla-
■ rațiile care au ca scop revizuirea ba- 
i zei ideologice a partidelor noastre — 
. teoria marxist-leninistă — surparea u-
■ nității partidelor comuniste.
I In declarațiile lor și în documente 
i oficiale conducătorii iugoslavi au ex-
• pus vederi fățiș revizioniste care vin 
i in contradicție cu esența revoluționară

a marxism-leninismului. Ei au adoptat 
o linie vădit scizionistă, revizionistă, 
sprijinind implicit pe dușmanii clasei 
muncitoare in lupta împotriva comunis-

: mului, în lupta imperialiștilor împotri
va partidelor comuniste, împotriva uni-

i lății mișcării muncitorești revoluționare 
internaționale.

Desigur, faptul că în sînul conducerii
1 unuia din partidele comuniste au pre

cumpănit vederile revizioniste este un 
fapt negativ, dar, după cum glăsuiește 
o zicala populară, „Și o nenorocire e 
bună la ceva". De fapt, la Congresul 
al Vll-lea al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia conducătorii U.C.I. s-au de
mascat. In fața întregii mișcări comu
niste internaționale s-a dezvăluit ade
văratul lor chip, pe care ei îl camu
flează în mod stăruitor printr-o frazeo
logie zgomotoasă, demagogică cu pri
vire la fidelitatea față de marxism
leninism. Dacă înainfe unii tovarăși 
puteau să creadă că nu s-a făcut to
tul pentru îmbunătățirea relațiilor din
tre țările socialiste și iugoslavia, pen
tru ca Iugoslavia să meargă umăr la 
umăr cu toate țările socialiste, Congre
sul al Vll-lea al U.C.I. a arătat că 
nu este vorba aici de o îmbunătățire 
a relațiilor, ci chestiunea este că con
ducătorii U.C.I. urmează o linie prin
cipial nejustă, străină marxism-leninis
mului.

PROGRAMUL CONDUCERII IUGO
SLAVE CONSTITUIE IN ESENȚA O 
VARIANTA ÎNRĂUTĂȚITĂ A UNEI 
SERII ÎNTREGI DE PLATFORME RE
VIZIONISTE ALE SOC1AL-DEAÎO- 
CRAȚILOR DE DREAPTA. Prin ur
mare, conducătorii iugoslavi nu au 
fost atrași pe calea învățăturii revo
luționare marxist-leniniste; ei au por
nii pe un drum bătătorit de revizio
niștii și oportuniștii din Internaționala 
a 11-a — Bernstein, Kautsky și alți 
renegați. In prezent ei pactizează de 
fapt cu progenitura lui Karl Kautsky 
— fiul lui, Bcnedikt, care este coau
tor al programului oportunist de dreap
ta al socialiștilor austriaci.

OR, DACA KAUTSKY DECLARA IN 
MOD FĂȚIȘ CA MARXISMUL ESTE 
ÎNVECHIT, REVIZIONIȘTII IUGO
SLAVI CAUTA, DIMPOTRIVĂ, SA 
CAMUFLEZE IN VORBE POZIȚIA 
LOR PUTREDA SUB STEAGUL 
MARXISM-LENINISMULUI.

Comuniștii au fost și vor fi intransi
genți în lupta împotriva denaturărilor 
marxism-leninismului, pentru puritatea 
steagului marxist-leninist și nu vor 
tolera ca revizioniștii și deviatorii de 
la principiile revoluționare să se ca
mufleze sub steagul marxism-leninis
mului.

Ideile revizioniștilor iugoslavi nu

sînt o noutate pentru noi, pentru miș
carea comunistă internațională. Isto
ria cunoaște deja o serie de asemenea 
atacuri. Și toate au fost demascate și 
respinse de istorie. Conducătorii iugo
slavi răsucesc pe toate fețele ceea ce 
este vechi, perimat și înlăturat.

In lupta noastră pentru cauza comu
nistă comună nu trebuie să acordăm 
revizioniștilor iugoslavi mai multă a- 
tenție decît merită ei în realitate. Cu 
cît mai multă atenție le vom acorda, 
cu atît mai mult vor crede ei că re
prezintă o forță căreia îi revine un 
mare rol. Ei doresc să-și mărească 
prețul, ca alții să creadă că revizio
niștii iugoslavi ar constitui un fel de 
stîlp. Ca și într-un trecut apropiat ei 
scontează vădit și în prezent ca pe 
această cale să intre în noi grații ale 
imperialiștilor.

La noi, în conducerea Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, există pă-’ 
rerea că nu trebuie să se meargă în 
întîmpinarea intențiilor conducătorilor 
iugoslavi, care se străduiesc să agra
veze actualul conflict dintre noi. Nu 
vom contribui la ațîțarea pasiunilor, 
la înăsprirea relațiilor. Chiar și în 
situația creată în relațiile noastre cu 
U.C.I., va fi util să se păstreze mă
car o seînteie de speranță, să se cau
te forme acceptabile pentru contacte 
în anumite probleme.

Este cu totul nejustă, o calomnie 
împotriva noastră, afirmația că am 
respinge tot ce este pozitiv în activita
tea U.C.I. și că am exercita anumite 
presiuni asupra statului iugoslav.

Popoarele țărilor noastre, partidele 
noastre au o stimă adîncă pentru po
poarele Iugoslaviei iubitoare de liber
tate, prețuiesc contribuția comuniștilor 
iugoslavi la lupta comună împotriva 
fascismului. Ei și cu noi avem un duș
man comun șl sîntem încredințați că, 
în ciuda condițiilor create; vom duce 
și pe viitor lupta comună împotriva 
acestui dușman, vom apăra împreună 
pacea și cauza socialismului.

In genere, tovarăși, trebuie spus că, 
oricît de neplăcute ar fi urmările aba
terilor revizioniste ale conducătorilci.- 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavii, 
totuși nu este un cutremur de pămîrd 
care ar putea să zdruncine construcția 
noastră socialistă. Dimpotrivă, în ulti
ma vreme prin eforturi comune ne-am 
consolidat și mai mult edificiul. A și 
fost creată o temelie de neclintit pen
tru construirea comunismului. PĂȘIM 
FERM ȘI VOM CONTINUA SA PĂ
ȘIM PE DRUMUL NOSTRU, IAR 
ACEI CARORA NU LE CONVINE 
ACEST DRUM ÎMPREUNA CU NOI, 
ADICA CU PARTIDELE COMUNI
STE ȘI MUNCITOREȘTI CARE SE 
SITUEAZĂ PE POZIȚIILE MARXIST- 
LENINISTE, CARE NU-ȘI PRECU
PEȚESC FORȚELE IN LUPTA PEN
TRU TRIUMFUL COMUNISMULUI, 
AR FACE BINE SA-ȘI CAUTE ALȚI 
ALIAȚI.

Tovarăși I în Partidul Socialist Unit 
din Germania clasa muncitoare ger
mană are conducătorul său combativ; 
inspiratorul și organizatorul construc
ției socialiste, un demn continuator al 
celor mai bune tradiții ale mișcării 
muncitorești germane.

Datorită activității partidului vostru, 
oamenii muncii din R. D. Germană 
și-au cîștigat încrederea tuturor po
poarelor iubitoare de pace. Traducînd 
în mod consecvent în viață ideile 
marxism-leninismului, ideile păcii și 
prieteniei între popoare, Partidul So
cialist Unit din Germania și-a cîștigat 
simpatii și stimă în familia unită a 
partidelor comuniste din întreaga lu
me. O manifestare a combativității par
tidului vostru o constituie faptul că el 
duce o luptă intransigentă pentru pu
ritatea teoriei marxist-leniniste, împo
triva revizionismului și a dogmatismu
lui.

Comuniștii sînt internaționaliști 
consecvenți și devotați. Toate parti
dele comuniste condamnă cu hotărîre 
orice acțiuni opuse întăririi prieteniei 
între popoare.

Ținînd sus steagul internaționali> 
mului proletar, partidele comuniste il 
muncitorești unesc masele de milioano 
de oameni ai muncii la lupta pentrs 
pace și socialism, pentru un viitor m»5 
bun al întregii omeniri.

Partidul Comunist al Uniunii So 
vietice a considerat întotdeauna și va 
continua să considere drept cea r„ai 
înaltă datorie internaționalistă a sa A3 
dezvolte și să întărească colaborarM 
multilaterală dintre toate țările socii» 
liste, să întărească neobosit unitate* 
și puterea marelui lagăr socialist. I.’ 
unitate stă forța și invincibilitatea sis
temului mondial socialist care se dez
voltă, a întregii mișcări comuniste in
ternaționale. Partidele comuniste vor 
întări și pe viitor această unitate în 
pofida tuturor uneltirilor dușmanilor 
noștri.

In încheiere, N. S. Hrușciov a dat 
citire salutului C.C. al P.C.U.S. adre
sat Congresului al V-lea al P.S.U.G.

(Cuvîntarea tovarășului IV. S. Hruș
ciov a fost subliniată in repetate rin- 
duri prin aplauze furtunoase, prelun
gite. Salutul C.C. al P.C.l/S. a fost 
întîmpinat prin ovații și aclamații : 
„Trăiască P.C.U.S. !“, „Ura !“, prin in
tonarea Internaționalei).

(Text prescurtat. Subtitlurile și sub
linierile aparțin redacției).
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