
Responsabila brigăzii fruntașe

ca să realizeze

tinerii de la Uzinele Me- 
Brăila s-au antrenat în 
pentru
multe economii pentru

Proletari din toate țările, uniți-vă!

Organ Centra! al Uniunii Tineretului Muncitor

Să extindem 
acțiunea de 
a iepurilor

creștere 
de casă
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0 CHESTIUNE
de

CONȘTIINȚA
Delegatul minerilor din Va

lea Jiului a spus clar t
— Tot baiul la ciocanul de 

perforaj de 23 kg. produs la 
uzinele „Independența" din Si
biu e la injectorul de răcire cu 
apă. Cînd ți-e lumea mai dragă 
se strică, îți țîșnește apa în 
față. Poftim, mai lucrează cu 
ciocanul dacă îți mai dă mina. 
Și apoi, plasarea injectorului 
într-o parte a minerului nu-i 
practică, te stânjenește în mun
că. Timp pierdut, minereu mai 
puțin !...

Vorbele 
au pătruns 
candidatului 
Vincz, șeful 
din secția ciocane, 
vreme injectorul ii stătea ca un 
spin pe inimă. De multă vreme

Brigada condusă de Dumitra 
Olteanu de la secția ring a în
treprinderii F.R.B. din Capiiiălă 
este fruntașă. Ea își depășește 
sarcinile de plan cu 2,5 ța sută, 
obținînd în același timp și fire 
de calitate.

In fotografie: responsabila 
brigăzii.

Foto: D. F. DUMITRU

în cinstea celui de-al VII lea 
Festival Mondial al Tineretului de 
la Viena, 
talureice 
întrecere 
„Cit mai ____ .__ ___  ,_____
înflorirea patriei noastre socialis
te". în primele două luni ale a 
cestui an tinerii de la secția forja 
mijlocie și presa de 2.500 tone, 
extinzînd forjarea în matrițe și 
reducînd adaosul de prelucrare la 
forjarea liberă, au economisit 23 
tone metal, iar cei din turnătoria 
de fontă 5 tone. Tinerii de la sec
ția tineretului — secția sculărie 
centrală — au colectat 4,5 tone 
fier vechi pe care l-au predat oțe
luri ei Siemens Martin.

în realizarea acestor 
s au evidențiat îndeosebi 
Gheorghe Eftimie, V asile 
Alexandru Manole, Nicolae 
precum și membrii brigăzii 
neret de la presa de 2.500 tone.

succese 
tinerii 
Gîrbă, 

Gorgoș 
de ti

V. METAXA

<>oo-
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Cum am organizat 
jerma de iepuri

bălrinului miner 
adine în inima 
de partid Iosif 

brigăzii de tineret 
De multă

încerca să găsească o modalitate 
de. schimbare a sistemului de 
răcire, să-l simplifice, să-i asi
gure o etanșeitate perfectă. 
Căutări sterile abandonate și re
luate de nenumărate ori. Acum 
de cîte ori dădea ochii cu dele
gatul minerilor îi venea să in
tre în pămînt de rușine. IJn 
tovarăș de muncă, văzindu-l 
supărat l-a întrebat :

— Ce-i cu tine, ți s-a întâm
plat vreo nenorocire ?

— Nu ! Tu ai fost surd, nu ai 
auzit cum minerul ne-a criticai 
produsul secției, „copilul" no
stru ? Gindește-te : In ceasul 
ăsta, undeva in fundul pămîntu- 
lui, un miner repară un ciocan 
și înjură de mama focului pe 
constructorii lui, gîndește că ai 
fi tată și profesorii la școală 
ți-ar reproșa că fiul tău e un 
nătâng...

— Nu te contrazic însă ce 
vină porți tu, nu pot să pricep. 
Tu ai proiectat ciocanul, tu 
ești răspunzător pentru defec
tele lui de construcție ?

— Eu, tu, el, noi toți din sec
ție 1 — izbucni înfuriat Vincz 
losif și cu același ton continuă— 
proiectantul a greșit, dar noi de 
ce am tăcut, de ce nu i-am atras 
atenția asupra defecțiunii ? I 
Ce-am făcut noi pentru înlătu
rarea ei ? Marca „Independen
ța1* gravată pe ciocan nu e 
o denumire simplă, e numele 
colectiv al tuturor celor ce lu
crăm în uzină, e numele tău, 
numele meu, numele lor, e car
tea noastră de vizită ! La urma 
urmelor nu este numai o simplă 
chestiune de prestigiu ci e o 
chestiune de conștiință.

Din acea zi Vincz losif își 
petrecea timpul liber răscolind 
biblioteca cabinetului tehnic, 
studiind, schițind, făcînd și 
aruneînd la coș zeci de desene, 
zeci de proiecte. Strădaniile lui 
n-au fost zadarnice. Veste două 
săptămini a prezentat schița 
unui nou injector de răcire cu 
apă, a unui injector cu funcțio
nare perfectă, care nu mai stin 
jenea cu nimic buna mînuire a 
ciocanului.

Acum, în notele de comandă 
ale beneficiarilor adeseori în
tâlnim fraza : „rugăm ca cio
canele de perforare de 
kg. comandate de noi 
prevăzute cu injector de 
prin axul longitudinal..."

Vincz losif citește aceste pre 
cizări in notele de comandă și 
ride. E risul plin de mulțumire 
al omului nou cure nu se pleacă 
in fața greutăților.

Iar la uzinele „Indepen
dența" din Sibiu, Vincz losif, 
autor a nouă inovații nu e un 
caz izolat. El este unul din su
tele
tori care luptă cu urdoare pen
tru calitatea produselor, pentru 
apărarea prestigiului mărcii fa
bricii.

23 de 
să fie 
răcire

de tineri muncitori inova

D. PAUL

DIN ACTIVITATEA— 
BRIGĂZILOR UTEMISTE

DE MUNCA
• De la începutul anului bri

găzile utemiste de muncă pa
triotică din care fac parte stu
denții anului I al Institutului 
medico-farmaccutic din Bucu
rești, au lucrat pe șantierul 
Grozăvești, șantierul blocului 
de locuințe muncitorești „23 
August" etc. realizînd pînă în 
prezent 2900 ore muncă vo
luntară.

ION ROTAREANU 
student

Brigada de muncă 
a tinerilor mineri 

i Pescăreasa din

PATRIOTICA
muncit voluntar la demontarea 
și înmagazinarea ■ 50 metri 
linie cale ferata. Tinerii au mai 
curățit planul înclinat al mi
nei Pescareasa recuperînd cu 
această ocazie peste 6 tone 
cărbune.

FLORIAN OPRESCU 
mecanic

patrio* 
de la 
bazinul 
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îai ieftină I
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8

tică 
mina 
carbonifer Schitu-Golești

• In primele zile ale lunii g 
martie brigada de muncă pa- | 
triotică a pionierilor și școlari, g O 
lor de la Școala de 7 ani din Ș 
comuna Slobozia-Trăsnitu, ra- 8 
ionul Costești, a plantat 800 g 
pomi și peste 4000 puiefi de | 
nuci și pruni In pepiniera școlii g O 
șl pe marginile șoselei comu- . g 
nale. |

GH. IONESCU 
învățător

• Brigada de muncă patrio
tică a organizației U.T.M. din 
comuna Albești, raionul Vedea, 
duce o acțiune susținută în ve
derea refacerii și protecției pă
durilor din apropierea comu
nei. De curînd brigada a des
fășurat acțiunea de combatere 

o

Inițiativa colectivului uzinei „Ianoș Herbak" din Cluj „Să 
realizăm la cît mai multe produse cile mai mici consumuri 
specifice și cea mai bună calitate pe țară" a fost îmbrățișată 
de un mare număr de tineri din întreprinderile secto
rului pielărie și cauciuc. Sub conducerea organizațiilor de 
partid, comitetele U.T.M. au desfășurat o largă muncă poli
tică pentru antrenarea tuturor tinerilor în această acțiune pa
triotică de reducere a consumurilor specifice, pentru continua 
îmbunătățire a calității produselor, în vederea înfăptuirii sar
cinilor reieșite 
Gheorghiu-Dej 
iembrie 1958.

In legătură 
mentelor luate . . ....
vind dezvoltarea acestei acțiuni, ziarul nostru a solicitat un in
terviu tov. Ene loan, director general al Direcției generale 
industriale pielărie și cauciuc din Ministerul industriei bunu
rilor de consum.

Publicăm mai jos întrebările

din expunerea făcută de tovarășul Gheorghe 
la ședința plenară a C.C. al P.M.R. din no- 

cu contribuția tinerilor la îndeplinirea angaja
de întreprinderi precum și cu perspectivele pri

— Ce ne puteți spune des
pre rezultatele obținute de ti
neri în aplicarea inițiativei 
muncitorilor uzinei „Ianoș Her
bal ?

— în primul rînd aș vrea să 
evidențiez faptul că inițiativa co
lectivului uzinei „Ianoș Herbak" 
din Cluj are un profund caracter 
educativ, în sensul că ea educă 
pe tinerii muncitori să gospodă
rească cu simț de răspundere ma
teriile prime și auxiliare, contri
buind în acest fel la înfăptuirea 
sarcinilor trasate de partid și gu
vern privind reducerea prețului de 
cost și creșterea acumulărilor so
cialiste. Fiecare procent de piele 
și talpă economisit înseamnă pe 
sector mii de perechi de încălță
minte în plus pentru oamenii 
muncii.

Tinerii mobilizați de comitetele 
U.T.M., sub conducerea organiza
țiilor de partid au înțeles acest 
lucru ți au studiat la fiecare loc 
de muncă posibilitățile de redu
cere a consumurilor specifice. în 
acest sens ei au propus rectifica
rea unor tipare ți cuțitp de croit 
și ștanțat în vederea reducerii de
șeurilor, au acordat o mai mare 
atenție încadrării tiparelor pentru 
folosirea rațională a suprafeței 
pielei ți tălpii. Creatorii au rea
lizat noi modele frumoase și cu 
efect economic. Invățînd de la co
muniști. de la muncitorii cu expe
riență îndelungată în producție, 
tinerii au adus o mare contribuție 
la îndeplinirea angajamentelor

și răspunsurile primite:

luate de către întreprinderi. En
tuziasmul lor, conștiinciozitatea cu 
care-și respectă angajamentele 
luate, au constituit împreună cu 
măsurile tehnico • organizatorice

NOSTRU i

cu tovs director general 
ENE 10AN 

despre contribuția 
tineretului din 

industria de pielărie 
și cauciuc, la reducerea 
consumurilor specifice

luate, factori puternici în lupta 
pentru obținerea unor consumuri 
specifice mai mici ți o calitate 
mai bună a produselor. într-un 
singur trimestru la uzina „Ianoș 
Herbak", de exemplu, s-au econo
misit 47,1 tone piei brute, 3.3 tone 
talpă, 2.700 m.p. piei-fețe încălță
minte etc. Mobilizați de organizația 
U.T.M., tinerii de aici se întrec 
sub lozinca „Pînă la Festivalul 
Mondial al Tineretului de ja Vie
na, fiecare tînăr să economisească 
600 dm.p. piele". Alături de co-

muniști, tineri ca S. Benko, Maria 
Luca și alții reprezintă exemple 
demne de urmat pentru întregul 
colectiv.

Rezultate bune s-au obținut și 
la întreprinderea „Kirov" din Ca 
pitală. Aici, brigada de tineret 
condusă de Ion Eremia a econo
misit într-un trimestru 56.191 
dm.p. piele, iar Marin Andreescu 
— cel mai bun croitor în piele 
țfețe bocanci) pe țară, a econo
misit 6.010 dm.p. Merită să fie 
de asemenea evidențiați tinerii 
din brigada „Festival" de Ia „Fla
căra Roșie" condusă de Florica 
Dumitrescu care a economisit în 
tr-un trimestru 47.812 dm.p. căp
tușeli ca și tinerii de Ia „Ștefan 
P]avăț“-Tiinișoara, Combinatul de 
cauciuc „Jilava" și mulți alții.

Prin eforturile muncitorilor, in
ginerilor și tehnicienilor din în 
treprinderile sectorului nostru, în- 
tr-un singur trimestru s-au econo
misit 134 tone piei brute din care 
se pot confecționa (în urma pre
lucrării) circa 90.000 perechi în
călțăminte.

— tn ce direcție credeți că 
trebuie să-și îndrepte atenția 
tinerii muncitori din fabricile 
de încălțăminte în lupta pen
tru reducerea consumurilor 
specifice ?

— Pe baza experienței dobîn- 
dite, intensificînd munca de pre
gătire profesională a cadrelor, de 
educare a lor în spirit gospodă
resc, preconizăm să obținem anul 
acesta pe întregul sector economii 
de 14.500.000 lei. Se vor econo
misi astfel circa 580 tone piei 
brute, 84 tone talpă-încălțăminte, 
90 tone cauciuc etc. în aceste con
diții, trebuie să crească spiritul 
de răspundere al fiecărui tînăr 
muncitor, inginer și tehnician pen
tru gospodărirea materiei prime ți 
auxiliare. Există în acest sens încă 
multe rezerve interne nevalorifi
cate. De exemplu, la întreprinde
rea „Solidaritatea" din Oradea s-a 
realizat la perechea de pantofi fe 
mei un consum specific de 13,30 
dm.p. piele, în vreme ce la fabri
ca „Dobrogeanu Gherea" din ace

(Continuare în pag. 3 a)

a dăunătorului Limantra pe
| suprafață de 300 ha. pădure.
g
8
8
8
8
2St oo co no ce co co o© oc co co co co co o© oo co co 00 00 00 a'

T. STANESCU 
țăran muncitor

Ferma tineretului pentru crește
rea iepurilor de casă de la G.A.C. 
Tîrgușor, regiunea Constanța, are 
o matcă de prăsilă formată din 
48 de iepuri de rasă Chinchilla și 
corci. Acest număr mare de iepuri 
pentru prăsită este necesar pentru 
a avea de unde selecționa exem
plare cu mare valoare zootehnică, 
deoarece în primii ani noi vom 
crește iepuri numai pentru pră
sită, urmînd să-i livrăm altor or
ganizații de bază U.T.M. care-și 
vor forma ferme de iepuri.

Cum ne-am organizat ferma ?
Imediat după ce au fost aduși 

iepurii în gospodăria noastră, an 
confecționat cuști pentru ei — 
cuștile au fost aranjate într-un 
stufarc pe care gospodăria nu-l 
mai folosea. In prima adunare 
generală a organizației de bază 
U.TiM. am ales pe cei mai harnici 
utemiști să îngrijească iepurii. In 
vederea furajării lor brigada ute- 
mistă de muncă patriotică s-a an
gajat să cultive prin muncă vo
luntară suprafața de 0,5 ha. mor
covi furajeri. Din producția obți
nută vom opri cantitatea necesară 
pentru iepuri — iar restul il vom 
da gospodăriei în contul finului 
de lucerna ce îl primim de aici.

După ce am avut cuștile și ie
purii au fost adăpostiți, am de«- 
chis un registru de evidență zoo
tehnică și fiecare iepure a primit 
un număr, evidență care ne ajută 
să facem monta dirijată, să ur
mărim exemplarele cu calități 
bune și să putem face o selecție 
riguroasă urmînd 
nului I960 să ne 
cu exemplare din 
— fără corcituri 
plare valoroase.

Pe viitor intenționăm să spo
rim numărul efectivului matcă la 
100 iepuroaice selecționate, să 
obținem cît mai mulți produși pe 
an, pentru ca să fim în măsură 
să punem ‘ J! *' ”
pionierilor 
de iepuri

ca începutul a- 
găsească numai 
rasa Chinchilla 

și numai exem-

' I finului 
primim de aici.

la dispoziția tinerilor și 
un număr cît mai mare 
pentru creștere.

A. CHIVU 
inginer zootehnist

Cînd tinerii nu
a C.C. al U.T.M.Plenara a Vl-a 

a pus în fața tinerilor și pionierilor, 
sarcina patriotică de a crește pă
sări și iepuri de casă. Răspunzind 
acestei chemări tinerii din raionul 
Călărași au început să pună in 
practică indicațiile Plenarei în a- 
ceastă problemă. Cu ajutorul sfa
turilor populare și al conducerii 
gospodăriilor colective, tinerii au 
reușit să construiască mici ferme 
de păsări.

Numai la G.A.S. Roseți de exem
plu tinerele îngrijitoare Maria Ro
diei, Trandafira Bilava, Glieor- 
ghina Costache sub îndrumarea ti
nerei brigadiere zootehniste Aure
lia Sebeștin, cresc peste plan fie
care cîte 400 pui. De asemenea și 
tinerii de la G.A.C. din comunele 
Dorobanțu, Roseți, Independența, 
au început să crească păsări. Orga
nizațiile U.T.M. din aceste unități 
au rezolvat cu succes problema 
hranei și adăpostul păsărilor, mai

----------------ooo---------- =====

LA ÎNSĂMÎNȚĂR1
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La secția „Alba" a G.A.S. 
Roșia din regiunea București, 
semănatul culturilor din epoca 
l-a a catrțxaniei de primăvară 
e pe sfîrșite. La ovăzul de pri
măvară s-a aplicat noua me
todă sovietică de ridicare a 
producției: tratarea cu malț 

a seminței.
lată-1 în fotografie pe tracto

ristul Manea Constantin exe- 
cutînd însămințatul ovăzului.

El realizează zilnic 15 ha.
Foto: AGERPRES

vor fi 
folosința 

muncii

NOI LOCUINȚE 
pentru oamenii muncii

ol l® t OMP* WT*

- tei «

fostele tere- 
virane din 

B-dul Duca și Ca
lea Griviței vis-ă vis 
de Gara de Nord 
din Capitală,. se 
construiește în pre
zent un complex de 
locuințe muncita 
rești.

tn cinstea zilei de 
23 August 
date în 
oamenilor
din Capitală 233 a- 
parlamente în ca
drul Complexului 
de locuințe de la 
Gara de Nord.

Foto : AGERPRES
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sînt îndrumați
mult, ei sînt ajutați în această pro
blemă de inginerii și tehnicienii 
zoolehniști.

Creșterea iepurilor de casă a ră
mas însă și acum o problemă nere
zolvată. Cu toate că utemiștii din 
raion au de crescut 1.600 iepuri, 
pînă acum nu s a întreprins nici o 
acțiune concretă.

Utemiștii au dorința să crească și 
iepuri de casă. Dar ei nu știu de 
unde să ia iepuri pentru prăsită, 
căci prin raion nu există decît cite
va exemplare. De asemenea ei nu 
primesc sprijinul necesar din par
tea inginerilor și tehnicienilor în 
legătură cu construirea adăpostu- 
rilor și asigurarea hranei pentru 
iepuri.

Este necesar ca tovarășii de la 
comitetul raional V.T.M. să orga
nizeze diferite acțiuni (conferințe, 
consfătuiri, consultații etc.) in car» 
specialiști să lămurească tinerilor 
toate aceste probleme, sprijinindu-i 
astfel în acțiunea lor.

NICOLAE GHEORGHE ’ 
tehnician
•---------

SUCCESE ALE 
OȚEL ARILOR 
HUNEDORENI
• Datorită valorificării intens* 

a rezervelor interne, siderurgiștii 
combinatului din Hunedoara, ini
țiatorii întrecerii ce se desfășoară 
intre întreprinderile siderurgice 
din tară pentru o cit mai mare 
producție de metal, obțin zilnic 

importante succese în muncă. De 
la 1 la 20 martie, furnaliștii și o- 
țelarii hunedoreni au produs peste 
sarcina de plan o cantitate de 
fontă și oțel din care se pot fa
brica 1.008 tractoare UTOS-26, 
sau 1.816 combine de cereale.

• Muncitorii, inginerii și teh
nicienii laminorului Bluming, cel 
mai mare agregit siderurgic din 
Hunedoara, au realizat vineri sar
cinile de plan pe întreg trimestrul 
I. Preocuparea colectivului de de
servire a laminorului Bluming pen
tru valorificarea rezervelor inter
ne a dus în acest an la succoael 
de seamă. Indicii de utilizare aul 
crescut față de plan cu 3,2 lai 
sută în luna ianuarie și cu 11,111 
fa sută în luna februarie.

Demnitatea
tinereții

Ion Constantin stătea In fața ga
zetei de perete și citea cu înfrigu
rare- La început i &e înroșiră nu
mai virfurile urechilor, apoi treptat 
roșeața îi cuprinse întreg obrazul. 
Ochii, ușor umeziți nu se puteau 
deslipi de pătratul de hîrtie pe 
care sta scris cu litere de-o 
șchioapă : „Scrisoare deschisă ute
mistului Ion Constantin". Citi scri
soarea de citeva ori și plecă spre 
locul său de muncă. Dar parcă și 
acolo rindurile din scrisoare îi stă
ruiau în față. II mișcase căldura 
cu care i se adresaseră tovarășii 
de muncă ; nu putea însă să-și dea 
seama dacă lacrimile îi apăruseră 
cind citea referirile la copilăria lui 
grea și la ceea ce datorează par
tidului pentru viața-i de azi, sau 
cînd i se cerea socoteală pentru 
faptele sale ...

In același timp, la sediul orga
nizației U.T.M. a I.C.T. Borzești 
avea loc următorul dialog :

— Știți că lui Ion Constantin 
i se v.a desface contractul de 
muncă î și membrii biroului orga
nizației U.TJW. priviră întrebători 
spre inginera Marinela Podaru, se
cretară comitetului UTM.

— Știu, și pe bună dieptate - 
h-a răspuns aceasta. Lipsește ne
motivat 
treabă, 
utemist 
Doar îl 
mine.

— Noi am vrea să-l rugăm pe 
tovarășul director, nu să-și 
schimbe hotărîrea ci doar să amine 
pentru puțin timp îndeplinirea ei 
Dacă l-ați fi văzut pe Constantin 
cînd citea scrisoarea 1 E tînăr, se 
poate schimba. Ce spuneți ? ne

de la lucru, nu și vede de 
este indisciplinat, iar ca 

trai vorbim ? 
mai bine deci)

■.. ce să 
cunoașteți

sprijiniți ?... Și împreună o por
niră spre biroul directorului.

La citeva zile, în organizația de 
bază U.T.M. Nr. 1 se anunța adu
narea generală cu tema: „Com
portarea utemistului în muncă și in 
viață". Referatul — vorbind des
pre calitățile politice și morale ale 
utemiștilor — analiza pe larg com
portarea lui Ion Constantin. Apoi 
utemiștii s-au înscris la cuvint. 
Cite nu i-au fost spuse în adunare 
lui Ion Constantin, i s-au adus e-

Probleme ale eticii 
tînărului muncitor 

în discuția adunărilor 
generale U. T. M. 

de la I. C. T. Borzești

xemple de tineri fruntași, de munci
tori care și au închinat întreaga lor 
muncă și energie luptei pentru 
construirea socialismului in patria 
noastră, i s-a vorbit de comuniști 
și de dorința fierbinte a utemiș- 
tilor de a le semăna. Cei mai mulți 
dintre vorbitori și-au manifestat 
dorința de a-l ajuta practic ; i-au 
oferit prietenia lor. In adunare 
s-au luat hotărîri : sa fie ajutat 
să se mute la cămin în’r-o cameră 
cu un băiat bun, (stătea la o rudă 
care-l influența in rău și care t 
lua tot ciștigul pe motiv că-i dă 
masă și casă). Valenu Antohie, se
cretarul organizației U.T.M. și ute 
mistui Ion llie il vor ajula să-și 
organizeze mai bine viața, să par
ticipe (a acțiunile organizației, să 
citească , să-și ridice nivelul pro
fesional ; alții îi vor ajuta să-și

chibzuiască mai bine salariul, să 
se îmbrace mai bine.

A luai cuvîntul și Ion Constan
tin. Venise la adunare abătut, 
aproape sigur că va fi sancționat 
și apoi îndepărtat din întreprindere. 
Publicînd scrisoarea la gazeta de 
perete, utemiștii au arătat tuturor 
muncitorilor ce fel de om este el. 
De atunci nu mai îndrăznea nici 
să se uite în ochii celor din jur. Și 
deodată, în adunare, s-a trezit cu 
atîția prieteni cart? — fără să-i 
ierte nimic din ceea ce făcuse rău, 
aveau încă încredere în el, îi ofe
reau ajutorul, îl înconjurau cu căl
dură și atenție. Atunci a simțit că 
trebuie să le răspundă cu ceea ce 
are mai bun în el, arătîndu-le că 
este hotărît să lupte pentru a de
veni alt om, pentru a merita încre
derea tovarășilor săi.

Nimeni n-a uitat această adunare 
și cu atît mai puțin Ion Constan
tin care s-a ținut de angajamentul 
luat atunci.

La I.C.T. Borzești s-au organi
zat și alte adunări generale U.T.M. 
interesante care au ajutat la 
îndreptarea unor tineri, la promo
varea in rîndul lor a unei atitudini 
principiale atit în muncă cit și în 
viața d» toate zilele In acest sens 
merită amintită adunarea generală 
in care s-a discutat că utemistul 
trebuie să se poarte demn în toate 
imnrejurările vieții.

lată ce a determinat să se țină 
această adunare : In tura 4 lucrau 
două fete, Dumitra Preda și Adela

M. VIDRAȘCU
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Cluburile oferă muncitorilor 
tinari și virstnici din pa
tria noastră largi posibi

lități pentru organizarea Intere
santă ți instructivă a timpului 
liber. Aici este locul unde se 
poate desfășura o bogată ac
tivitate politică, culturală și 
științifică menită să ducă la e- 
ducarea comunistă a tineretului. 
Clubul constituie ți unul dintre 
mijloacele importante de stimu
lare a activității productive a 
tineretului prin popularizarea 
fruntașilor, a experienței înain
tate.

Prin grija partidului nostru, 
activității culturale de masă I 
s-a asigurat o puternică bază 
materială. Folosind la maxim 
posibilitățile materiale exis
tente, la club se pot organiza 
conferințe politice, tehnice și 
științifice, schimburi de expe
riență, cercuri de cultură gene
rală, seri literare, concursuri pe 
diferite teme, o vie activitate 
artistică etc.

în pagina de față publicăm 
doar cîteva aspecte asupra mo
dului în care cluburile folosesc 
posibilitățile ce le au pentru or
ganizarea activității cultural- 
educative a tineretului.

„Colțul Festivalului" deschis recent la clubul uzinelor „Mao Țze- 
dun“ este vizitat zilnic de numeroși tineri. Ei găsesc aici cărți, re
viste, fotomontaje ce vorbesc despre lupta tineretului din lumea în

treagă pentru pace și prietenie.
Foto: S. NICULESCU

Prezentând conferințe accesibile
cu un bogat conținut educativ

CUM RĂSPUND CLUBURILE
PREOCUPĂRILOR CULTURALE

TINERETULUI
Inițiind acțiuni

cunoaștere a patriei
• •

și a tradițiilor revoluționare

De la noile cale de montaj, de 
acolo de unde in scînteierea or
bitoare a aparatelor de sudură, 
se profilează elegant silueta pre
lungă a noilor cargouri și cabo- 
tiere, este drum de cițiva kilo
metri pină la clubul Șantierului 
Naval din Tr. Severin. Și totuși 
în fiecare miercuri sau vineri, zi
le in care sint programate con
ferințe, sute de muncitori, mai 
ales tineri, atit din ateliere cit și 1 
de la calele de montaj, umplu i 
sala clubului.

Acest lucru se datorește în pri
mul rînd faptului că conferințele 1 
răspund preocupărilor tineretului, 
tematica lor diversă și bogată în 
conținut îi ajută în munca lor 
practică de zi cu zi.

Conduse și îndrumate în per
manență de organizația de par
tid. comitetele U.T.M. și de între
prindere împreună cu conducerea ' 
clubului sau preocupat ca în pro- : 
gramul de activitate al clubului 
munca de propagandă prin con
ferințe să răspundă sarcinii edu
cării comuniste a tinerilor, for
mării unui înalt profil moral. 
Pentru aceasta colectivul de con
ferențiari format din ingineri, 
tehnicieni, economiști, profesori 
ai școlii profesionale a șantieru
lui, a avut în primul rînd în ve
dere ca alcătuirea conferințelor ’ 
să fie făcută la un nivel cît mai 1 
accesibil și interesant pentru 1 
marea masă a tinerilor. Tematica ' 
acestor conferințe cuprinde pro- 1 
bleme multilaterale. Astfel sint ! 
tratate teme de politică internă 
și internațională, probleme tehni- ' 
ce de producție, științifice și de 
cultură generală etc. Programul 
cuprinde, de pildă, prelegeri a- 
supra unor probleme ale produc
ției moderne de vase și probleme ' 
de economie concretă a întreprin
derilor. Expuneri ca : „întrecerea 
socialistă in întreprinderea noa
stră", „Productivitatea muncii și 
căile concrete de ridicare a ei", 
„Răspindirea metodelor înaintate, 
mișcarea de inovații și raționali
zare ; contribuția acestora la re
ducerea prețului de cost al va
selor" — au contribuit la ridica
rea nivelului tehnic al tinerilor 
muncitori, la orientarea lor în 
problemele economice ale între
prinderii.

Tot în cadrul prelegerilor des- . 
fășurate la club tinerii muncitori 
au putut afla lucruri noi și deo
sebit de interesante despre isto
ricul, evoluția și nivelul actual 
al construcției de nave, despre 
spărgătorul de gheață „Lenin", 
despre materiale plastice, razele 
cosmice etc. Alături de conferințe 
care i-au ajutat pe tineri să în
țeleagă mai profund întreaga co
nexiune a evenimentelor politice 
internaționale, de prelegeri asu
pra unor probleme de istorie, geo-

grafie și arheologie, au fost in
troduse în programul clubului con
ferințe menite să-i ajute pe tineri 
să-și formeze o atitudine civili
zată, principială în toate împre
jurările vieții.

Desigur că simpla programare 
a unor conferințe, oricît de in
teresante ar fi ele, nu ar fi putut 
determina dintr-un început par
ticiparea numeroasă a tinerilor. 
Organizația U.T.M. a șantierului 
a antrenat însă în această acți
une pe cei mai buni agitatori. In 
fiecare secție au apărut afișe 
mari anunțînd titlul conferințe
lor și numele conferențiarilor. La 
locurile de muncă, agitatorii u- 
temiști ,aii organizat cu tinerii dis
cuții pe marginea unora din con
ferințele ținute.

Apoi, participînd la primele con
ferințe tinerii muncitori și tehni
cieni și-au putut da seama ei în
șiși de valoarea acestora pentru 
îmbogățirea cunoștințelor lor 
politice, profesionale și culturale. 
Acum auzi tot atît de des pe tineri 
întrebind : ,,Ce conferință este as
tăzi la club ?“ pe cît de des îi 
auzi interesîndu-se despre titlul 
filmului care rulează în săptămina 
aceea, sau despre programul unei 
reuniuni tovărășești.

Pentru a stimula și mai mult 
interesul tinerilor pentru cunoș
tințele expuse în cadrul diferite
lor prelegeri, organizația U.T.M. 
a șantierului împreună cu condu
cerea clubului, au organizat o 
serie de concursuri „Cine știe ciș- 
tigă“ axate pe temele conferin
țelor ținute anterior. Astfel s-au 
organizat concursuri pe teme ca : 
„Să ne cunoaștem întreprinderea", 
„Meseria de constructor de nave", 
„Importanța realizării indicilor 
economici și reducerea prețului 
de cost" etc.

Propaganda prin conferințe or
ganizată la clubul Șantierului 
Naval din Tr. Severin a dat un 
puternic impuls activității crea
toare pentru realizarea de inova
ții și raționalizări a tinerilor. In 
același timp ea a dezvoltat în 
rîndui tineretului de aici dragos
tea pentru știință, pentru tehnică, 
pentru cultură în general, i-a în
drumat pe drumul studiului or
ganizat, către complectarea cu
noștințelor în școlile medii serale 
și fără frecvență.

Fără îndoială că activul cul
tural al clubului Șantierului Na
val din Tr. Severin a desfășurat 
pină acum 
in munca 
conferințe. Cu 
activitatea 
lipsuri asupra 
să-și îndrepte 
în primul rînd de alcătuirea cu 
mai multă operativitate a confe
rințelor care să-i ajute pe tineri 
să înțeleagă imediat, cu mai 
multă profunzime evenimentele

o activitate fructuoasă 
de

lui

propagandă prin 
toate acestea in 

mai sînt anumite 
cărora va trebui 

atenția. Este vorba

și internaționale

grupul de conte
să fie indrumat 
alcătuirea confe- 
fdrmarea unui

politice interne 
curente.

De asemenea 
rențiari trebuie 
și ajutat ca în 
rințelor privind
profil moral înaintat de tinăr co
munist, să pornească de la exem
ple concrete, cunoscute de tineri 
din viața lor de zi cu zi. Asemenea 
conferințe cu teme ca prietenie, 
tovărășie, dragoste, cu privire la 
politețe, bună cuviință etc., care 
s-au ținut în cadrul clubului, ar 
fl avut o eficacitate 
mare dacă ar 
concrete, dacă 
nele apucături 
unor tineri de 
rințele privind formarea deprin
derilor moralei comuniste trebuie 
să stîrnească interesul tinerilor 
prin exemple cunoscute lor, toc
mai pentru a-și putea însuși mai 
ușor aceste deprinderi, pentru a 
putea combate cu intransigență 
orice manifestare a influențelor 
moralei burgheze. Propaganda 
prin conferințe desfășurată la 
clubul Șantierului Naval din Tr. 
Severin poate servi in acest fel 
mai bine educării comuniste a 
nerilor muncitori și tehnicieni.

mult mai 
fi folosit exemple 
ar fi combătut u- 
urîte din conduita 
pe șantier. Confe-

M. HER1VAN

ti-

Educarea tineretului in spiritul 
dragostei față de patrie, față de 
partid, față de cuceririle revolu
ționare ale poporului nostru mun
citor, este una din principalele 
saTcini care stau în fața organi
zațiilor U.T.M.

Răspunzînd inițiativei tinerilor 
de la Vladimiri, comitetul U.T.M. 
în colaborare cu comitetul sindi
cal și conducerea clubului de la 
Rafinăria nr. 2 din Ptoești, au 
organizat o serie de acțiuni care 
să contribuie la educarea patrio
tică a tinerilor muncitori.

Astfel, sub îndrumarea comi
tetului de partid organizația 
U.T.M. a organizat la club în- 
tîlniri ,ale tinerilor cu mun
citorii virstnici, care le-au vorbit 
acestora despre viața grea pe care 
o duceau muncitorii în timpul re
gimului burghezo — moșieresc, 
dcupre lupta dusă sub conducerea 
partidului, de muncitorii rafinori, 
împotriva exploatării, pentru 
cucerirea drepturilor de a construi 
o viață nouă, socialistă.

Asemenea întîlniri s-au organi
zat cu fiecare promoție de tineri 
absolvenți ai școlilor profesionale, 
repartizați la rafinărie. Lor li s-a 
vorbit despre tradițiile revoluțio
nare și trecutul de luptă al Rafi
năriei nr. 2, despre solidaritatea 
petroliștilor din rafinărie și a cefe
riștilor din oraș, în luptele din 
februarie 1933 etc.

Tinerii din Rafinăria nr. 
și ceilalți tineri din patria noas
tră, n-ău cunoscut mizeria vieții 
de exploatare, dar au aflat totul 
de la tovarășii lor mai virstnici. 
De Ia ei au învățat să prețuiască 
și mai mult viața nouă, frumoasă 
pe care o trăiusc, realizările mă
rețe aie regimului democrat popu
lar.

In același scop comitetul 
U.T.M. împreună cu conduserea 
clubului și comitetul de întreprin
dere a organizat numeroase vizite 
la muzeul Doftana, muzeul de 
artă „Peleș”, la muzeul „Lupta 
revoluționară a proletariatului în 
regiunua Ploești” etc. Pentru ca 
tinerilor să le rămînă cît mai mul
te cunoștințe de la locurile istori
ce vizitate, comitetul U.T.M., în 
colaborare cu conducerea clubului, 
a organizat la clubul rafinăriei în 
cadrul „Joilor tineretului” discuții 
pe marginea vizitelor făcute. Prin

pentru

2 ca

ooo

Clubul întreprinderii carbonifere din. Asău, regiu
nea Bacău, a fost „donat" sfatului popular. După 
ce a fost ținut ne folosit vreme îndelungată, sfatul 
popular l-a „cedat“ ...întreprinderii carbonifere. Și 
in acest timp, tinerii muncitori din Asău nu au unde 

desfășura activitatea culturală

~ Na-li-1 tie.

toate aceste acțiuni inițiate de 
organizațiile U.T.M. în colabora
re cu conducereia clubului s-a 
urmărit educarea tineretului în 
spiritul tradițiilor revoluționare 
aile muncitorilor petroliști, a abne
gației, a devotamentului și a lup
tei hotărîte pentru înfăptuirea po
liticii partidului de construire a 
socialismului în patria noastră.

Cu ocazia „Centenarului petro
lului”, comitetul U.T.M. al Rafi
năriei a organizat un concurs 
privind cunoașterea de către tineri 
a bogățiilor patriei. Deosebit de 
interesant și educativ a fost și 
concursul „In fața hărții R.P.R.", 
cu prilejul căruia tinerii au discu
tat despre șantierele de la Năvo
dari, Săvinești, Onești, Bicaz.

Mulți dintre ei au vorbit cu acea- 
despre tradițiile de 

tineretului 
născute pe

stă ocazie 
muncă voluntară ale 
din patria noastră, 
marile șantiere naționale, arătî'n- 
du-și totodată hotărîrea de a par
ticipa cu multă dragoste și elan 
la activitatea brigăzilor patriotice 
de muncă voluntară.

Tot la club, cu ocazia „Joilor 
tineretului” a reuniunilor tovără
șești închinate fruntașilor în 
producție, s-au organizat discuții 
aprinse despre ceea ce înseamnă 
a fi patriot, despre modul în care 
îți poți dovedi patriotismul în 
condițiile muncii creatoare care o 
desfășoară poporul nostru, sub 
conducerea partidului, pentru con
struirea socialismului.

In cadrul discuțiilor s-a. vorbit 
cu multă înflăcărare desprj mun
ca plină de abnegație pe care o 
desfășoară comunistul llie Valori
că. Muncind la întreținerea insta
lațiilor de rafinare, el nu și-a 
precupețit timpul atunci cînd pen
tru bunul mers al producției a 
fost nevoie de munca sa. Tinerii 
s.au obișnuit să-l vadă de multe 
ori noaptea aplecat deasupra 
strungului, încordat «pentru- a da 
la timp și în bune condițiuni 
piese de care era absolută nevoie 
pentru bunul mers al producției. 
A fost scos în evidență de aseme
nea și exemplul de adevărat pa
triotism pe care l-au dat tinerii 
comuniști llie Valerică, Daniel Co- 
mănescu, utemiștii Nicolae Mihăi- 
lescu, Gheorghe Alexandru, Ion 
Marin și alții, care riseîndu-și via
ța, au împiedicat pericolul unui 
puternic incendiu.

—■------ -------OOO-------------

La clubul minerilor din Cominești pe lingi celelalte formații artistice exiști și o fanfară, lată-i în 
fotografie la una din repetiții.

Cînd nimeni nu-și 
activității

Sfîrșitul primului schimb. Pe 
porțile Uzinei Mecanice din Cîm- 
pina, ies grupuri de tineri. Gălă
gioși, veseli, urcă strada îndrep- 
tindu-se fără grabă spre casă. In 
dreptul unei clădiri curate, stră 
juită de o firmă mare : „Clubul 
muncitoresc” se opresc, privesc și 
apoi pleacă mai departe.

—Nu intri ?
—De ce ?
—Așa. Poate cine știe, astăzi o 

fi ceva.
—Crezi ? Să încercăm.
O sală spațioasă, curată, pustie. 

Liniștea era spartă din cînd în 
cînd de oftatul unui om ce se ve
dea prin ușa deschisă a unei încă
peri mai mici, stînd în spatele 
unui birou, cu ochii ațintiți în- 
trun vraf de hîrtii.

—Ai văzut ? Nimic, ca și ieri, 
ca și alaltăieri, ca și acum o lună.

Club. Lăcaș ce ar fi trebuit să 
freamăte de glasul tinerilor, lăcaș 
în care ei ar fi trebuit să-și petrea
că cea mai mare parte a timpu
lui liber, lăcaș în care ar fi 
vrut să asculte conferințe, să par
ticipe la activitatea diferitelor 
cercuri, să cînte, să danseze ...

Oare organizația U.T.M., 
tul sindical, tovarășii din 
cerea clubului, nu cunosc 
dorinți ale tineretului ?

Dimpotrivă. Toate acestea sînt 
cunoscute. Ba mai mult. Aceste 
foruri chemate să organizeze viața 
culturală a tineretului, se adună 
odată la trei luni și întocmesc

comite- 
condu- 
aceste

chiar și un plan comun de activi
tate a clubitlui păstrind fiecare 
cîte o copie. în ultimul plan de 
exemplu, sînt trecute unele acțiuni 
interesante. Se prevede ținerea 
cîtorva conferințe, organizarea de 
reuniuni, seri de întrebări și răs
punsuri, 
artistice, 
seli“ pe 
ețc. Dar 
acestea au rămas 
asta pentru că atît comitetul 
U.T.M., comitetul sindical cît și 
conducerea clubului au redus ac
tivitatea pe baza planului comun 
doar la formalitatea scrierii aces
tuia pe hîrtie. Or, lucrul esențial 
nu în aceasta constă, ci în munca 
practică pe care trebuiau să o des
fășoare fiecare din aceste foruri 
pentru îndeplinirea sarcinilor ce-i 
reveneau din planul comun.

Să luăm de exemplu concursul 
„Iubiți cartea". Mulți tineri dor
nici de a și ridica nivelul politic, 
cultural, s-au înscris cu multă 
dragoste să participe la concurs. 
Comitetului sindical și conducerii 
clubului le reveneau sarcina să 
asigure cărțile necesare concursu
lui, să creeze posibilitatea ca 
tinerii să intre în posesia lor. La 
prima vedere nimic greu, nimic 
de nerealizat, pentru că sînt sufi
ciente cărți la bibliotecă, dar ti
nerilor de cîte ori vin să împrumute 
cărți, nu are cine să le dea. Și 
aceasta pentru câ bibliotecara, din 
însărcinarea comitetului sindical,

organizarea 
concurs 

teme 
din

echipelor 
„drumeții ve
de producție 

nenorocire toate 
pe hîrtie. Și 
atit

Aducînd în asemenea discuții 
eKemple de muncă desfășurată 

de comuniștii din întreprinderi, 
de mulți utemiști, tinerii au înțe
les mai profund ca fiecare dintre 
ei, [a locul lor de muncă, poate fi 
cu adevărat patriot, muncind cu 
dragoste și devotament, îndepli- 
nindu-și și depășindu-și zilnic 
sarcinile de plan, luptînd în felul 
acesta cu toată forța și capacitatea 
lor pentru traducerea în viață a 
sarcinilor partidului nostru.

Acestea sînt doar câteva aspecte 
ale muncii pe care o desfășoară 
în colaborare, comitetul U.T.M., 
conducereia clubului, sub conduce
rea organizației de partid, pentru 
educarea patriotică a tineretului.

N. PU1U

oooNu organizează utilizareamijloacelor materiale
Lăsînd în urmă gara lașului și 

îridreptîndu-te către oraș, o clă
dire mare, frumoasă, situată la 
bifurcarea a două stradele îți 
atrage de îndată atenția. ,.Clu
bul direcției regionale €. F. R.“. 
Des.chizi o ușă. Te afli intr-o 
încăpere largă, ai cărei pereți sint 
căptușiți cu rafturi pline de cărți : 
biblioteca. Mai departe — spa
țioasă sala de lectură. Apoi un co
ridor îngust și alte trei încăperi: 
una cu mese de șah, în preajma 
cărora stau concentrați cițiva ti
neri, alta cu mese de tenis de masă 
și ultima, în care intîlnești cîteva 
aeromodele. La etaj alte săli. Două 
sau trei sint goale. In una, cia 
într-o magazie, stau mai 
instrumente muzicale și un vraf 
de costume naționale.

După ceea ce vezi aici te aștepți 
ca sălile acestea din moment în mo
ment, să se umple de tineri; să 
freamăte de activitate. In Comple
xul C.F.R. Iași lucrează peste 1.800 
de oameni dintre care foarte mulți 
sînt tineri și lor le este destinată 
această frumusețe de club, să-și 
petreacă în mod folositor timpul 
liber. E doar după amiază 
și ar trebui să se întimple așa.

— Astăzi nu avem repetiții — se 
scuză tov. Mihai Foca, directo
rul — nici la cor, nici la dians nici 
la teatru.

— Bine, poate aveți alte acti
vități.

—- Nu, nu avem. Cercul de croi
torie pentru tinerele fete și cele 
două cercuri de ridicare a 
cării profesionale pentru 
muncitori își țin în altă zi 
rile.

— Totuși ...
— De două ori pe lună

„Joia tineretului". Uneori mai or
ganizăm cite o conferință, cite o 
recenzie. In săptămina asta insă 
nu avem nimic, pentru că nu e nici 
o zi festivă.

Și într-adevăr, tovarășul director 
are dreptate. La club poți găsi 
o oarecare activitate culturală nu
mai cu ocazia zilelor festive. Nu
mărul extrem de redus de activități 
organizate de către club, fac că la 
activitatea lui să nu participe mai 
mult de 200 de tineri, mereu cam 
aceeași și destul de rar dealtfel.

Un aspect ce poate fi întîlnit des 
la Clubul poligrafiei din Capitală: 
zeci de tineri ascultă cu interes 
o conferință pe probleme profesio
nale. Azi se discută despre zin- 

cografie.

La club nu mai există de fapt altă 
activitate cu caracter permanent 
în afară de cea a formațiilor artis
tice amintite și de unele întîlniri ! 
la tenis de jnasă pe care le organi
zează tinerii. Acest volum redus 
de activități se înțelege câ nu 
poale antrena întreaga masă de 
tineri muncitori la viața clubu
lui. Or, clubul are multe posi
bilități I Să luăm, de pildă, in
strumentele muzicale. în com
plex lucrează tineri care sint 
dornici să învețe să cînte la diverse 
instrumente. S-ar fi putut organiza 
un cerc. „Iubiți muzica". De altfel, 
încă de anul trecut se discută des
pre aceasta. Pină acum stadiul dis
cuțiilor nu a fost însă depășit. Se 
discută, de asemenea, de 2 luni des
pre creapea unui cerc de artă plas
tică, fiindcă sînt tineri muncitori 
care ar desfășura cu drag o astfel 
de activitate. Nici aici însă nu s-a 
întreprins încă nimic concret. In 
cadrul acestor cercuri ar putea 
veni tovarăși de la filialele regio
nale ale uniunilor respective de 
creație, care să-i ajute pe tineri 
să-și îmbogățească cunoștințele 
de cultură generală, să capete cu
noștințe noi și valoroase privind 
educația culțural-artistică și po- 
litico-ideologită.

Tot în lași, in curtea fabricii de 
pîine se află o clădire nouă și fru
moasă. Este clubul întreprin
derii de panificație. In vară și în 
toamna trecută, cine ar fi trecut pe 
aici, ar fi întîlnit o muncă deosebit 
de entuziastă. Tinerii dm întreprin
dere ajutau în mod voluntar la 
construirea clubului lor. Ei aștep
tau cu multă dragoste terminarea 
lui cît mai repede ca să poată veni 

avem apoi, aici, să-și petreacă timpul 
liber. De curînd, într-o joi am fost 
pe acolo. Am încercat toate ușile. 
Erau închise. Am aflat că la fel 
poate fi găsit și în alte seri. Nu
mai marțea după amiază dacă ai 
norocul să treci pe aici, poți vedea 
cum sălile frumos tapisate lu
cesc de curățenie, biblioteca se o- 
dihnește intr-un colț și, alături, 
mese de șah, instrumente muzicale 
etc. stau nefolosite. Marțea face 
repetiții brigada artistică de agi
tație. In restul săptămânii, de cînd 
s-a dat în folosință (termenul este 
impropriu) și pînă acum, clubul 

I este închis-
Ințelegînd în mod îngust rolul pe 

care îl au cluburile în desfășura
rea activității culturale de masă, 
comitetele sindicale din aceste în
treprinderi, 'comitetele U. T. M-, 
conducerile cluburilor neglijează 
folosirea posibilităților materiale 
pe care le au. Acest lucru s-a 
putut întîmpla și datorită faptului 
că între aceste foruri chemate să 
organizeze viața culturală a tine
retului nu a existat o strînsă cola
borare.

Toate acestea denotă însă și lipsa 
de îndrumare și ajutor a consiliului 
sindical orășenesc, a secției de 
invățămint și cultură a sfatului 
popular ofășenesc și a comitetului 
orășenesc U.T.M. în organizarea și 
desfășurarea activității cluburilor.

După cum am văzut există multe 
posibilități materiale. Tineretul 
poate desfășura o activitate vie 
și multilaterală in cadrul cluburi 
lor. Trebuie însă ca atit comitetul 
U-T.M. cît și cel de întreprindere de 
aici să lichideze cu formalismul și 
nepăsarea de care au dat dovadă 
pînă acum și să treacă la folosi
rea judicioasă și cu spirit de răs
pundere a condițiilor materiale 
ce le au la dispoziție, organizînd 
acțiuni variate și bogate în 
conținut, educative, la care să par
ticipe întreaga masă a tinerilor.

unei
de club

multe

califi- 
ținerii 
cursu-

asumă răspunderea 
clubului

în loc să se ocupe de munca pe 
care o are, este folosită în cu totul 
alte treburi.

Conducerea clubului trebuia de 
asemenea să organizeze o seamă 
de acțiuni ca recenzii, simpozioa
ne, seri literare etc., menite să-i 
ajute pe tineri să înțeleagă cu mai 
multă ușurință cartea citită. Tre
buia însă. Erau prevăzute în 
plan, dar n-au fost organizate. Și 
aceasta pentru că conducerea clu
bului nu s-a îngrijit să-și formeze 
un activ puternic.

Faptul că desfășurarea activității 
culturale în cadrul clubului pe 
baza unui plan comun a fost pri 
vită cu superficialitate, 
dovedit și de următorul 
cu cîteva luni în urmă, 
s-au adunat mai bine 
tineri pentru a forma 
Voiau să cînte, să activeze într-o 
formație artistică. Dacă comitetul 
U.T.M. s-a achitat într-un fel de 
obligația de a-i mobiliza pe ti
neri, comitetul sindical nu a făcut 
nimic pentru a asigura un dirijor 
care să instruiască corul.

Este insă tot atît de adevărat 
că nici organizația U.T.M. nu și-a 
îndeplinit toate obligațiile care-i 
reveneau din planul comun. Tre
buia, de exemplu, să propună un 
număr de tineri ingineri, tehni
cieni, cu o bună pregătire politică 
și profesională, care să facă parte 
din grupul de conferențiari de pe 
lingă club. Aceste propuneri, cu 
toate că erau așteptate de cîteva

mai este . 
exemplu: 
la club 

de 80 de 
un cor.

luni, n-au fost făcute nici acum. 
Avea de asemenea obligația să 
recruteze pentru echipa de tea
tru, brigada artistică de agitație, 
tineri talentați, dornici de a des 
fășura activitatea culturală. Dar 
nu a făcut nici lucrul acesta, cu 
toate că în întreprindere sînt ne- 
numărați tineri care ar fi bucu
roși să activeze într-una din aceste 
formații cultural-artistice. Și a- 
ceasta este o cauză pentru care a- 
proape jumătate din echipa de 
teatru este formată din țineri din 
afara întreprinderii.

Și tinerilor muncitori de la 
Uzina Mecanică din Cîmpina le 
este dragă activitatea culturală. Ei 
ar vrea ca după terminarea orelor 
de producție să găsească la club 
o activitate bogată, antrenantă, 
educativă, care să le dea posibili
tatea în mod plăcut să-și petrea 
că timpul liber.

Pentru aceasta însă se cere atît 
din partea comitetului U.T.M., 
comitetului sindical cît și a condu 
cerii clubului, lichidarea forma
lismului și superficialității de care 
au dat dovadă în îndeplinirea sar
cinii de răspundere ce o aveau 
pentru organizarea vieții culturale 
a tineretului. Au toate posibilită
țile, ca desfășurînd o muncă con 
cretă, eficace, pentru îndeplinirea 
obligațiilor ce le revin din planul 
comun, să asigure tineretului posi
bilitatea petrecerii în mod plăcut 
și educativ a timpului liber.

GH. NEAGU

în uzină schimbul de. dimi
neață ■ de-abiu începuse lucrul 
și directorul clubului uzinelor 
„Steagul Roșu" din Orașul 
Stalin, tovarășul I. Borbel, con
sulta programul de activitate 
al clubului, urmărind acțiunile 
ce trebuiau organizate în ziua 
aceea. M-am apropiat și am ră
mas surprins de varietatea ac
țiunilor prevăzute în program. 
Schimb de experiență Intre 
fruntașii sectoarelor calde (tur
nătoria de fontă și turnătoria 
de oțel); un jurnal vorbit des
pre principalele evenimente po
litice interne și internaționale ; 
„Joia tineretului" la colonia de 
tineret de la Timiș, în cadrul 
căreia se va ține un concurs cu 
tema „Ce. știm despre Cosmos" ; 
pentru tinerele fete concursul 
cu tema „Figuri de femei luptă
toare pentru pace și socialism"; 
pentru membrii echipelor artis
tice, expunerea „Despre viața 
și munca marelui poet ucrai
nean Taras Sevcenco" etc.

în aceeași zi, universitatea 
populară muncitorească, avea 
expunerea cu proiecție de dia- 
filme „sistemul nostru solar" ; 
cercul literar discuta lucrările 
a doi tineri muncitori din uzi
nă; brigăzile artistice de agi
tație de la sectoarele turnăto
rie, rulmenți și normalizare 
prezentau spectacole pentru 
muncitorii din sectoare ; iar 
cercul dramatic, cercul de tea
tru de păpuși, echipa de dan
suri populare și corul aveau 
repetiții în vederea pregătirii 
pentru cel de al cincilea con
curs al formațiilor artistice da 
amatori.

O zi în care erau cuprinși la 
acțiunile organizate de club, 
atît in sălile clubului cît și la 
colțurile roșii din uzină, aproa
pe o mie de muncitori, dintre 
care marea majoritate tineri.

Pentru ca planul de activitate 
a clubului să prevadă acțiuni 
care să răspundă cit mai bine 
cerințe&r tinerilor muncitori 
din uzină, se folosește o fișe 
„clubul vă face cunoscut" care 
popularizează in rîndui tineri
lor activitățile permanente ale 
clubului, cerindu-li-se totodată 
părerea asupra acțiunilor care 
ar dori să se mai organizeze.

Am cercetat cîteva din aceste, 
fișe, complectate de tinerii sec
țiilor 923, 390 și 906. în ele am 
citit : dorini conferințele „des
pre anul geofizic", „electronica 
și automatizarea", „noutăți teh
nice in construcții de automo
bile in U.R.S.S. și țările de de 
mocrație populară" etc., filmele 
„Prologul", „Alexandr hlevski", 
„Oumeni curajoși" etc.

Această mare varietate de 
acțiuni clubul le organi
zează cu ajutorul unui activ 
larg de tineri muncitori talen 
tați, care au multă dragoste 
pentru activitatea culturală.

După o zi petrecută la clubul 
muncitoresc „Steagul Roșu din 
Orașul Stalin, în mijlocul acti
vității intense din club și colțu 
rile roșii ale uzinei, iți dai sea
ma că acest edificiu cultural a 
devenit cu adevărat un factor 
important în educarea politică 
și culturală a tinerelului, că el 
ține seama permanent de cer in 
țele culturale și de producție, 
tot mai variate și mereu cres- 
cînde ale maselor de tineri și 
virstnici din uzină.

T. CRISTEAC. SLAVIC



Seară festivă cu prilejul celei de-a 
40-a aniversări a proclamării 

Republicii Sovietice Ungare
Astăzi, cînd aniversăm 40 de 

ani de la revoluția proletară din 
Ungaria ne exprimăm sentimentele 
de prietenie frățească față de clasa 
muncitoare și poporul muncitor 
maghiar.

Cauza pentru care au luptat și 
au căzut eroii clasei muncitoare 
maghiare este cauza întregii miș
cării muncitorești internaționale. 
Strîns unite în lagărul socialist, 
în frunte'cu Uniunea Sovietică,, 
popoarele romîn și maghiar, sub 
conducerea partidelor clasei mun
citoare, care se călăuzesc după în
vățătura marxist—leninistă, pășesc 
în mod hotărit pe drumul deschis 
de Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie.

. w______ în cuvîntul său, ambasadorul
P.M.R., Gh. Slecula, "membru su- R. P. Ungare, Ferenc Keleti, a su
pleant al C.C. al P.M.R., prim-sa- 
cretar al Comitetului regional 
București al P.M.R., Aurel Măljjă- 
șan, adjunct al ministrului Afaceri
lor Externe, Nicolae Pascu, secre
tar al C.C.S., Octaiv Livezeanu, vi. 
cepreședinte al Institutului romîn 
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea, activiști de partid și de 
stat, generali și ofițeri superiori, 
oameni de cultură, numeroși oa
meni ai muncii.

Au luai parte ambasadorul R.P. 
Ungare la București, Ferenc Kelety, 
șefii unor misiuni diplomatice și 
alți membri ai corpului diplomatic-

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de tov. Florian Dănălache.

Despre cea de-a 40-a aniversare 
a proclamării Republicii Sovietica 
Ungare a vorbit tov. Gheorghe Va
silichi.

Făcînd un istoric al evenimente
lor revoluționare de acum 40 de 
ani din Ungaria, vorbitorul a>' sub
liniat lupta plină de eroism dusă 
de clasa muncitoare condusă de ■ 
Partidul ‘Comunist din Ungaria. 
Această luptă drea.ptă s-a bucurat 
de simpatia caldă Și solidaritatea 
frățească a oamenilor muncii din 
întreaga Iunie. Vorbitorul a făcut 
o documentată relatare despre pu
ternica mișcare de solidaritate din 
țara noastră cu revoluția socialistă 
din Ungaria din anul 1919.

Deși revoluția proletară din Un
garia a fost în mod sălbatic înă
bușită,, a spus în' Încheiere tov. 
Gh, Vasilichi, experiența'și învă
țămintele ei au devenit un bun 
comun al întregii mișcări munci
torești internaționale.

Vineri, în sala teatrului C.C.S. 
din Capitală a avut loc o seară 
festivă organizată de Comitetul 
orășenesc București al P.M.R. și 
Comitetul executiv al Sfatului 
popular ăl Capitalei, cu prilejul 
celei de-a 40-a aniversări a procla
mării Republicii Sovietica Ungare.

Au participat tovarășii Ștefan 
Voitec, membru supleant al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.R., vice
președinte al Consiliului de Mini
ștri, Florian Dănălache, membru al 
C.C. al P.M.R., prim-secretar al 
Comitetului orășenesc București al 
P.M.R., Ghizela Vass, membru al 
C.C. al P.M.R., Gh. Vasilichi, mem
bru supleant al C.C. al P.M.R.,-di- 
rectorul Institutului de istorie a 
partidului de pe lingă C.C. al

Înapoierea 
de la Moscova 

a delegației guver 
namentale a țârii 

noastre

bliniat că poporul ungar sărbăto
rește a 40-a aniversara a procla
mării Republicii Sovietice Ungare 
în condițiile victoriei dictaturii 
proletariatului în patria sa, în con
dițiile victoriei revoluției socialiste 
într-un șir de țări din Europa și 
Asia. El sărbătorește împlinirea a 
40 de ani de la acest «veniment de 
uriașă însemnătate în istoria sa în 
marea familie de neînvins a țărilor 
socialiste, în frunte cu Uniunea So
vietică, care construiesc socialismul 
și comunismul și luptă cu fermitate 
pentru apărarea păcii, împotriva 
uneltirilor imperialiste. Totodată 
ambasadorul R.P. Ungare a expri
mat mulțumiri pentru organizarea 
acestei manifestări da cinstire a 
proclamării Republicii Sovietice 
Ungare, eveniment important al 
mișcării muncitorești' revoluționare 
internaționale.

Cuvintările au fost subliniate cu 
îndelungi aplauze. Cei; prezenți au 
manifestat cu căldură pentru soli
daritatea internațională a tuturor 
oamenilor muncit, pentru prietenia 
romîno-maghiară, pentru frăția și 
unitatea indestructibilă a țărilor 
lagărului socialst în frunte cu U- 
niunea Sovietică.

A fost prezentat apoi filmul do
cumentar „Republica Sovietică", o 
realizare- ;a studiourilor maghiare 
care prezintă episoade din timpul 
evenimentelor revoluționare din 
Ungaria din anul 1919.

In continuare, ansamblul artistic 
al C.C.S. a prezentat un program 
de cîntece populare și muncitorești 
și dansuri romînești și maghiare.

------ ,—ooo-----------
SĂRBĂTORIREA ACADEMICIANULUI 

PROF. DR, N. GH. LUPU

Vineri seara s-a înapoiat în Ca
pitală, venind de la Moscova, de
legația guvernamentală a țării 
noastre care a dus la Moscova tra
tative in problemele dezvoltării 
continue a colaborării economice 
între cele două țări.

Din delegație au făcut parte to
varășii Alexandru Birlădeanu, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, conducătorul delegației, G. 
Gaston Marin, președintele Comi
tetului de Stat al Planificării, ing. 
Mihai Florescu, ministrul Indus
triei Petrolului și Chimiei și ing. 
Valentin Steriopol, adjunct al mi
nistrului Comerțului.

La sosire pe aeroport membrii 
delegației au fost intinipinați de 
reprezentanți ai conducerii ministe
relor economice ai Ministerului 
Afacerilor Externe și ai Comitetu
lui de Stat al Planificării.

A fost de față A. A. Epișev, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București.

0 delegație a C. C. S. 
a plecat la Congresul 
sindicatelor sovietice

MS

Sadipe Emirasan, colectivista la G.A.C. „Horia, Cloșca și Cri șan din comuna Bărăganu, re
giunea Constanța, învață pe sora sa Saliunme, cum se țes covoarele.

TELEGRAME EXTERNE
Cuvîntarea lui Wladyslaw Somulka 

la închiderea Congresului al lll-lea
al P.M.U.P.

Vinert dimineața a plecat spre 
Moscova delegația Consiliului 
Central al Sindicatelor din R.P. 
Romînă care va participa la Con
gresul al XH-lea al sindicatelor 
sovietice. Delegația este condusă 
de tovarășul Anton Moisescu, vi
cepreședinte al Consiliului Cen
tral al Sindicatelor.

(Urmare din pag. l-a) 
Hăișan. Ambele duceau o viață 
dezordonată, în tovărășia unor ti
nere și tineri de la care nu aveau 
de învățat lucruri bune.

„Să petrecem, spuneau ele. Gum ? 
Nu are importanță. Totul este să 
petrecem". Și astfel, munca și 
îndatoririle lor de utemiste erau 
subordonate acestei concepții 
străine de morala comunistă cu pri
vire la viață. Adela se îmbrăca ți
pător, indecent chiar, iar Dumitra 
se străduia să-i semene. Purtarea

----------- ooo----------- -------

Pentru încălțăminte mai multă, 
mai ieftinămai bună,

Vineri după-amiază Academia 
R. P. Romîne a ținut o ședință 
festivă consacrată sărbătoririi a- 
cademicianului prof. dr. N. Gh. 
Lupu, membru în Prezidiul Aca
demiei R.P. Romine, cu prilejul 
împlinirii vîrstei de 75 de ani.

La' ședință au participat acad. 
I. Gh. Maurer, președintele Pre
zidiului Mării Adunări Naționale, 
acad. Atanase Joja, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, mi
nistrul invățămîntului și Cultu
rii; acad. prof. dr. C. I. Parhon, 
președinte de onoare al Acade
miei R.P. Romîne, acad. M. Ralea, 
Gh. Stoica, secretarul Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, acade
micieni, membri corespondenți, 
colâboratbri și elevi ai sărbăto
ritului.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de acad. Iorgu Iordan

Au luat cuvîntul: acad. prof, 
dr. Șt. S. Nicolau, președintele 
secției de științe medicale a A- 
cademiei R.P. Romîne, dr. Voi- 
nea Marinescu, ministrul Sănă
tății și Prevederilor Sociale, acad, 
prof. dr. Marius Nasta, președin
tele Societății Științelor Medica
le, acad. prof. dr. I. Enescu, de 
la filială Iași a Academiei R.P. 
Romîne, în calitate de vechi co
leg și prieten, și conf. Dr. Radu 
Păun, în numele elevilor și co
laboratorilor sărbătoritului.

Vorbitorii au scos în evidență 
meritele acad. prof. dr. N. Gh. 

Lupu pe tărîmul științei,.învățămîn. 
tulul și activității obștești.

Tuturor le-a răspuns acad. prof, 
dr. N. Gh. Lupu.

(Agerpres)

(Urmare din pag. l-a)

lași oraș consumul este de numai 
11,85 dm.p., ți fără îndoială că 
nici acesta nu reprezintă limita 
minimă.

Mobilizat de organizațiile U.T.M., 
tineretul trebuie să-și perfec
ționeze continuu pregătirea pro
fesională în cadrul cursurilor de 
minim tehnic ți economic. Orga- 
nizind un număr mai mare de 
schimburi de experiență se va da 
posibilitate tinerilor să-ți însu
șească experiența înaintată, să o 
aplice și să obțină rezultate bune, 
în această direcție este nevoie ca 
tineretul să primească mai mult 
sprijin din partea conducerilor în- 
trepinderilcr, a inginerilor și teh 
nicienilor. Tinerii creatori de mo
dele trebuie să realizeze 
frumoase caro necesită un consum 
specific redus. De asemenea pos 
turile utemiste de control âu da
toria să ia atitudine botărîtă îm
potriva risipitorilor, împotriva ce 
lor oare nu gospodăresc cu grijă 
materiile prime și auxiliare.

Urmărind să stimulăm pe cei 
mai buni gospodari ai materiei 
prime ți auxiliare, noi am luat o

modele

serie de măsuri importante. După 
cum se știe, anul trecut, la Cluj, 
a fost organizat primul concurs pe 
țară pentru obținerea titlurilor de 
„Cel mai bun croitor în piele", 
„Cel mai bun ștanțor". Vom per
manentiza acest concurs, care ur
mărește antrenarea croitorilor și 
ștanțorilor în obținerea celor mai 
bune rezultate. A fost întocmit 
un proiect de regulament prin 
care se stabilește organizarea seme
strială începînd din acest an a 
acestor concursuri ou 2 etape : 
una pe întreprindere și alta pe 
ramură. La concursurile pc ramu
ră, care vor avea loc în București 
la întreprinderile „Kirov" și „Fla
căra Roșie", se vor prezenta croi
torii în piele și ștanțorii care la 
faza pe întreprindere au ocupat 
primul loc. Criteriul pentru acor
darea titlurilor „Cel mai bun croi
tor în piele", „Cel mai bun ștan 
țor“ va fi economia realizată în 
perioada concursului, calitatea 
ptoduselor, respectarea disciplinei 
etc. Concursurile se vor organiza 
atît pentru croitorii și ștanțorii 
noi în meserie, cit ți pentru cei 
vechi.

Dorim și sîntem siguri că în a- 
eeste întreceri tinerii muncitori 
vor ocupa primele locuri.

acestor fete îi indigna pe toți. Nu 
odată s-a stat de vorbă cu ele, li 
s-a arătat că își irosesc anii cei 
mai frumoși ducind o viață ne
demnă.

— Dar sîntem tinere — spunețau 
ele — și ne trăim tinerețea. In 
adunarea generală s-a vorbit toc
mai despre acest lucru: sîntem ti
neri și trebuie să ne trăim tinerețea, 
astfel îneît să nu ne fie rușine că 
am risipit acești ani minunați. In 
adunare, toți care au luat cuvîntul, 
au arătat ce înseamnă pentru un 
adevănat utemist să-și trăiască 
tinerețea. Au vorbit despre dra
gostea și abnegația cu care mun
cesc cei mai înaintați tineri pentru 
înfăptuirea sarcinilor partidului, 
despre principialitatea de care dau 
dovadă în toate împrejurările vieții. 
Anii tinereții nu trebuie risipiți 
zadarnic — au spus uterrkștii în 
cuvîntul lor. Energia, entuziasmul 
irosit într-o viață zjadarnică nu ne 
va aduce decît mîhnire.

Utemiștii au arătat ca sentimen
tele frumoase de prietenie, de dra
goste, că dorința firească a tinere
tului de a cin ta, de a dansa, qu 
pot fi piedici in îndeplinirea sar
cinilor de organizație, a îndatori
rilor de utemist. Dimpotrivă, 
aceste sentimente îi ajută pe ti
neri în activitatea lor, le dau im
bold în dorința de a se desăvîrși 
ca oameni, iar clipele de destin
dere, dansul, cintecele, distracțiile, 
sînt cu atît mai plăcute cînd ai 
sentimentul datoriei împlinite. Nu
mai în măsura în care vom înțe
lege aceste lucruri vom putea 
spune că ne-am trăit tinerețea cu 
adevărat demn, înălțător, au spus 
ei-

E greu de arătat ce au simțit 
aceste utemiste în timpul adunării 
generale. Dar comportarea lor ul
terioară a dovedit . că strădania 
utemiștilor de a le ajuta a avut 
ecou în conștiința lor. Dumitra a 
fost cea dinții care și-a schimbat 
modul de a trăi. In primul rînd a 
început să muncească cu mai 
multă răspundere, să-și îndepli
nească cu conștiinciozitate sarci
nile de utemistă. Apoi s-a îmbră-

dat mai decent, și-a găsit prieteni 
mai buni, dintre tovarășii săi de 
muncă. De curînd s-a căsătorit cu 
un utemist fruntaș în muncă ta 
o întreprindere din oraș și e feri
cită. Iar într-o zi a trecut pe la 
comitetul U.T.M. și le-a mulțumit 
tovarășilor. N-a spus pentru ce și 
a pledat cu fața îmbujorată.

In unele privințe și Adela Hăi- 
șan și-a schimbat atitudinea. Acest 
lucru s-a remarcat întîia oară tot 
în muncă. Nu mai lipsește, și nu 
mai fuge de la lucru. Dar încă 
nu-și îndeplinește sarcinile de orga
nizație, nu s a rupt definitiv de 
vechii ei „prieteni". Ea mai are de 
făcut încă destul pentru a se de
barasa de vechile-i deprinderi, pen
tru a-i putea privi drept in față pe 
tovarășii ei- Dar alături de ea stau 
ceilalți tineri care nau părăsit-o 
în clipele mai grele, care o ajută 
și acum cu exemplul și sfatul lor.

Din această adunare au avut de 
învățat nu numai cele două fete. Ea 
a fost plină de învățăminte și pen
tru ceilalți utemiști, ajutîndu-i să-și 
corecteze anumite atitudini să se 
ferească de greșelile săvirșite de 
alții.

Mai trebuie oare dovedită efi
ciența adunărilor generale U.T.M. 
în care se discută problemei^ de 
muncă și de viață ale tineretului ? 
Exemplele de mai sus ni se par 
elocvente.

VARȘOVIA 20 (Agerpres). - 
După cum anunță PAP la ulti

ma ședință a Congresului al III- 
lea al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez a rostit o cuvîntare Wla- 
dyslaw Gomulka, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P. El a subliniat că 
toate cuvintările delegaților la 
congres au fost pătrunse de spiri
tul unității exprimînd năzuința de 
a asigura un viitor mai bun pen
tru fiecare om al muncii din Polo
nia populară.

Noi, a spus Wladyslaw Gomul
ka, am transformat vechea Polo
nie, slabă, care era în conflict cu 
toți vecinii săi, într-un stat pu
ternic care face parte din marea 
familie a țărilor socialiste. Alian
ța și relațiile frățești de prietenie 
care leagă Polonia populară de U- 
niunea Sovietică, de toți vecinii 
noștri și de întregul lagăr socia
list asigură securitatea țării noas
tre, înlesnesc în cel mai înalt grad 
posibilitățile ei de dezvoltare.

Astăzi, a spus în continuare W. 
Gomulka, partidul nostru se carac
terizează printr-o unitate de mono
lit, Partidul a înlăturat și lichidat 
cu hotărîre propriile sale greșeli 
care împiedicau construirea socia
lismului și mersul continuu înainte. 
In lupta împotriva dogmatismului 
și a revizionismului, partidul și-a 
restabilit unitatea rîndurilor. Tre
buie să întărim neîncetat unitatea 
partidului — izvorul principal al 
forței sale invincibile. Aceasta este 
principala îndatorire a fiecărui 
membru de partid-

O expresie grăitoare a unității 
dintre sentimentele și aspirațiile 
partidului nostru și sentimentele și 
și aspirațiile tuturor partidelor co
muniste frățești o constituie cuyîn- 
tările reprezentanților lor referi-

toare la propunerea sovietică de a 
se încheia un tratat de pace cu 
Germania și de a se transforma 
Berlinul Occidental într-un oraș 
liber. Toate partidele frățești con
sideră frontiera noastră de pe O- 
der-Neisse drept o frontieră a pă
cii, justă și inviolabilă.

In fa.ța partidului și poporului 
.polonez, .a spus în încheiere W„ 
Gomulka, stau sarcini uriașe. înar
mați cu învățătura marxist-leninis- 
tă, devotați ideii cere a luminat 
calea luptei armate și muncit 
creatoare a generațiilor de revolu
ționari polonezi, pășim în această 
nouă perioadă animați de voința 
fermă de a birui toate obstacolele 
ce stau în calea făuririi unei Po
lonii socialiste.

In ședința sa de închidere Con
gresul a .ales Comitetul Central al 
Partidului Muncitoresc Unit Polo
nez, din care fac parte 77 mem
bri și 63 membri supleanți, precum 
și Comisia Centrală de revizie din 
care fac parte 19 persoane.

Plenara Comitetului Central al 
P.M-U.P. care a avut loc a ales 
Biroul Politic din care fac parte : 
Josef Cyrankiewicz, Edward Gie- 
rek, Wladystaw Gomulka, Ștefan 
Jedrychowski, Zenon Kliszko, Igna
cy Loga-Sowinski, Ierzy Morawski, 
Edward Ochab, Adam Rapacki, 
Marian Spychalski, Roman Zam- 
browski și Aleksander Zawadzkl. 
Plenara a ales de asemenea secre
tariatul Comitetului Central. Wla- 
dyslaw Gomulka a fost ales prim- 
secretar al C.C. al P.M.U-P.; Jerzy 
Albrecht, Edward Gierek, Witold 
Jarosinski, Zenon Kliszko, Wlady- 
slaw Matwin, Jerzy Morawski și 
Roman Zambrowski au fost aleși 
secretari ai C.C-

----------- ooo-----------

Un mare miting al tinerelului 
austriac în sprijinul festivalului

VIENA 20 (Agerpres). — 
La 17 martie a avut loc la 
Viena un mare miting al tine
retului austriac în sprijinul des
fășurării celui 
Festival Mondial 
lui și Studenților 
Austriei.

de-al Vll-lea 
al Tineretu- 
în capitala

ooo

Tratatului

La 20 martie ac. a avut loc la 
Ministerul Afacerilor Externe 
schimbul instrumentelor de ratifi
care a Tratatului de asistență ju
ridică în cauzele civile, familiale 
și penale între Republica Popu
lară Romînă și Republica Ceho
slovacă, semnat la Praga la 23 oc
tombrie 1958.

Schimbul a fost efectuat, din 
partea romînă de A, Malnășan,

adjunct al ministrului Afacerilor 
Externe și din partea cehoslovacă 
de dr. Ivan Rohal-Ilkiv, ambasa
dorul extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Cehoslovace la 
București.

Conform prevederilor, Tratatul 
va intra în vigoare la 30 de zile 
de la efectuarea schimbului in
strumentelor de ratificare.

Dând citire unui raport, Karl 
Reuter, secretar al organizației 
„Tineretul liber austriac" a 
mulțumit Comitetului interna
țional de pregătire a celui de-al 
Vll-lea Festival Mondial pen
tru faptul că el a hatăr'vt ca 
Viena să găzduiască cel de-al 
Vll-lea Festival. Karl Reuter 
a înfierat forțele reacționare 
din Occident care nu se dau 
înlături de la nici un mi/loc 
pentru a submina succesul și 
popularitatea întilnirii tradițio
nale a tineretului din lumea 
întreagă.

Participanții la miting au a- 
daptat in unanimitate și cu o 
mare însuflețire o rezoluție In 
care exprimă bucuria și mîn- 
dria tineretului austriac în legă
tură cu ținerea la Viena a ce
lui de-al Vll-lea Festival Mon
dial al Tineretului și Studen
ților.

40 de ani de la revoluția proletară ungară din 1919

O pagina eroica din istoria 
poporului muncitor ungar

Clasa muncitoare din R. P. Un- 
gata, poporul-frate ungar sărbă
toresc o glorioasă aniversare: 40 
de ani de la revoluția proletară 
ungară din 1919, de la proclama
rea Republicii Sovietice Ungare.

Victoria Marii Revoluții Socia
liste din Qctotnbrie In Rusia — cei 
mai măreț eveniment din istoria 
omenirii — a exercitat o uriașă in
fluență asupra mișcării muncito
rești din lumea întreagă, asupra 
mișcării revoluționare a maselor 
populare din toate țările. In im
periul habsburgic, înfrînt în pri
mul război mondial imperialist, 
exemplul muncitorilor și țăranilor 
din Rusia — care întorseseră ar* 
mele împotriva exploatatorilor, îm
potriva „propriei" burghezii și 
moșierimi și instauraseră puterea 
de stat revoluționară muncitoreas
că —a avut un imens răsunet. In 
toate colțurile imperiului s-a dez
voltat puternic lupta revoluționară 
a clasei muncitoare și a maselor 
țărănești. Clasa muncitoare și ma
sele țărănești au fost totodată su
fletul mișcării de eliberare națio, 
nală a popoarelor asuprite din im
periul austro-ungar.

Sub loviturile acestui val revo
luționar imperiul austro-ungar s-a 
destrămat, închegindu-se un șir de 
state de sine stătătoare. In fața 
poporului ungar și a celorlalte 
popoare din aceste state stăteau 
multe probleme sociale de uriașă 
însemnătate nerezolvate, ca de pil
dă problema asigurării păcii, a 
unei adevărate independențe na
ționale, problema desființării lati
fundiilor și Împroprietăririi țăra
nilor, asigurarea de drepturi de
mocratice oamenilor muncii etc. 
Masele populare au pornit la luptă 
năzuind la rezolvarea acestor pro
bleme, la înfăptuirea de transfor
mări democratice.

Mișcările în rîndurile țărănimii, 
grevele și demonstrațiile muncito
rești se înmulțesc și devin tot mai 
combative. ..

La 31 octombrie 1918, muncito
rimea Budapestei a declarat o gre
vă generală : aceasta s-a extins 
cu repeziciune în întreaga țară și, 
cu participarea soldaților revolu
ționari, s-a transformat în insurec
ție armată victorioasă. Monarhia 

absolutists a fost răsturnată de 
către forțele unite ale muncitori
lor, țăranilor și soldaților. In Un
garia s-a înfăptuit o revoluție 
purghezo-democratică. La 16 no
iembrie a fost proclamată Repu
blica Ungară independentă.

Acaparind conducerea țării, bur
ghezia liberală, sprijinită de parti
dul social-democrat, urmărea însă 
frtnarea și zădărnicirea transfor
mărilor democratice dorite de 
mase ; ea pactiza cu reacțiunea 
cea mai neagră, cu moșierimea 
monarhistă care urmărea sugru
marea luptei revoluționare a po
porului.

în asemenea împrejurări, în fața 
clasei muncitoare ungare stătea 
sarcina grea, dar măreață de a 
duce pînă la capăt revoluția bur- 
ghezo-democratică și a o transfor
ma în revoluție socialistă.

Pentru înfăptuirea acestei sar- 
cjni istorice era necesar ca lupta 
clasei muncitoare ungare să fie 
condusă de un partid al său, ca
pabil să organizeze, să mobilize
ze, să conducă toate masele asu
prite la asaltul împotriva burghe- 
zo-moșierimii. Era nevoie de un 
partid marxist-leninist al clasei 
muncitoare. Măcinat de oportu
nism, paralizat de influența ideolo
gică dominantă a revizionismului 
bernsteinist, Partidul Social-Demo
crat din Ungaria fusese transfor
mat de conducătorii reformiști 
într-o anexă a partidelor burghe
ze. Această politică trădătoare, fa
limentară, era respinsă cu tot mai 
multă energie de muncitorimea 
revoluționară, care vedea în idei
le leniniste, ideile Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie îndrepta
rul luminos demn de urmat pen
tru realizarea aspirațiilor sale.

în aceste împrejurări istorice, 
s-a născut în focul luptei revolu
ționare a maselor, Partidul Comu
nist din Ungarja, avangarda e- 
roică a clasei muncitoare ungare. 
Un rol de frunte în crearea parti
dului comunist și apoi în condu
cerea Republicii Sovietice Ungare 
l-a jucat Bela Kun.

Călănzindn-se după ideile leni
niste. partidul comunist ' a mobi
lizat masele pentru transformarea 

revoluției burghezo-democratice în 
revoluție socialistă, pentru instau
rarea dictaturii proletariatului.

Lupta revoluționară a maselor 
muncitoare se intensifica. Coaliția 
liberalo-social democrată se demas
ca cu fiecare zi ce trecea ca duș
mană neîmpăcată a transformări
lor democratice dorite de mase. 
Devenea tot mai limpede că poli
tica guvernului burghez este o po
litică îndreptată împotriva prole
tariatului și a maselor țărănești. 
In mitinguri, mii de oameni al 
muncii cereau să se pună capăt 
politicii nefaste a burgheziei spri
jinite de social-detnocrație. In 
ciuda măsurilor teroriste luate de 
guvern împotriva partidului comu
nist, influența acestuia creștea ra
pid în masele largi populare.

In martie 1919, criza coaliției 
ljberalo-social-detnocrate s-a adin- 
cit tot mai mult, iar guvernul sub 
presiunea maselor, a fost silit să-și 
dea demisia. Puterea a trecut în 
mina proletariatului. In aceste 
condiții era absolut evidentă pen
tru clasa muncitoare necesitatea 
unității ei de acțiune, necesitatea 
asigurării unui singur conducător, 
a unui singur partid, de avangar
dă. Masele muncitoare cereau uni
ficarea partidului comunist cu 
partidul social-democrat pe bază 
revoluționară. Reformiștii din par
tidul social-democrat au fost izo
lați : elementele de stingă, care 
sprijineau lupta partidului comu
nist pentru crearea republicii so
vietice, pentru instaurarea dictatu
rii proletare, pentru alianța cu 
Rusia revoluționară, au dobîndit 
influență predominantă. Ele s-au 
declarat pentru unirea cu partidul 
comunist în scopul instaurării pu
terii proletare, al lichidării capi
talismului și construirii socialis
mului. Elementele centriste, temîn- 
du-se să nu-și piardă complect in
fluența în sînul clasei muncitoare, 
i-au părăsit pe liderii reformiști și 
au aderat la platforma revoluțio
nară propusă de comuniști și a- 
doptată de social-democrații de 
stînga. La 21 martie 1919 partidul 
comunist ți partidul social-demo
crat s-au unit pe baza recunoaște
rii principiului dictaturii proleta
riatului. In aceeași zi a fost pro

clamată Republica Sovietică Un
gară. Așadar, proletariatul ungar 
a repurtat victoria în revoluția so
cialistă fără vărsare de sînge, 
deoarece burghezia nu mai era în 
stare să acționeze cu succes împo
triva forțelor unite ale clasei mun
citoare.

Lenin a dat o înaltă apreciere 
însemnătății internaționale a creă
rii Republicii Sovietice Ungare; 
în salutul pe care l-a adresat 
muncitorilor unguri în 1919 el 
sublinia că „tot ce este cinstit în 
clasa muncitoare din întreaga lu
me este de partea voastră".

Poporul muncitor din Ungaria, 
instaurind puterea muncitorilor și 
țăranilor a pornit la înfăptuirea 
inansiormariior socialisto. . Pe 
pamintul Ungariei se iviseră 
zorii unei vieți noi. Sub con
ducerea partidului comunist, în 
tînărul stat aî muncitorilor și ță
ranilor s-a înfăptuit socializarea 
unei mari părți a mijloacelor de 
producție, s-a introdus ziua de 
munca de opt ore, s-au majorat 
salariile oamenilor muncii, s-a in
trodus învațămîntul elementar 
graluit, au avut loc primele ale
geri generale, alegeri in care ma
joritatea covîrșiioare a populație: 
a votat pentru puterea sovietică. 
Pe planul politicii externe Repu
blica Sovietică Ungara a dus o 
politică de aparare termă a inde
pendenței naționale, de alianță cu 
Rusia Sovietică. Bazindu-se pe 
principiile leniniste in problema 
naționala, Republica Sovietică Un
gară a promovat în politica sa 
principiul dreptului la autodetermi
nare a naționalităților. La 5 mai 
1919 Kun Bela, în calitate de co
misar al Afacerilor externe a! Re
publicii Sovietice Ungare, a trimis 
o scrisoare guvernului romîn în 
care scria : „In numele guvernului 
revoluționar maghiar am onoarea 
să vă comunic că recunoaștem fără 
rezerve toata pretențiile teritoriale 
naționale ridicate de dumnea
voastră... Nu mai tiebuie să vărsați 
nici o picătură de sînge, nici să 
jertfiți viața vreunui singnr soldat, 
sau să transportați furia războiu
lui în regiuni' pașnice pentru a vă 
realiza aspirațiile naționale. Acele 

clase care oprimau pe conaționalii 
D-voastră erau în același timp sub- 
jugătorii claselor muncitoare ,ale 
poporului nostru".

Victoria proletariatului maghiar 
a stîrnit furia reacțiunii impe
rialiste care socotea existen
ța Republicii Sovietice Ungare în 
inima Europei drept un mare pe
ricol pentru orînduirea capitalistă. 
Tînăra republică era înconjurată 
numai de țări capitaliste. Primul 
stat socialist — U.R.S.S. — trecea 
el însuși prin mari greutăți, în- 
fruntînd eroic asaltul forțelor im
perialiste unite. Profitînd de ace
ste împrejurări, reacțiunea inter
națională a reușit să vină în spri
jinul reacțiunii ungare spre a 
înăbuși în sînge revoluția.

Puterile Antantei au organizat 
intervenția armată, făcînd presiuni 
asupra țărilor vecine cu Ungaria 
spre a le determina să trimită tru
pe împotriva tinerei republici. An
tanta s-a folosit în această inter
venție monstruoasă și de Romînia 
burghezo-moșierească. Legată de 
Antantă prin țelurile ei reacționare 
cuprinsă de teamă în fața apari
ției la granițele de vest ale Romî- 
niei a tinerei Republic' Sovie
tice Ungare — și aceasta în 
împrejurările cînd în țară exista 
o situație revoluționară — țeac- 
țiunea burghezo-moșierească din 
Romînia, în frunte cu dinastia 
Hohenzolernilor a participat la 
intervenția împotriva statului 
muncitorilor și țăranilor unguri. 
Aceasta a fost o verigă în 
lanțul de crime înfăptuite de cla
sele exploatatoare din Romînia, 
împotrva intereselor maselor mun
citoare, ale poporului romîn.

Condainnînd cu . hotărîre acți
unea hidoasă a claselor exploata
toare clasa muncitoare din Romî
nia și-a exprimat deplina și calda 
solidaritate frățească international 
listă cu lupta oamenilor muticii 
unguri. Sub lozinca „Jos mîinile 
de pe Republica Sovietică Unga
ră", grupurile comuniste, din care 
avea să se închege în anii urmă
tori Partidul Comunist din Ro- 
inînia, au chemat mașele la luptă 
împotriva intervenției imperialiste 
în Ungaria, ap prgani^t greve 
politice și alte acțiuni de solidari
zare.

L'a 1 'aprilie 1919 muncitorii de 
fa căile ferate au declarat o pu
ternică grevă sabotînd pregătirile 
de intervenție. Această grevă nu 
â putut fi înăbușită decît cu for
ța armatei- O altă grevă deosebit 
de puternică a ceferiștilor, care a 
durat de la 29 mai la 15 iunie a lo
vit în trimiterea de arme și muniții 
intervenționiștilor ; zeci de trenuri 
cu muniții au stat aproape .o lună 
în nemișcare, pe liniile- din Bucu

rești și Ploești. Ziua de 1 Mai 1919 
s-a transformat într-o puternică 
manifestare a solidarității cu mun
citorimea ungară — zeci și zeci 
de mii de muncitori au lăsat lu
crul demonstrînd în București și 
în alte centre din țară pentru în
cetarea intervenției criminale. Toa
te aceste acțiuni ale clasei noastre 
muncitoare au culminat cu greva 
generală de solidaritate cu Rusia 
Sovietică și cu Republica Sovie
tică Ungară care s-a desfășurat 
la 21 iulie. La București, Brăila, 
Galați, Turnu Severin, Gîmpina, 
Buzău etc. muncitorii au părăsit 
lucrul timp de 24 de ore demon- 
strînd împotriva intervenției im
perialiste. La rîndul lor, masele 
țărănești își manifestau solidarita
tea cu statul muncitorilor și țăra
nilor unguri și ura împotriva in
tervenției. Țăranii refuzau să pre
dea cerealele necesare armatei in- 
tervenționiste, refuzau să se supu
nă rechizițiilor. In rîndul soldați
lor romîni se manifesta de ase
menea cu tărie solidaritatea față 
de poporul muncitor ungar. Astfel 
la 7 mai 1919, circa 1.500 de sol
dați staționați la Dej au părăsit 
cazarma și au demonstrat în cen
tru! orașului arătînd că nu vor să 
lupte împotriva Republicii Sovieti
ce Ungare. Un mare număr de 
soldați romîni au trecut de partea 
forțelor revoluționare ungare, înro- 
lîndu-se în Armata Roșie ungară.

Tînărul Partid Comunist din Un
garia a organizat apărarea puterii 
muncitorești-țărănești. Clasa mun
citoare s-a ridicat cu abnegație și 
eroism în lupta împotriva dușma
nilor republicii sovietice. Totuși, 
după o rezistență eroică de 133 de 
zile împotriva forțelor reacțiunii 
interne și externe, care aveau o 
superioritate numerică covîrșitoare, 
Republica Sovietică Ungară a fost 
înfrîntă. Forțele contrarevoluțio
nare au înecat în sînge revoluția 
proletară, măcelărind mulți fii din
tre cei mai buni ai poporului mun
citor.

Intervenția imperialistă care a 
mers mină în mîriă cu contrare
voluția internă, cu trădarea social 
democrației de dreapta, au sugru
mat revoluția proletară ungară. 
Clasa muncitoare, condusă de par
tidul ei de avangardă, a dus o 
luptă eroică in apărarea republicii 
sovietice. Dar faptul că după uni
ficarea partidului comunist cu 
partidul social democrat, elemen
tele trădătoare, revizioniste, n-au 
fost înlăturate din partid, a dus la 
slăbirea partidului, la slăbirea con
siderabilă a dictaturii proletaria
tului. Trădătorii reformiști din sînul 
partidului unificat din organele 
guvernamentale ale puterii sovie
tice au rlesțiișm at o aclivilate con

trarevoluționară, subversivă provo
când derută și șovăieli în rîndurile 
apărătorilor republicii proletare. 
Slăbiciunile manifestate atît în pri
vința asigurării alianței trainice cu 
țărănimea cît și în ceea ce privește 
exercitarea pînă la capăt, cu vi
goare și consecvență, a dictaturii 
proletariatului, au îngreunat mobi
lizarea maselor la apărarea revolu
ției, au ușurat ofensiva forțelor 
contrarevoluționare.

Republica Sovietică Ungară, vie, 
toriile și înfrîngerile ei, au îmbo
gățit atît mișcarea muncitorească 
ungară cît și pe cea internațională 
cu o prețioasă experiență de luptă. 
Experiența revoluției proletare un
gare din 1919 sa confirmat învăță
tura leninistă care arată că înfăp
tuirea revoluției socialiste cu tot 
specificul determinat de condițiile 
istorice concrete de la o țară la 
alta are o serie de legi, de trăsă
turi fundamentale, obligatorii, co
mune tuturor țărilor, că nerespec- 
tarea acestor legi fundamentale, 
duce revoluția la înfrîngere.

Revoluția proletară din 1919 a 
fost înfrîntă. Veșnic vie a rămas 
și rămîne încă în amintirea tuturor 
oamenilor muncii, lupta eroică a 
clasei muncitoare ungare pentru 
apărarea revoluției. Republica So
vietică Ungară se înscrie ca o pa
gină glorioasă în istoria clasei 
muncitoare ungare și a întregului 
proletariat internațional.

După înfrîngerea revoluției, au 
urmat pentru poporul ungar dece
niile de cruntă teroare, de exploa
tare stngeroasă, ale dominației 
fascismului hortist, ale dominației 
capitaliștilor și grofilor. Poporul 
ungar, a fost tîrît împotriva inte
reselor sale, la carul agresiv al 
Germaniei hitleriste.

Datorită luptei eroice și pline de 
sacrificiu a popoarelor sovietice a 
glorioasei sale armate care a zdro
bii hitlerismul eliberând și Ungaria 
de sub jugul hortisto-nazist, po
porul ungar a putut păși pe calea 
unei vieți noi, libere și fericite. 
Partidul comunist, care prin lupta 
dusă de-a lungul deceniilor pentru 
interesele vitale ale patriei și-a 
câștigat dragostea și prețuirea po
porului, a devenit forța conducă
toare a Ungariei noi. Sub condu
cerea partidului, oamenii muncii 
din R. P. Ungară au pășit pe dru
mul socialismului obținînd succe
se remarcabile.

După eliberare și instaurarea 
puterii populare, între cele două 
țări ale noastre, unite în cadrul 
familiei frățești a lagărului socia
list s-au statornicit relații de sin
ceră și adîncă prietenie, de cola
borare și întrajutorare frățească 

în spiritul internaționalismului pro
letar.

Cînd reacțiunea internațională în 
complicitate cu dușmanii din inte
rior ai poporului maghiar au or
ganizat tîlhâreasca contrarevolu
ție în scopul restaurării capitalis
mului în R. P. Ungară, Uniunea 
Sovietică și celelalte țări ale la
gărului socialist și-au manifestat 
solidaritatea deplină cu poporul 
frate ungar. Ele au sprijinit cu 
hotărîre lupta oamenilor muncii 
din R. P. Ungară pentru înfringe- 
rea contrarevoluției și salvarea 
cuceririlor lor revoluționare.

După înfrîngerea contrarevoluției 
din 1956, poporul ungar, sub con
ducerea Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, a obținut și ob
ține mari și importante succese în 
construirea socialismului, în dez
voltarea economiei și culturii, în 
ridicarea nivelului de trai al oa
menilor muncii. Producția globa
lă a industriei socialiste a crescu1 
în 1958 cu 12 la sută față de ni
velul anului 1957. S-au dezvoltai 
într-un ritm accelerat construcțiile, 
în 1958 dîndu-se în folosință apro
ximativ 35.000 de locuințe noi. De 
asemenea volumul producției indu
striei alimentare a crescut cu 4 la 
sută față de 1957. In ultima vre
me - transformarea socialistă a a- 
griculturii din R. P. Ungară a 
luat _ un nou avint, sate întregi 
pornind pe drumul cooperativizării 
arătat de partid. Toate aceste suc
cese, care oglindesc consolidarea 
continuă a regimului de democra
ție populară din Ungaria, se dato- 
resc politicii ferme marxist-leninis- 
te a Partidului Muncitoresc Socia
list Ungar care conduce poporul 
pe drumul luminos al socialismu
lui. Ele dovedesc încrederea nestră
mutată cu care masele largi ale 
poporului ungar urmează politica 
partidului și guvernului.

Poporul nostru muncitor se 
bucură sincer de fiecare succes pe 
care îl dobîndește poporul frate 
ungar. Popoarele noastre sînt u- 
nite printr-o prietenie frățească de 
nezdruncinat. Ele merg alături pe 
drumul construirii socialismului 
adueîndu-și contribuția 1a întărirea 
continuă a marelui nostru, lagăr 
socialist, la triumful cauzei păcii 
și socialismului.

Cinstind împreună cu poporul 
frate ungar amintirea eroicii re
voluții proletare ungare din 1919 
poporul nostru muncitor, tineretul 
patriei noastre trimit un cald sa
lut oamenilor muncii, tineretului 
muncitor ungar și le urează noi 
succese în făurirea socialismului, 
în înfăptuirea cauzei pentru care 
au luptat vitejește apărătorii .Re
publicii Sovietice Ungare.

j



Dacă șefii guvernelor se vor intilni
va fi realizată o mai bună înțelegere

S-au încheiat tratativele 
economice dintre U. R. S. S.
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Răspunsurile date de N. S. Hrușciov la 
la conferința de presa

întrebările unor corespondenți 
din 19 martie

AtOSCOVA 20 
TASS transmite : 
mai anunțat la 19 
ioc la Moscova o conferință de 
presă în cadrul 
cuvîntul N. S. Hrușciov. După de
clarația făcută N. S. Hrușciov a 
răspuns la întrebările puse de co
respondenți.

D. KRAMINOV, corespondentul 
ziarului „Pravda" : Cate este în 
prezent poziția guvernului sovietic 
în problema conferinței miniștrilor 
Afacerilor Externe și conferinței 
șefilor de guverne și care sînt, 
după părerea dv., perspectivele 
convocării .acestor conferințe ?

N. S. HRUȘCIOV : Atitudinea 
noastră față de întîlnirea miniș
trilor Afacerilor Externe a fost 
expusă în notele noastre din 2 
martie adresate puterilor occiden
tale în care am tost de lacord cu 
propunerea lor de a se convoca o 
conferință a miniștrilor.

Dacă întrebarea este pusă în le
gătură cu părerea noastră asupra 
fondului «problemei, nu voi as
cunde că am prefera să aibă loc o 
întîlnire la nivel înalt, o întîlnire 
a șefilor de guverne.

In ultimii ani s-au acumu
lat numeroase dificultăți de tot 
felul în relațiile dintre state, s-au 
adunat atîtea note și declarații de 
tot felul incit dacă miniștrii Afa
cerilor Externe se vor întruni și 
vor începe să frămînte toate aces
tea, și desigur vor trebui să facă 
acest lucru pentru a-și dovedi jus
tețea pozițiilor adoptate, aceasai 
va costa mult timp, cred că ei pot 
intra într-un asemenea labirint in
cit pină și lor le va fi greu apoi să 
iasă din acest labirint (rîsete în 
sală).

De aceea ar fi mai bine dacă de 
curățirea uriașelor mormane acu
mulate în relațiile internaționale 
s-ar ocupa, dacă putem spune ast
fel, cei de categorie grea — șefii 
guvernelor. Ei trebuie să meargă 
în primul eșalon. Să răstoarne ei 
acolo blocurile, să le dea la o 
parte, să mai împrăștie mormanele, 
să curețe terenul, să adopte anu
mite hotărîri. Aceasta ar însemi't 
un început pentru activitatea mi
niștrilor Afacerilor Externe.

După ce această muncă va fi 
efectuată, atunci se vor întruni 
miniștrii, vor veni pe acest teren 
curățat, fără pericolul de a-și frin
ge picioarele in blocurile îngrămă
dite. Ei s-ar apuca de finisarea 
terenului curățat, de pregătirea 
problemelor examinate de șefii gu
vernelor, ca apoi șefii guvernelor 
șă poată semna hotăririle elaborate 
în comun. In felul acesta atit unii 
cît și alții dintre oamenii de stat 
ar face o muncă utilă.

Dar dacă această propunere nu 
este sprijinită de partenerii noștri 
sintem de acord să începem cu 
conferința miniștrilor, iar apoi să 
mergem la conferința șefilor de gu
verne.

Noi îl avertizăm însă pe minis
trul nostru să fie prudent să nu-și 
frîngă piciorul în blocurile care 
s-au forinat. El este doar un om 
ulii statului nostru și ar fi păcat 
să-și vateme piciorul (animație în 
sală).

V. KUDREAVȚEV, coresponden
tul ziarului „Izvestia" : Atrage a- 
tenția o anumită contradicție în 
discursul președintelui S.U.A., Ei
senhower, din 16 martie. Pe de o 
parte el s-a pronunțat în favoarea 
unei conferințe a miniștrilor Afa
cerilor Externe și a declarat că 
este posibil ca S.U.A. să fie gata 
să participe și la conferința șefilor 
de guverne în vara acestui an. Pe 
de .altă parte președintele S.U.A. 
a încercat să sugereze ideea posi
bilității războiului din cauza Ber
linului și a înceroat să-i convingă 
pe americani că este necesar să 
adopte o „poziție fermă" în pro
blema Berlinului și să nu facă nici 
un fel de concesii.

Cum pat fi calificate aceste de
clarații ale președintelui S.U.A., 
care cu greu pot fi puse de acord 
una cu alta ?

N. S. HRUȘCIOV: In declara
țiile președintelui SILA., Eisenho
wer, există intr-adevăr o anumită 
contradicție. L.a conferința de pre
să din 11 martie, de pildă, preșe
dintele a făcut o declarație necu
getată, amenințînd țara noastră 
cu războiul atomic din cauza Ber
linului.

Pe cît se vede, scopul acestei 
declarații a fost de a speria U- 
niunea Sovietică. Rezultatul a fost 
însă cu totul altul : declarația 
președintelui Eisenhower a trezit 
neliniște și nemulțumire chiar și 
în Statele Unite și printre aliații 
lor.

La 16 martie președintele a fă
cut o nouă declarație cu scopul 
de a liniști poporul american și pe 
aliații S.U.A. De daăa aceasta, dl- 
Eisenhower s-a pronunțat pentru 
tratative, pentru o întîlnire a mi
niștrilor Afacerilor Externe și a 
spus chiar că S.U.A. sînt gata să 
participe la o conferință la nivel 
înalt nn vara acestui an.

Dar să nu facem caz de aceste 
contradicții și să luăm ca punct de 
plecare ultima declarație a preșe
dintelui. In declarațiile sale au e- 
xistat diferite rezerve, diferiți „da
că". La domnul Eisenhower și po
sibilitatea întilnirii șefilor de gu
verne este, de asemenea, condițio
nată d? numeroși „dacă". De fapt 
ea este pusă in dependen*ă de 
succesul tratativelor miniștrilor.

Totuși, in această declarație a 
președintelui Eisenhower există un 
grăunte sănătos pe care il salu
tăm. Acest grăunte sănătos poate 
da mlădițe care să-și croiască 
drum dacă sint înlăturate rezerve
le. Cred că evenimentele vor evo
lua în direcția justă, că bunul simț 
va cîștiga și că tratativele vor 
avea loc — va avea loc întîlnirea 
miniștrilor Afacerilor Externe, va

(Ager preș). 
După cum s-a 
martie a avut

căreia a luat

avea loc întîlnirea șefilor de gu
verne. iar dacă șefii de guverne se 
vor întruni sint convuis că vor 
găsi suficientă înțelepciune și vo
ință pentru a infringe piedicile 
existente și pentru a găsi acea re
zolvare a problemelor așteptată de 
popoarele care doresc pacea și 
securitatea.

B. NÎElSEN-STOKKEBY, co
respondentul agenției telegrafice 
vesi-germane Di-’A : Dctuniue pre
ședinte ai Consiliului de Minițtri, 
uupa convorbirile cu reprezentanții 
Partidului Social-Democrat d-n 
Germania, Oiieniiauer, Schmidt Și 
Eriu, ați ratnas cu impresia ca 
punctul de , vedere ai social-demo
craților germani în legătura cu 
prooletne.e europene arzatoare este 
mai aproape de punctul de vedere 
al guvernului sovietic necit punc
tul ue vulere al guvernului R.r.G.?

N. S. HKUȘUiUV : Eu nu aș 
pune intreoarea in acest lei, daca 
pozițiile lor sint mai aproape sau 
mai departe de poziții.e noastre 
aecit poziția guvernului R.F.G., in
trucit noi și social-democrații ger
mani ne situăm pe poziții alierile. 
Cu ei nu am dus tratative, ci am 
avut convorbiri aeoarece ei nu erau 
împuterniciți să duca tratative, in
trucit sint reprezentanți ai partidu
lui de opoziție, iar nu ai partidu
lui de guvernaimnt. D«n punctul 
nostru ae vedere, social-deuiocraui 
se situează pe o poziție mai rea
listă decit guvernul ue la Bonn. 
Din convoroinle cu Erich Ollen- 
hauer, Lario Schmidt ji Fritz Erler 
am ramas cu impresia că dacă ar 
avea împuterniciri pentru tratative 
și dacă ar lua luc împreună cu noi 
la masa comuilă 
de acord asupra 
zona bite.

H. SCHEWE,

am putea cădea 
unei soluții re-

corespondentul 
ziarului vest-german „Die Well" : 
In discursul sau televizat din 16 
martie, președintele Eisenhower a 
aratat ca este gata sa ia parte la 
o conferința a șefilor de guverne 
În vara anului 1959. Va ii oara 
dispus guvernul sovietic să amine 
înfăptuirea oricăror acțiuni politice 
concrete în legătura cu problema 
Berlinului inatnte de această conte- 
rința la nivel malt ?

N. S. HRUȘCiuV : Punînd a- 
ceastă întrebare, domnule ziarist, 
sinteți, evident, sub influența pro
pagandei care denaturează in mod 
conștient poziția noastra și afirmă 
că in notele noastre am fi dat un 
ultimatum și am fi stabilit chiar 
termenul de expirare a acestui ul
timatum. Această interpretare a 
poziției noastre este făcută cu rea 
credință. Am propus încheierea 
I ratatului de pace cu Germania și 
lichidarea regimului de ocupație 
din Berlinul occidental.

Au trecut 14 ani ae la încheie
rea operațiilor militare și aceste 
probleme nu ,au fost încă rezol
vate, deși noi am făcut in repe
tate rinduri propuneri concrete în
dreptate spre reglementarea lor. 
In aceste condiții nu puteam să 
nu stabilim un anumit termen, su
ficient de lung pentru a se ajun
ge la hotărirea cuvenită, ț»tun 
doar pe baza experienței istorice 
că putem aștepta răspuns de la 
partenerii noștin occidentali și un 
an și doi. De aceea vă voi spune 
sincer că am cintărit temeinic to
tul și ara ajuns la concluzia că 
șase luni sînt pe deplin suficiente. 
Dacă ajung nouă luni pentru ca 
să se nască un copil (rîsete in 
sala), credem că problema Berli
nului occidental poate fi rezolvată 
in șase luni.

Dacă am rezolva această pro
blemă nu în șase luni ci tr> | -o 
lună s.au două, și de f.apt ea poate 
fi rezolvată și intr-o lună, toți ar 
saluta sincer acest lucru. Dacă 
însă se socoate că este o problemă 
complicată și că ea nu poate fi so
luționată în șase luni, ci poate fi 
soluționată, să spunem, in șapte 
luni, noi nu vom obiecta. Acesta 
este adevărul.

In această problemă se fac mul
te denaturări, ni se atribuie in
tenții pe care nu le avem. Am de
clarat fără echivoc că dacă pu
terile occidentale vor refuza să 
încheie Tratatul de pace cu Ger
mania, adică cu cele două state 
germane, vom incepe tratative cu 
R. D. Germană și cu țările care 
au aceleași vederi ca și noi și 
vom semn-a Tratatul de ipace cu 
R. D. Germană.

Puterile occidentale au propus o 
întîlnire a miniștrilor Afacerilor 
Externe. Le-am adus la cunoștință 
care este poziția noastră în aceas
tă problemă și acum așteptăm 
răspunsul lor. După informațiile de 
care dispunem și de care fără în
doială că dispuneți și dumneavoas
tră, puterile occidentale intențio
nează să propună convocarea con
ferinței miniștrilor in luna mai sta
bilind chiar și data — II mai. 
După cum vedeți noi răspundem la 
această propunere, deși nu am pri
mit încă confirmarea oficială. Vă 
dezvălui un s.vret, dar vă spun 
totuși că vom accepta propunerea 
lor cu privire ba convocarea confe
rinței la 11 mai. (Animație în sa
lă). lată, tovarășul Gromîko îmi 
spune că aceasta este deja o con
cesie din partea noastră. (Rîsete 
în sală).

H. SCHEWE: Sinteți oare 
dispus să vă intîlniți cu cance'a- 
rul Republicii Federale Germane, 
dr. Adenauer ?

N. S. HRUȘCIOV; nu inten- 
țicnez sn mă invit cu de-a sila. 
Dacă o întîlnire cu domnul Ade
nauer sau cu oricine a'tcineva ar 
aduce însă vreun folos, sînt gata 
să mă intilnesc oricînd și oriunde 
pentru folosul cauzei, pentru 
menținerea păcii. (Aplauze).

lf. SCHEWE : Dacă între 
Uniunea Sovietică și R.D.G. va 
fi încheiat un Tratat de pace se
parat, în acest caz vor rămîne

și țara
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Agerpres transmite : Intre 4 și 20 
martie au avut loc la Moscova 
tratative între delegațiile guverna
mentale ale Uniunii Sovietice și 
Republicii Populare Romine, în 
cursul cărora au fost discutate pro
blemele dezvoltării continue a co
laborării economice dintre cele 
două țări.

Din partea R- P- Romîne la 
tratative au luat parte Alexandru 
Birlădeanu, vicepreședinte aî Con
siliului de Miniștri al R. P. Routi
ne, conducătorul delegației, G. Gas
ton Marin, președintele Comitetu
lui de 'Stat al Planificării, Miha?I 
Horeșcu, ministrul Industriei Pe
trolului și Chimiei, ing. Valentin 
Steriopol, .adjunct al ministrului 
Comerțului-

Din partea U.R.S.S. la tratative 
au participat 1. 1- Kuzmin, vice
președinte a.l Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., președintele Comi
tetului de Stat al Planificării, con
ducătorul delegației, N. S. Patoli- 
cev, ministrul Comerțului Exterior, 
I. V. Arhipov, vicepreședinte al 
Comitetului de stat pentru rela
țiile economice externe de pe lîngă 
Consiliul de Miniștri al 'U.R.S.S.

noastra
de acord ca Llniunea Sovietică să 
acorde Republicii Populare Romîne 
ajutor tehnic în construirea și lăr
girea mai multor întreprinderi in
dustriale prin elaborarea și pre
darea proiectelor, livrarea utilaju
lui pentru aceste întreprinderi. Se 
prevede de .asemenea reducerea 
termenelor de executare a lucrări
lor de proiectare și de livrare a 
utilajului pentru unele întreprin
deri pentru care se acordă ajutor 
tehnic în conformitate cu acordu
rile existente.

Ca urmare a tratativelor, la 20 
martie 1959 s a semnat la Atos- 
cova protocolul respectiv.

s-a desprins 
trecut pe fă- 
nu mai poa-

plăcute cu el. Cînd domnul preșe
dinte al R.A.U. afirmă că ne-am 
amesteca în treburile lor interne, 
răspund : Noi nu ne amestecăm, 
noi nu facem deeît să ne apărăm 
ideile — învățătura comunismu
lui — de atacuri nejustificate și 
cu nimic provocate.

In calitate de comunist am 
dreptul să apăr învățătura noastră 
comunistă. In ceea ce privește tre
burile interne ale R.A.U., aceasta 
este o chestiune a popoarelor din 
această țară.

Dacă domnul președinte al 
R.A.U. va da dovadă de răbdare 
și nu va lăsa ca R.A.U. să se a- 
mestece în treburile Irakului și 
ale altor țări arabe, vor exista și 
mai multe posibilități pentru uni
rea statelor arabe în lupta pentru 
menținerea independenței lor și 
pentru cucerirea independenței de 
către acele țări arabe care incă nu 
o au. Am fost întotdeauna și vom 
fi de partea acelora care luptă 
pentru independență, pentru dez
voltarea economiei, culturii și 
bunăstării poporului lor.

W. BWIST, corespondentul a- 
genției engleze „Reuter“ : Esie 
oare dispus guvernul sovietic să 
examineze pentru conferința ini
țială a miniștrilor Afacerilor Exter
ne o ordine de zi mai amplă, 
nu numai problema Berlinului și 
problema Tratatului de pace 
Germania ?

N. S. HRUȘCIOV: Astăzi a 
devenit imperios necesară soluțio
narea importantei probleme inter
naționale a încheierii unui Tratat 
de pace cu Germania. Ar fi mai 
bine să se rezolve mai întîi a- 
ceastă problemă și să se taie astfel 
nodul gordian. Atunci ar fi mai 
ușor să se soluționeze și celelalte 
probleme.

Și este probabil că dacă vor a- 
vea loc întîlniri între șefii de 
guverne — și asemenea întîlniri 
trebuie să se repete deoarece pro
blemele nu pot fi soluționate în 
cursul unei întîlniri sau două — 
va fi realizată o mai bună înțele
gere reciprocă. Dar este mai bine 
să ne înțelegem cu guvernele, și 
nil aici la conferința de presă, 
despre ceea ce trebuie discutat și 
rezolvat in primul rind.

P. HENTGES, corespondentul 
ziarului francez „L’Humanite" : 
Unele ziare franceze referin- 
du-se la orînduirea politică in
staurată în țările de democrație 
populară sugerează ca pentru rea
lizarea unui acord în domeniul 
dezarmării Uniunea Sovietică să 
plătească cu concesii politice. Ce 
părere aveți despre 
propuneri ?

N. S. HRUȘCIOV: 
greu să răspunzi la o asemenea 
întrebare: Am plătit din plin.

După înfăptuirea Revoluției din 
Octombrie, țările cu care sintem 
astăzi în controversă au organi
zat o intervenție împotriva țării 
noastre și au debarcat trupe: 
francezii — la Odesa, englezii — 
la Arhanghelsk, japonezii și ame
ricanii — în Orientul îndepărtat. 
Poporul nostru a luat mătura și 
a spus : Cărați-vă de pe pămîn- 
tul meu ! Și s-a făcut curat. Asta 
este plata. Cred că nu trebuie să 
se revină asupra acestei proble
me deoarece s-a plătit pentru tot 
din plin, iar orînduirea care s-a 
statornicit la noi este trainică și 
de nezdruncinat.

Acest lucru se referă și la ță
rile de democrație populară. Ele 
au ales singure rînduieiile pe 
care le au. Și de aceea pot amin
ti o bună zicală rusească: ceea 
ce a căzut din car, e bun pierdut. 
(Rîsete în sală). Au avut loc 
două războaie — primul și cel 
de-al doilea război mondial — și 
ceea ce a căzut din carul capita-

Washington în legătură cu propu
nerile sovietice cu privire la trans
formarea Berlinului occidental în 
oraș, liber, demilitarizat

N. S. HRUȘCIOV : Am citit a- 
ceste cuvintări. Aș putea folosi 
cuvintele grecilor antici : cînd zeii 
vor să piardă pe cineva, ii iau 
întîi mințile. Probabil că tocmai 
așa a procedat dumnezeu cu a- 
cești doi șefi de stat major. (Rîse
te în sală).

Dacă acești oameni ar fi fost 
cetățeni sovietici, după asemenea 
cuvintări, probabil, că procurorul 
ar fi deschis o anchetă și i-ar fi 
trimis in fața judecății pentru în
demnuri la război. In S.U.A. exis
tă insă alte legi, acolo chiar și 
senatorii ii ascultă pe oamenii care 
îndeamnă la război. Aceasta es'e 
deosebirea dintre țara noastră și 
S.U.A. Unii generali și amirali a- 
mericani, peste măsură de lăudă- 
roși, spun că dacă S.U.A. ar în
cepe acum războiul, ele ar nimici 
U.R.S.S. în cîteva zile. Evident că 
stau prost cu matematica. Altfel 
și-ar pune următoarea întrebare: 
Dar în cit timp ar fi distruse Sta
tele Unite ale Americii dacă ar 
dezlănțui războiul ? Doar războiul 
nu este o acțiune unilaterală. El 
poate să se termine prost pentru 
partea care îl începe. Se știe că 
cealaltă parte nu are forțe și po
sibilități mai mici deeît partea pe 
care o reprezintă Taylor și Burke.

Acești militariști războinici ar 
trebui să se gîndească la țara lor 
și la aliații ei. Dacă o țară ca a 
noastră, care ocupă o șesime din 
glob, poate fi nimicită, după cum 
afirmă ei, într-un termen scurt, cît 
timp trebuie pentru nimicirea unor 
alte țări, mai mici, țări aliate ale 
S.U.A., folosindu-se aceleași mij
loace cu care ne amenință pe noi ?

Dacă generalii și amiralii ame
ricani uită pe aliații lor și nu-i 
pun la socoteală e treaba lor. Nu 
ne amestecăm în relațiile dintre 
S.U.A. și alte state. Dar aceste 
state n-ar trebui să uite acest lu
cru.

Dacă generalii și amiralii ame
ricani vor să influențeze prin de
clarațiile lor nebunești guvernul 
sovietic și poporul sovietic, dacă 
vor să ne inspăimînte, atunci vor
ba aceea : căutați proști în alt sat, 
în satul nostru nu mai sînt, s a 
terminat de mult cu ei. (Rîsete în 
sală, aplauze).

H. SHAPIRO, corespondentul 
agenției americane United Press 
International: De ce torță magică 
dispune conferința șefilor de gu
verne care să-i'permită să rezolve 
probleme internaționale ce nu pot 
fi soluționate prin alte forme de 
tratative ?

N. S. HRUȘCIOV: Rușii au 
următorul proverb: Dacă ai pus 
mina pe hățuri, nu spune că nu te 
țin puterile. Dacă șefii guvernelor 
nu vor putqa soluționa problemele 
care ar contribui la menținerea 
păcii, lucru dorit de întreaga ome
nire, acești șefi de guverne vor îi 
probabil înlocuiți de popoarele lor. 
Nu există nici un alt mijloc magic. 
Intreagu magie constă in dorința 
de pace a popoarelor (aplauze).

H. SHAPIRO : In străinătate 
se presupune că guvernul sovie
tic va accepta probabil menținere-a 
siatu quo-ului în Berlin în schim
bul recunoașterii de-facto a Repu
blicii Democrate Germane de către 
Occident. Există vreun temei pen
tru asemenea presupuneri ?

N. S. HRUȘCIOV : Politica și 
comerțul sint două domenii de ac
tivitate diferite. Ceea ce este bun 
pentru un domeniu de activitate 
nu se potrivește de loc pentru ce
lălalt. In problema Berlinului nu 
se pot face nici operații de schimb, 
nici operații comerciale. In aceas
tă chestiune trebuie să se țină sea
ma de voința poporului R. D. Ger
mane și să se rezolve « problema 
Berlinului intr-un mod care să co
respundă intereselor poporului ger 
man și intereselor păcii-

H. SHAPIRO : Guvernul sovie 
tic a propus să se stabilească pa 
rieatea în ceea ce privește repre
zentarea la conferința miniștrilor 
Afacerilor Externe, menționînd ca 
participante Polonia și Cehoslova
cia. Va fi laplicat principiul pari 
tății și în cazul unei conferințe a 
șefilor de guverne ?

N. S. HRUȘCIOV : |Cred că a- 
ceastă problemă depășește sfera 
unei conferințe de presă. Această 
problemă este de domeniul trata
tivelor .între guverne. Periniteți-ne 
ca în această problemă să tratăm 
cu guvernele celorlalte țări (rîsete 
în sală, aplauze).

H. SHAPIRO : Dacă Uniunea 
Sovietică va încheia un tratat de 
pace cu R. D. Germană, aceasta 
nu ar lipsi de valabilitate decla
rația de la Potsdam și -nu ar li-

oare pe teritoriul R.D.G. trupe 
sovietice sau vor fi retrase ?

N. S. HRUȘCIOV: In primul 
rind, noi nu considerăm ca un 
tratat separat Tratatul de pace 
pe care il vom senina cu R.D.G. 
in cazul in care puterile occi
dentale vor refuza încheierea 
Tratatului de pace cu Germania.

Acum, in legătură 
întrebării. Probabil 
noastre ar ram ine in 
pot fi retrase numai 
realizării unui acord 
privire la relragerca trupeior 
străine de pe teritorii străine. A- 
cest acord trebuie să fie realizat 
între statele care fac parte din 
N.A.T.O. și statele care sint uni
te prin Tratatul de la Varșovia. 
Nu putem să ne retragem trupele 
și nu ni le vom retrage în mod 
unilateral. Și aș spune chiar că 
nu mai intenționăm să ne redu
cem forțele armate în mod uni
lateral, intrucit Uniunea Sovieti
că și-a redus pînă acum trupele 
cu peste două milioane de oa
meni. Din păcate, puterile occi
dentale nu au urmat exemplul 
nostru. De aceea, vorbind despre 
pace, sîntem nevoiți să ținem 
uscat praful de pușcă.

Ș. SANAKOEV, corespondentul 
revistei „Mejdunarodnaia Jizni" : 
Președintele Eisenhower a vorbit 
mult în discursul său despre 
„drepturile și datoriile" pe care 
le-ar avea S.U.A. și aliații lor 
din N.A.T.O. față de Berlinul oc
cidental și care, după părerea sa, 
justifică continuarea ocupației 
străine a acestui oraș.

Au cu adevarat S.U.A., Anglia 
și Franța aceste drepturi și da
torii în Berlinul occidental ?

N. S. HRUȘCIOV : Da, consi
der că Statele Unite ale Ameri
cii, Anglia și Franța au dreptul 
legitim de a se afla la Berlin. A- 
cest drept decurge din capitula
rea Germaniei ca rezultat al răz
boiului nostru comun împotriva 
Germaniei hitleriste.

Dar de la terminarea războiu
lui au trecut 14 ani și continua
rea ocupării Berlinului occiden
tal nu mai este dictată de nece
sitate. De aceea, noi propunem să 
se incheie in sfirșit Tratatul de 
pace cu cele două state germane. 
După ce va fi semnat Tratatul de 
pace cu R.D.G. și R.F.G., dreptu
rile la ocupație iși vor pierde va
labilitatea. Dacă țările occiden
tale nu vor voi să semneze Tra
tatul de pace cu Germania, Uniu
nea Sovietică tot va semna Tra
tatul de pace cu R.D. Germană. 
Atunci drepturile care decurg din 
capitularea Germaniei hitleriste, 
și care se extind și asupra teri
toriului R.D. Germane, vor înce
ta. R.D. Germană este un stat su
veran, independent și prin urma
re dacă el va semna un Tratat 
de pace cu U.R.S.S., atunci con
dițiile de pace se vor extinde a- 
supra întregului teritoriu al 
R.D.G. ; iar Berlinul occidental 
este situat pe teritoriul R.D.G. Nu 
intenționăm să supunem unei 
prefaceri dureroase modul de 
trai existent al populației Ber
linului occidental și. de aceea, de 
comun acord cu guvernul R.D.G., 
am propus să se acorde Berli
nului occidental statutul de oraș 
liber, demilitarizat.

S. OBORSK1, corespondentul zia
rului cehoslovac „Rude Pravo" : 
In ultimul timp cancelarul R.F.G., 
Adenauer, a făcut o serie de de
clarații în care s-a pronunțat îm
potriva propunerilor sovietice cu 
privire la o reglementare pașnică 
cu Germania și la lichidarea re
gimului de ocupație din Berlinul 
occidental. El a iners pînă la a 
cere puterilor occidentale să ac
cepte riscul războiului, chiar cu 
folosirea armei nucleare, de dra
gul menținerii regimului de ocu
pație în Berlinul occidental.

Ce ați putea spune în legătură 
cu aceste declarații ale lui Ade
nauer ?

N. S. HUȘCIOV : Ce aș pu
tea spune despre cancelarul Ade
nauer ? E bătăios ca un cocoș tî- 
nar. (Rîsete în sală). Fără să-și 
fi calculat forțele și fără să se 
ii gindit bine, el incită la război 
pe aliații săi din N.A.T.O. Dacă 
uomnul cancelar s-ar pricepe cit 
ue cit in problemele militare și 
ar avea grijă de poporul sau, ar 
ști ca prima țara care ar arde 
într-un război modern ar fi Ger
mania occidentală, pentru că ea 
este transformată intr-o bază 
nucleara împotriva altor țări.

Poziția pe care o are dom
nul cancelar îl obligă sa-și dea 
seama de răspunderea ce-i revi
ne. Cum se poate așa ceva, omul _____ __ __ _______
face parte dintr-un partid creștin chida baza juridică a frontierelor 

-.. — _ . vestjce a|e> po[onjej șj Uniunii So
vietice stabilite după războ> ?

N- S. HRUȘCIOV: Problema 
frontierelor stabilite după război 
în Europa este rezolvată. Acordul 
de la Potsdam și celelalte acorduri 
în această problemă sînt și vor ră
mîne în vigoare.

H. SHAPIRO : Se pot menține 
relații de prietenie între Uniunea 
Sovietică și R.A.U. în ciuda pro
fundelor divergențe în rolitiqa față 
de Imk și în pofida acuzației 
R.A.U. că ,.<> putere străină" exer
cită o influență excesiv de mare 
asupra Irakului ?

N, S. HRUȘCIOV: Consider că 
putem avea relații de jjrietehie atît 
cu Republica Irak, cit și cu R.A.U 
Ne situăm pe poziția neamestecu
lui în treburile altor state. Și dacă i 
am făcut de ctrind o declarație i 
în această problemă, ea a fost I 
dictată de necesitatea de a expli-1 
ca încă o dată poziția noastră. | 
Președintele R.A.U. s-a cam înfier-1 
bîntat. El este un președinte încă j 
tînăr, o fire aprinsă. De două ori 
am avut iutiiniri și convorbirii

cu fondul 
că trupe.e 
R O G. Eie 
cu condiția 
general cu

CU

asemenea

Nu este

din plin

list, adică ceea ce 
de capitalism și a 
gașul socialismului, 
te fi întors pe făgașul trecutului.

Spunem reprezentanților lumii 
occidentale : să punem capăt con
troversei in această problemă și 
să consemnăm ceea ce există, să 
trăim în pace, să nu ne ameste
căm unul în treburile celuilalt. A- 
tunci va fi asigurată coexistența 
pașnică pe care o doresc toate 
popoarele.

J. BRUNNER, corespondentul 
Radiodifuziunii Cehoslovace: N-ați 
putea comenta tratativele pe care 
le duce în momentul de față Mac
millan cu aliații sâi din N.A.T.O.?

N. S. HRUȘCIOV : îmi vine 
greu să răspund la aceasta, de
oarece nu pot să răspund pen
tru terțe persoane. Pot vorbi nu
mai despre poziția guvernului so
vietic. După cum am mai spus, 
sintem pentru convocarea unei 
conferințe Ia cel mai înalt ni
vel.

Din convorbirile avute cu dom
nul Macmillan in cursul vizitei lui 
în Uniunea Sovietică am rămas 
cu impresia că primul ministru al 
Marii Britanii se situează de a- 
semenea pe poziția convocării u- 
nei conferințe a șefilor de gu
verne. Nu cunosc atitudinea pe 
care o vor avea față de această 
problemă guvernele cu ai căror 
șefi stă de vorbă domnul Mac
millan și de ghicit nu vreau să 
ghicesc.

V. BEREJKOV, corespondentul 
revistei „Timpuri Noi": Ultimele 
propuneri cu privire la efectivele 
trupelor din orașul liber Berli
nul occidental și cu privire la 
prelungirea termenelor de rezol
vare a problemei Berlinului au 
făbut ca presa occidentală să a- 
firme că aceste propuneri sovie
tice ar constitui rezultatul „fer
mității" Occidentului. Cum apre- 
ciați afirmații de acest fel?

N. S. HRUȘCIOV : Da, am citit 
asemenea afirmații 
cidentală. Dar ele 
fondul chestiunii.

Trebuie să spun că n-a exis
tat nici o „prelungire de terme
ne", deoarece, după cum am mai 
arătat, nu s-au stabilit în gene
ral nici un fel de termene ulti
mative pentru înfăptuirea propu
nerilor noastre in problema Ber
linului.

Acum despre propunerile noa
stre privind staționarea trupelor 
în orașul liber Berlinul occiden
tal. Știți că guvernul sovietic, 
propunind crearea orașului liber, 
a pus problema necesității de a 
se oferi garanții de. respectare a 
acestui statut. In această ches
tiune am avut in vedere cu unii 
oameni cinstiți, care doresc o re
glementare pașnică cu Germania, 
sînt sincer îngrijorați de posibi
litatea unui amestec in treburile 
interne ale orașului liber.

După cum vedeți nici aici nu 
se pune problema fermității cui
va. Există noțiunea de fermitate 
rezonabilă, dar există și o incă- 
pățînare nerezonabilă. A da do
vadă de incăpăținare — ar însem
na să imiți un animal a cărui în- 
căpățînare este îndeobște cunos
cută, dar despre care nimeni nu 
a pretins că ar avea rațiune. Cine 
ar vrea să semene cu acest ani
mal ?

Sintem pentru o rezolvare ra
țională a problemei Berlinului oc
cidental, pentru tratative, pentru 
stabilirea de termene acceptabile, 
într-un cuvînt sintem pentru gă
sirea unei soluții a problemelor 
care să satisfacă părțile contrac
tante.

în presa oc- 
denaturează

(Text prescurtat)

------------------OOO------------------

Prezentarea scrisorilor de acreditare 
de către noul ambasador 

al Republicii Populare Romine 
in Republica Democrată Vietnam

In cursul tratativelor s-a căzut

a

★

MOSCOVA 20 Corespondentul 
Agerpres transmite : Vineri dimi
neața a plecat spre patrie delega
ția guvernamentală ia R.P. Romîne 
condusă de Alexandru Bîrlădeanu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Aliniștri al R. P. Romîne, care a 
dus tratative ila Moscova în pro
blemele dezvoltării colaborării eco< 
nomice dintre cele două țări.

OOO

A 40-a aniversare a proclamării
Republicii Sovietice Ungare

Sesiunea festivă extraordinară 
Adunării de Stat a R. P. Ungare

BUDAPESTA 20. — Cores,pon
deri tul Agerpres transmite:

In după-amiaz,a zilei de 20 mar
tie a avut loc la Budapesta sesiu
nea festivă extraordinară ,a Adu
nării de Stat ia R. P. Ungare con
sacrata «celei de a 40-a aniver
sări a proclamării Republicii So
vietice Ungare. La sesiune au luat 
parta tovarășii Janos Radar, Fe
renc Muri’țiich, lstvan Dobi iși cei
lalți conducători .ai P.M.S.U. și ai 
statului, ungar, miniștri, .activiști 
de «partid și de stat, reprezentanți 
iai oamenilor muncii. '«

Au asistat de asemenea delega
țiile de partid și guvernamentale 
sosite la Budapesta cu prilejul fes
tivităților ’precum și veterani ai 
mișcării muncitorești care au 
participat la evenimentele revolu
ționare din 1919.

Sesiunea festivă a fost deschisă 
de Șandor Ronțăi, președintele A- 
dunării de Stl.at a R. P. Ungare 
care a salutat călduros delegațiile 
străine sosite la marea țaniversare 
a poporului ungar.

A leat apoi cuvîntul dr. Ferenc 
Munnich, președintele g ivernului 
revoluționar roiincittjresc-țărănesc 
ungar, care a făcut un istoric al 
revoluției proletare ungare din 1919 
și a subliniat învățămintele pe care 
partidul clasei muncitoare le-a

tras și le trage de pe urma aces
tor glorioase evenimente.

In continuare dr. Ferenc Munnich 
a cfcat citire unui proiect de lege 
pentru declararea zilei de 21 mar
tie sărbătoare națională — în a- 
mintirea proclamării Republicii So
vietice Ungare.

A luat apoi cuvîntul conducăto
rul delegației de partid și guver
namentale sovietice, A. B. Aristov, 
membru al Prezidiului și secretar 
al C.C al P.C.U.S.

A urmat la cuvînt mareșalul 
Ciu De, vicepreședinte «al P.C. Chi
nez, vicepreședinte al R. P. Chi
neze.

In numele delegației de partid și 
guvernamentale a R. P. Romîne a 
rostit o cuvîntare tovarășul Emil 
Bodnăraș, membiu al Biroului Po
litic al C.C. <al P.M.R., vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne, conducătorul dele
gației romîne.

Au luat de asemenea cuvîntul 
conducătorii delegațiilor de partid 
și guvernamentale ale R- P. Alba
nia, R. P. Bulgaria, R. Ceho
slovace, R. P. D. Coreene, R. D. 
Germane, R. P. Mongole, R. P. 
Polone și R. D. Vietnam.

Șandor Ronai a rostit apoi cu
vîntul de închidere a sesiunii fes
tive a Adunării de Stat a R. P. 
Ungare.

Delegația de partid și guvernamentală romină 
a vizitat monumente istorice și culturale 

ale Budapestei
BUDAPESTA. 20. —- Corespon- nipotențior al R.P. Romîne la Bu- 

dentul Agerpres transmite : Dele- dapesta, a vizitat in cursul zilei de 
gația de partid și guvernamentală vineri mai multe monumente isio- 
romînă compusă din too. Emil 
Bodnăraș, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Vasile Vaida, membru supleant al 
C.C. al P.M.R., prim-secretar al 
Comitetului regional Cluj al 
P.M.R., Valter Român, directorul 
Editurii Politice și Vasile Pogăcea- 
nu, ambasador extraordinar și ple-

rice și culturale ale Budapestei.
La orele 11 delegația de partid 

și guvernamentală romînă a depus 
o coroană de flori la placa come
morativă de la Comitetul orășenesc 
de partid Budapesta, închinată 
memoriei martirilor căzuți în oc
tombrie 1956 cu prilejul asedierii 
clădirii de către bandele contrare
voluționare.

și s-ar părea că trebuie sa a,ba 
calități care să iaca uin el 
bun, iubitor de pace ? iar 
război. Dacă slujitorii 
domnului Adenauer ar 
sa-i mtiuențeze și l-ar excomuni
ca, de piiaa, poate ca acest lucru 
ar avea vreo înliuență asupra lui. 
(Rîscte in sala). Daca nici acest 
lucru nu ar avea efect asupra lui 
înseamnă că cazul lui este dis
perat.

Cred că aliații săi din N.A.T.O. 
se descurca mai bine aecit el in 
problemele războiului moaern și 
știu unde frige și unde este rece, 
este puțin probabil ca ei își vor 
pune degete.e acolo unde poti 
sa-ți frigi nu numai degetele, liar 
și să-ți arzi toata mina.

A. KAȘCEEV, corespondentul 
ziarului „Krasna Zvezda" : Ce pu
teți .spiine despre ultimele declara
ții ale amiralului Burke, șeiul sta
tului major al forțelor maritime 
militare ale S.U.A., și ale genera
lului Taylor, șeful statului major 
al armatei americane, care au luat 
cuvîntul săptămîna trecută la

un om 
el vrea 
religiei 
inceica

HANOI 20 (Agerpres). — La 
19 martie, noul ambasador extraor. 
dinar și plenipotențiar al R.P. Ro
mîne în R.D. Vietnam, Barbu Za- 
harescu, a prezentat președintelui 
R.D. Vietnam, Ho Și Min, scriso
rile sale de acreditare.

La ceremonie au fost de față 
Fam Van Dong, prim-ministru și 
ministrul Afacerilor Externe al 
R.D. Vietnam, Chan luong, direc
torul direcției de relații cu U.R.S.S. 
și țarilu Europei răsăritene, și Vu 
Dinh Huynd, directorul protocolu
lui din ministerul Afacerilor Exter
ne al R.D. Vietnam.

In cuvintarea rostită cu acest 
prilej, tov. Barbu Zaharescu a ex
primat bucuria pe care o resimte 
poporul romin pentru succesele ob
ținu.e in partea de nord a patriei 
sale de poporul vietnamez sub 
conducerea Partidului Celor ce 
Muncesc din Vietnam. El a subli
niat că oamenii muncii din R. P. 
Romînă sprijină cu căldură iniția
tivele R.D. Vietnam pentru unifica
rea Vietnamului pe baze pașnice 
și democratice, pentru întărirea 
păcii în sud-estul Asiei.

In răspunsul său tov. Ho Și Afin 
a arătat că guvernul R.D. Vietnam 
și'poporul vietnamez salută cu sa
tisfacție succesele obținute da po
porul romîn sub conducerea înțe
leaptă a P.M.R. în construirea so- 

j ciaîismului și în întărirea poziției 
i internaționale a R.P. Romîne. In 
; numele guvernului și poporului 
I vietnamez el a mulțumit pentru 
! sprijinul acordat de R.P. Romînă 
| alături de celelalte țări socialiste, 
i dezvoltării economica a R.D. Viet-

nam și luptei poporului vietnamez 
pentru unificarea națională pe 
baza independenței și democrației.

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele 
R.D. Vietnam, tov. Ho Și Min, s-a 
întreținut în mod cordial cu noul 
ambasador romîn în R.D. Vietnam.

Medalia comemorativă 
a Republicii Sovietice Ungare

BUDAPESTA 20. Coresponden
tul Agerpres transmite: Cu prile
jul aniversării a 40 de ani de la 
proclamarea Republicii Sovietice 
Ungare, prezidiul R.P. Ungare a 
instituit Medalia comemorativă a 
Republicii Sovietice Ungare.

La 20 martiet în sala parlamen
tului a avut loc într-o atmosferă 
festivă lnmînarea medaliilor come
morative unui mare grup de vete
rani ai mișcării revoluționare, 
luptători activi pentru puterea so
vietică în Ungaria. Printre cei de
corați se numără remarcabili frun
tași ai vieții publice și politice,

conducători ai partidului șl guver
nului.

Cu aceeași medalie a fost deco
rat un mare grup de veterani al 
luptei pentru Republica Sovietică 
Ungară, din Uniunea 
Polonia, Cehoslovacia, 
Bulgaria, Republica Democrată 
Germană. Medaliile au 
nate de către Istvan Dobi, preșe- 
dintele Piezidiului R.P. Ungare.

In aceste zile în diferita între
prinderi și instituții din Ungaria 
au loc de asemenea festivități de 
înmînare a medaliilor comemora
tive ale Republicii Sovietice Un
gare. Peste 15.000 de persoane au 
fost decorate cu acesta medalii.

Sovietică, 
Romînia,

fost înmî-

PARIS. — La 19 martie a avui 
loc la Paris, în incinta Școlii nor
male de muzică, o emoționantă ce
remonie închinată memoriei mare
lui pianist și muzician romin Dinu 
Lipatti, mort prematur acum cițiva 
ani in franța. Cu acest prilej, 
Mircea Bălănescu, ministrul R. P. 
Romine în franța, a prezentul 
Școlii normale de muzică din Paris 
un bust al lui Dinu Lipatti, opera 
sculptorului Ion lrimescu, oferit 
de Uniunea Compozitorilor din 
R. P. Romină.

ATENA. — Colectivul ziarului 
„Avghi“ a trimis lui Manolis Gle- 
zos, fostul director al acestui ziar, 
o telegramă de felicitări în legă
tură cu decernarea Premiului In
ternațional în domeniul ziaristicii 
pe anul 1956. „Noi ne mindrim cu 
această distincție de onoare", se 
spune în telegramă.

general pentru problemele petrolu
lui. Legea va intra în vigoare la 
începutul lunii viitoare.

Ziarul „Al-Ahali“ relatează că 
acest comitet va fi alcătuit din 
secții care se vor ocupa de pro
blemele rafinării petrolului, des
facerii petrolului și controlul asu
pra concesiunilor acordate societă
ților petrolifere străine.

BAGDAD. — La 19 martie, con
ducătorul delegației guvernamen
tale a Republicii Irak, Ibrahim 
Kubba, ministrul Economiei, care 
s-a înapoiat din Uniunea Sovie
tică, a organizat o conferință de 
presă la care a vorbit despre re
zultatele tratativelor purtate de 
delegația irakiană la Moscova. El 
a transmis poporului irakian sen
timentele de prietenie și sprijinul 
deplin manifestat de poporul și 
guvernuil Uniunii Sovietice.

CAP CANAVERAL. - Intr-un 
comunicat al comandamentului a- 
viației SU.A., transmis de agenția 
France Presse, se anunță că pro
iectilul balistic „Atlas" lansat la 
18 martie la Cap Canaveral a că
zut in mare la 1.130 km. de plat 
forma de lansare din cauza defi
ciențelor în sistemul de „propulsie 
și Control". Proiectilul „Atlas" fu
sese construit pentru a parcurge 
o distanță de 7.300 km.

AtOSCOVA. — La 20 martie, 
Mohammed H. El-Nil, ambasado
rul Republicii Sudan în U.R.S.S., 
a făcut o vizită lui N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S,, în legătură cu apro
piata sa plecare din Uniunea So
vietică.
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BAGDAD. — Consiliul de Mi
niștri al Irakului a aprobat legea 
cu privire la crearea Comitetului

MOSCOVA. — La 20 martie 
N. S. Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., a 
primit pe Batocirîn Jambaldorj, 
ambasadorul Republicii Populare 
Mongole in U.R.S.S., și a avut cu 
el o convorbire.
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