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Monumentul de la .Berlin închinat luptătorilor sovietici împotriva fascismului. 
Foto : DUMITRU F. DUMITRU

Ziua independentei 
de stat a Romîniei 
și a victoriei 

asupra fascismului german
La 9 Mai, anul acesta po- _ - 

porul romîn sărbătorește a SSt’-a £ S 
aniversare a proclamării inde
pendenței de stat a Romîniei 
și a 14-a aniversare a victoriei 
asupra3fascismului german.

Acum 8JL de ani, la 9 Mai 
1877, parlamentul romîn a pro
clamat ruperea legăturilor cu 
Turcia și independența de stat 
a Romîniei. După veacuri de 
subjugare, poporul romîn, prin 
lupta sa, avind sprijinul pu
ternic al marelui popor rus și-a 
cucerit independența de stat. 
Masele largi populare din țara 
noastră erau însetate de liber
tate și o viață mai bună 
și tocmai de aceea ele au 
luptat cu un eroism care a de
venit legendar împotriva cotro
pitorilor turci. Una din cele 
mai glorioase pagini din isto
ria luptelor purtate de poporul 
nostru pentru independență este 
războiul din 1877—1878. Pen
tru poporul nostru năzuința 
spre independența națională se 
împletea cu aspirația către 

, drepturi și libertăți democra
tice, pentru pămînt și o viață 
mai bună.

In amintirea poporului nos
tru au rămas neșterse numele 
maiorului Sonțu, maiorului 
“ !, al căpitanului Valtșr Ață- 

'------ î, al sergentului Ion
____ și ale atîtor alți eroi 

pare s-au jertfit în luptele de 
la Plevna, Rahova, Grivița și 
Smîrdan.

La Plevna și Grivița, pe 
locurile udate de sîngele osta
șilor ruși și romîni s-a conso
lidat și mai mult frățeasca 
prietenie dintre poporul rus și 
romin, prietenie închegată încă 
din vremuri îndepărtate. Cu 
jertfa de sînge a ostașilor ro
mîni, înfrățiți pe cîmpul de 
luptă cu frații lor ruși, s-a cîș- 
tigat independența de stat a 
Romîniei. _______

Burghezb-moșierimea a bat
jocorit catifea sfintă pentru care 
poporul romîn a luptat cu ar
doare în /războiul de la 1877, 
vînzînd independența și bogă
țiile țării’ trusturilor monopo
liste din apus. Romînia s-a 
transformat într-o semicolonie 
la dispoziția puterilor imperia
liste. Clasele exploatatoare din 
țară fn cîrdășie cu monarhia 
și cu/capitaliștii străini, au in
tensificat exploatarea și asupri
rea /sîngerOasă a oamenilor 
muncii. Afunci cîtid poporul ro
mîn a cerut dreptate și liber
tate, bufghezo-moșie/imea i-a 
răspuns cu gloanțe și închisori.

In acele vremuri grele, sin
gura forță care a luptat cu 
fermitate pentru independenta 
țării și eliberarea poporului de 
asuprire și exploatare a fost 
clasa muncitoare și avangarda 
sa. JJartidul Comunist Romîn.

Poporul romîn și-a cucerit 
deplina sa independență abia 
la 23 August 1944. In condițiile 
ofensivei victorioase a Armatei

General maior 
Stănescu Spirea

Ene, 
răcineanu, 
Frîncu și

Sovietice pe teritoriul țării 
noastre, forțele patriotice popu
lare organizate și conduse de 
Partidul Comunist Romîn, au 
deslănțuit insurecția armată 
care a dus la răsturnarea dic
taturii fasciste și scoaterea Ro- 
mîniei din războiul antisovietic 
și întoarcerea armelor împotri
va Germaniei hitleriste. Popo
rul nostru își îndreaptă cu dra
goste și recunoștință gîndul că
tre măreața Uniune Sovietică, 
țara care a avut roiul hotărî- 
tor în înfrîngerea Germaniei 
fasciste și salvarea civilizației 
umane, țara care ne-a dat fră
țescul ajutor în dobîndirea de
plinei independențe naționale.

Au trecut lliani din ziua 
cind au încetai să mai bubuie 
tunurile pe însângeratele cîm- 
puri de bătaie din Europa. Cel 
mai crîncen și mai distrugător 
război pe care l-a cunoscut 
istoria a luat sfîrșit prin victo
ria coaliției antifasciste în 
frunte cu puternica și invincibi
la Uniune Sovietică. Popoarele 
au sărbătorit in întreaga lume 
această victorie cu o bucurie și 
un entuziasm de nedescris.

Agresorii fasciști care plă- 
nuiau să înece in sînge și în
tuneric civilizația umană, fuse
seră înfrînți. Popoarele au în
vățat multe din această victo
rie. De aceea, în fiecare an, a- 
niversarea Zilei Victoriei asu
pra Germaniei fasciste are o 
semnificație deosebită pentru 
cei care iubesc pacea de pe 
întregul glob pămintesc. Adti- 
cind prinos de recunoștință e- 
roilor războiului antifascist oa
menii muncii din lumea întrea
gă, popoarele iubitoare de pace, 
se gîndesc cu recunoștință la 
rolul hotărîtor îndeplinit de 
măreața Uniune Sovietică în 
obținerea victoriei. Alături de 
Uniunea Sovietică, și-aJ adus 
o contribuție folositoare și ar
matele țărilor aliate care făceau 
parte din coaliția antilirtleris- 
tă. Greul luptei l-a suportai 
însă Uniunea Sovietică.

Armata Sovietică a nimicit 
diviziile fasciste de elită și a 
obținut strălucite victorii care a i 
grăbit desnodămintul războiului. 
Marile victorii de la Moscova, 
Stalingrad, Kursk, lași-Chiși- 
nă’J, Budapesta, Viena și Ber
lin au dovedit că Armata So
vietică este o armată de prim 
rang a timpurilor noastre, au 
dovedit superioritatea științei 
și artei militare socialiste, vite
jia și eroismul ofițerilor și 
soldaților .sovietici, eroismul și 
abnegația întregului popor so
vietic, care printr-o muncă în
cordată în spatele frontului, a 
făurit puternicie arme ale vic
toriei și a aprovizionat armata 
cu tot ceea ce i-a fost necesar.

Victoria obținută în războiul 
de apărarea patriei socialiste 
n-a avut numai o semnificație 
militară. Această victorie a do
vedit marea superioritate a o- 
rînduirii de stat socialiste asu
pra celei capitaliste, a dovedit 
înțelepciunea și justețea liniei 
politice adoptate de marele 
Partid Comunist al Uniunii So
vietice care a inspirat și a or
ganizat lupta întregului popor 
sovietic împotriva cotropitori
lor fasciști.

\ Nemuritoare vor 
istorie numele și

I Gastello, Alexandr 
Zoia Kosmodemianskaia și ale 
tuturor eroilor sovietici caie în

> bătălii pe viață și pe moarte 
au nimicit pe cotropitorii fas
ciști și au salvat viitorul lumi
nos al omenirii. . —i

rămîne în 
faptele lui 

Matrosov,

Poporul romîn se mîndrește 
cu faptul că și-a adus și el 
contribuția la lupta pentru în- 
frîngerea Germaniei fasciste. 
După victoria insurecției ar
mate de la 23 August 1944, or
ganizată și condusă, de Partidul 
Comunist Romîn, armata ro- 
mînă in totalitatea sa a în
tors armele împotriva cotropi
torilor fasciști. In luptele pen
tru izgonirea trupelor fascisto- 
hit'.erNte din țară au luptat cu 
vitejie alături de Armata Sovie
tică, 30 de divizii romînești, un 
corp aerian, flotila de Dunăre, 
Divizia de voluntari „Tudor

(Continuare în pag. 3-a)

TELEGRAME

Tovarășului
ANTONIN NOVOTNY

Președintele Republicii Cehoslovace și Prim Secretar 
al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia

Tovarășului
VILIAM SIROKY

Președintele Guvernului Republicii Cehoslovace
,.,z • , jj PRAGA

In numele Comitetului Central al partidului Mun citoresc Romîn, al Prezidiului Marii Adunări Națio
nale, al Consiliului de Miniștri și al întregului popor romîn, vă transmitem dv. și poporului frate ceho
slovac un cald salut tovărășesc și cele mai cordiale felicitări cu prilejul celei de-a 14-a aniversări a
eliberării Cehoslovaciei de sub jugul fascist.

Oamenii muncii din țara noastră urmăresc cu adîncă satisfacție succesele deosebite obținute de 
poporul cehoslovac pe drumul făuririi unei vieți noi, al desăvîrșirii construcției socialismului în 
patria sa.

In anii puterii populare, prietenia tradițională dintre popoarele romîn și cehoslovac și relațiile 
socialiste de colaborare și într-ajutorare frățească se dezvoltă necontenit spre binele țărilor noastre, con
tribuind la întărirea unității lagărului socialist în frunte cu marea și puternica noastră prietenă Uniunea

Vă urăm, dragi tovarăși, din toată inima, dv. și popoarelor Cehoslovaciei, noi victorii In desăvîr-
lupta pentru cauza păcii și colaborării între toate țările lumii.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Prim-secretar al Comitetului Cen

tral al Partidului Muncitoresc 
Romîn

CHIVU STOICA
Președintele Consiliului 

de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a Republicii 

Populare Romîne

al U.R.S.S.,Ministrului Apărării
Mareșal al Uniunii Sovietice

RODION IAKOVLEVICI MALINOVSK1
MOSCOVA

Cu prilejul celei de-a 14-a aniversări a Victoriei asupra Ger
maniei fasciste, vă rog să primiți din partea mea și a personalului 
Forțelor Armate ale R. P. Romîne cele mai călduroase felicitări.

Oamenii muncii din patria noastră poartă adîncă recunoștință 
poporului sovietic și glorioaselor sale forțe armate eliberatoare care, 
ducînd pe umerii lor greul războiului, au avut rolul hotărîtor în 
obținerea victoriei asupra Germaniei hitleriste, creînd astfel condiții 
popoarelor unui șir de țări din Europa, printre care și poporului 
romîn, să-și ia soarta în propriile mîini, să cucerească adevărata 
independență națională și să pășească pe drumul luminos al socia
lismului.

Prietenia și frăția de arme romîno-sovietică, cimentată pe cîmpul 
de luptă împotriva cotropitorilor fasciști, se dezvoltă și se întărește 
neîncetat pe baza comunității de interese și țeluri ale popoarelor 
noastre — construirea socialismului și comunismului și 
păcii.

Trăiască prietenia dintre popoarele romîn și sovietic 
armatele lor frățești 1

Trăiască și să se întărească marele și puternicul lagăr
lismului, în frunte cu Uniunea Sovietică, bastionul păcii și securității 
popoarelor 1

Ministrul Forț elor Armate ale R. P. Romîne 
general-colonel LEONTIN SALĂJAN

apărarea

și dintre

al socia-

Tovarășului
VACLAV DAVID

Ministrul Afacerilor Externe 
al Republicii Cehoslovace

PRAGA

Cu prilejul celei de-a 14-a aniversări a eliberării Cehoslovaciei 
de sub jugul fascist, permiteți-mi vă rog, stimate tovarășe minis
tru, să vă transmit cele mai cordiale felicitări și urări de noi suc
cese în opera de desăvîrșire a construcției socialismului în Republica 
Cehoslovacă și să-mi exprim convingerea că relațiile de prietenie 
existente între țările noastre se vor dezvolta și pe viitor spre bi
nele popoarelor romîn și cehoslovac.

AVRAM BUNACIU 
Ministrul Afacerilor Externe 

al Republicii Populare Romîne

Tînârul Nicolae Gamboș de la uzinele „Tehnofrig" din Cluj a de
venit cunoscut de întregul colectiv pentru calitatea pieselor pe care 
le lucrează.

Fotoreporterul nostru l-a surprins pe tînărul Nicolae Gamboș la 
locul său de muncă. ,

Foto : S. N1CULESCU

Calificare înaltă
consumuri

Tineretul din întreprinderea noa
stră a răspuns cu entuziasm ini
țiativei colectivului de muncă de la 
uzinele „Ianoș Herbak" din Cluj 
privind reducerea consumurilor 
specifice. Intrucît majoritatea tine
rilor sînt fie absolvenți ai școlilor 
profesionale, fie calificați la locul 
de muncă, comitetul U.T.AL a con
siderat că problema principală că
tre care trebuie să-și îndrepte a- 
tenția în această importantă ac
țiune, o constituie ridicarea conti
nuă a calificării profesionale a tu
turor tinerilor. Numai c'ne-și cu
noaște bine meseria poate fi un 
bun gospodar, poate lupta cu suc
ces pentru reducerea consumurilor 
specifice. In acest sens, în co
laborare cu comitetul de întreprin
dere, sub conducerea comitetului 
de partid, au fost luate o seamă 
de măsuri. Așa, de exemplu, la 
propunerea comitetului U.T.M, pe 
lîngă brigăzile de tineret au fost 
repartizați ingineri și tehnicieni 
care să asigure tinerilor asistența 
tehnică. Astfel, ing. Emil Molva, 
membru în comitetul U.TAL, răs
punde de tinerii din sectorul tăbă- 
cărie vegetală, maistrul Gheorghe 
Spirea de cei din secția croit, 
ștanțat fețe bocanci și pantofi băr
bătești etc.

Tot pentru ridicarea calificării 
profesionale au fost create nu
meroase cursuri de minim tehnic- 
Și pentru ca să asigurăm acestora 
o activitate cit mai rodnica, 8 
cursuri de minim tehnic de exem
plu au fost organizate în cadrul 
celor 8 brigăzi de tineret. La a- 
ceste cursuri predau lecții și orga
nizează discuții tineri ingineri și 
muncitori cu o bogată experiență. 
Așa, de pildă, Marin Andreescu — 
fruntaș pe țară la croit fețe bo-

Basorelief din monumentul închinat ostașilor sovietici de la Treptow-Berlin
Foto: D. D. FLOREA

specifice mici
a economisit în luna aprilie peste 
26. (XJU dm.p- piele. Datorită ridi
cării calificării profesionale tinerii 
Ion Erenciuc și Constantin Po
pescu care lucrau înainte cu pier
deri de materiale au realizat 'în
semnate economii.

Și tinerii stanțori au obținut

canei — este responsabilul cursu
lui de minim tehnic al brigăzii pe 
care o conduce, la fel Petre Titică 
de la pregătit și cusut fele de 
pantofi-femei-

In ridicarea calificării profesio
nale tineretul nostru este îndea
proape ajutat de comuniști. Florea 
lanescu — inițiatorul acțiunii de succese. Gheorghe Terci, de exemplu, 
a se lucra cu 1 la sută mai puțină 
talpă și piele, economisindu-se ast
fel anual 1700 m.p. piele și 10.000 
kg. talpă — acțiune la care au 
răspuns'toți muncitorii tineri — 
Florea Nicolae, Gheorghe Gabor 
și alții împărtășesc tinerilor din 
experiența muncii lor, ajutindu-i să 
lucreze mai bine, mai repede, să 
gospodărească cu pricepere materia 
primă și auxiliară.

In acest an comitetul U.T.M. a 
analizat activitatea a două organi
zații de secție U.T.M. privind mo
bilizarea tinerilor in acțiunea de 
ridicare a calificării profesionale. 
Cu acest prilej s-a indicat tineri
lor să nu se mărginească numai 
la specializarea în meseria lor ci 
să învețe să lucreze mai multe 
operații.

Noi am considerat ca un 
mijloc deosebit de important și 
eficace pentru ridicarea caliticării 
profesionale schimburile de expe
riență între tineri și brigăzi, prin 
care șe pune la îndemîna tinerilor 
experiența înaintată. De aceea în 
acest an am organizat cu tinerii de 
la întreprinderea „Flacăra Roșie" 
două schimburi de experiență la 
care au participat peste 50 de ti
neri. In afară de acestea, periodic 
în cadrul brigăzilor de producție 
au loc schimburi de experiență.

Organizarea și intensificarea ac
țiunii de ridicare a calificării pro
fesionale a tinerilor a făcut ca 
aceștia să realizeze însemnate eco
nomii la consumurile specifice de 
materii prime și materiale. Astfel 
în primele 4 luni în întreaga fa
brică s-au economisit 11.083 kg. 
talpă și 243.900 dm- p. piele. Bri
găzile de tineret au obținut impor
tante succese. Astfel brigada con
dusă de tînărul Alarin Andreescu

în ianuarie a avut pierderi, dar în 
luna martie a economisit peste 80 
kg. de talpă. Petre Chirculiță 130 
kg., iar fruntașul secției, tînărul 
Gheorghe. Șoimu, a economisit, în 
primul trimestru, 1100 kg. de talpă.

Deși comitetul U.T.M. a luat 
multe măsuri în acest sens, 
nu putem spune că am făcut 
totul, că problema ridicării ca
lificării tinerilor a fost pe de
plin rezolvată. Avem încă tineri 
care nu s-au ridicat la nivelul 
fruntașilor, care nu folosesc în
deajuns experiența și îndtumările 
muncitorilor vîrstnici. Noi nu 
ne-am ocupat în suficientă măsură 
să dezvoltăm ia tineri pasiunea 
pentru tehnică, am neglijat orga
nizarea lor în cercuri „citiți litera
tura tehnică", „citiți desenul teh
nic", care și ele ar fi avut un refl 
mare în ridicarea calificării profe
sionale. Noi am analizat recent 
aceste probleme și ne-am gindit la 
măsuri concrete pe care să le luăm 
în acest sens- Astfel, ne-am gindit 
să luăm măsuri privind generali
zarea mai temeinică a experienței 
celor mai buni tineri muncitori, 
sprijinirea formelor de ridicare a 
calificării în cadrul brigăzilor, 
popularizarea rezultatelor bune ob
ținute de tinerii care se ocupă sis
tematic de ridicarea calificării lor 
profesionale.

Ridicînd pe toți tinerii la nivelul 
fruntașilor, făcînd din fiecare un 
bun gospodar al materiilor prime 
și auxiliare aceștia își vor aduce 
din plin contribuția la creșterea 
producției și productivității muncii.

PETRE DUDESCU 
secretar al comitetului U.T.M. 

întreprinderea „Kirov“- 
Bttcureșfi

Depuneri de coroane la Monumentul 
Eroilor Sovietici și la Monumentul 

Eroilor Patriei
Cu prilejul Zilei eliberării Ger

maniei de sub jugul fascist, vineri 
dimineață ambasadorul extraordi- 
nar și plenipotențiar al R. D. Ger
mane la București, Wilhelm Bick, 
însoțit de membrii ambasadei, a 
depus o coroană de flori la Mo
numentul Eroilor Sovietici din 
Piața Victoriei.

La solemnitate au luat parte 
reprezentanți ai Ministerului Afa
cerilor Externe și Ministerului For
țelor Armate ale R. P. Romîne.

Au participat A. A. Epișev, am
basadorul Uniunii Sovietice la 
București,, general maior I. P. Ju- 
ravliov, atașatul militar, naval și 
al aerului și membri ai ambasadei 
Uniunii Sovietice.

După depunerea coroanei de flori 
cei prezenți au păstrat un moment 
de reculegere în memoria eroilor

sovietici căzuți în lupta împotriva 
fascismului.

★
In dimineața aceleiași zile am

basadorul extraordinar și plenipo
tențiar al R. D. Germane la Bucu
rești, W’ilhelm Bick, însoțit de 
membrii ambasadei, a depus o co
roană de fiori la Monumentul Eroi
lor Patriei.

La solemnitate au luat parte 
Traian Micu, director în Ministerul 
Afacerilor Externe, colonel Ștefan 
Polanschi, N. Șerban, director 
ad-interim al Protocolului din Mi
nisterul Afacerilor Externe, ofițeri 
ai forțelor noastre armate.

Cei prezenți au păstrat un mo
ment de reculegere în memoria 
eroilor romîni căzuți în lupta împo
triva fascismului.

(Agerpres)



Vestea organizării în acest an 
a celui de.al doilea Festival 
al tineretului din orașul 

București a fost primită cu entu
ziasm de tineretul orașului nostru. 
In acest an el va fi închinat 
unor evenimente dragi tine
retului : celei de-a 15-a ani
versări a eliberării patriei și celui 
de-al VlI-lea Festival Mondial al 
Tineretului și Studenților de la 
Viena.

Cel mai important rezultat al 
festivalurilor desfășurate în a- 
cest an în organizațiile de bază, 
este acela că atît în organizarea 
cît și în desfășurarea lor a fost 
antrenată marea masă a utemiș- 
tilor și tinerilor.

Unul din obiectivele principale 
urmărite în perioada de pregătire 
și desfășurare a festivalurilor a 
fost mobilizarea și mai activă a 
tinerilor în procesul de producție 
pentru îndeplinirea hotărîrilor Ple
narei C.C. al P.M.R. din noiem
brie 1958.

Organizațiile de bază U.T.M. 
au folosit festivalurile tine
retului ca un prilej de creș

tere a muncii politice și cultura
le de masă, au popularizat
sarcinile economice concrete care 
stau în fața tineretului, mobili- 
zîndu-1 tot odată la îndeplinirea 
lor.

In cadrul festivalurilor organi
zațiilor de bază au avut loc con
cursuri „Cine știe cîștigă" pe pro. 
fesii. Unele dintre acestea au avut 
ca temă descoperirea căilor con
crete de reducere a rebuturilor, de 
creștere a productivității muncii și 
reducerii prețului de cost. Au fost 
organizate seri ale fruntașilor în 
producție, ale brigăzilor de pro
ducție fruntașe care au contribuit 
la răspîndirea inițiativei înaintate 
în producție.

De asemenea în această perioa
dă brigăzile artistice de agitație, 
cum sînt, de pildă, cele de la uzi
nele textile „7 Noiembrie", „23 Au
gust", întreprinderea poligrafică 
nr. 4 etc. au reflectat în progra
mele prezentate cu ocazia festiva. 
Jurilor din organizațiile de bază, 
munca pe care o desfășoară tine
rii antrenați în întrecerile socia
liste, stimulînd fruntașii, inițiati
vele bune, concentrînd totodată fo
cul satirii împotriva leneșilor, 
chiulangiilor, a celor ce nu âu 
încă o comportare demnă în pro
ducție și în relațiile de fiecare zi.

în această perioadă s-au ținut 
de asemenea în colaborare cu 
S.R.S.C., un număr mai mare de 
conferințe economice, tehnice, pu
ternic lega' de problemele de 
producție, specifice fiecărei între
prinderi în parte.

Toate acestea au făcut să creas
că aportul tineretului la îndeplini
rea sarcinilor de producție ale în
treprinderilor din Capitală.

Un alt obiectiv al festi
valurilor a fost educarea patriotică 
a tineretului. în cadrul festiva
lurilor, organizațiile de bază 
U.T.M. au inițiat numeroase vizite 
colective la muzee și expoziții, la

tineretului
Alexandru Sidorenco
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Festivalurile
locuri istorice și pitorești din îm
prejurimile Capitalei și din țară. 
In această perioada tinerii orașu
lui nostru au învățat cîntece pa
triotice și de masă, s-au ținut un 
număr mai mare de conferințe cu 
caracter educativ.

Pregătirea și desfășurarea fes
tivalurilor în organizațiile 
de bază, festivalurile raio

nale, cît și festivalul pe Capitală, 
au avut și au ca obiectiv creșterea 
avîntului muncii patriotice a tine
rilor pentru înfrumusețarea Capi
talei noastre dragi. In cadrul festi
valurilor din organizațiile de bază 
o zi a fost închinată muncii vo
luntare. .S-au ținut numeroase con
ferințe despre tradiția muncii vo
luntare pe marile șantiere, întilniri 
cu tinerii care au lucrat pe aceste 
șantiere etc. Rezultatul acestor ac
țiuni se poate vedea în faptul că 
peste 84.000 de tineri, organizați în 
2.232 brigăzi utemiste de 
muncă patriotică, participă 
pe șantiere la ridicarea unor 
noi construcții, la înfrumusețarea 
orașului nostru.

Pregătirea și desfășurarea festi
valurilor a fost un bun pri
lej de educare internaționa-

î.. —„t sens 
' l-au avut colțurile 

la care s-au organi- 
cu participanții la 

mondiale anterioare, 
străini care învață la 
s-au ținut conferințe 
tineretului sovietic și

Un deceniu
de activitate

Activitate rodnică 
ia căminul cultural

Căminul cultural „Tudor Vla
dimirescu" din comuna Giroc, 
raionul Timișoara, desfășoară o 
susținută activitate de educare 
științifică a tinerilor. De cîteva 
luni s-a deschis un cerc agro
zootehnic. El este frecventat de 
mulți tineri. In cerc s-au ținut 
lecții despre „Procesul de for- 
mare a solului**, „Sămînța și 
semănatul — factorii vieții 
plantelor**, „Reproducția și a- 
meliorarea raselor de animale**, 
„Creșterea vitelor, a păsărilor**, 
despre răsadnițe, lotul experi
mental și insilozare etc.

Pentru ca problemele să fie 
înțelese mai bine, fiecare lecție 
a fost însoțită de diafilme, iar 
lectorii au indicat material 
bibliografic pentru fiecare lec
ție în parte.

Bătrînii își amintesc de 
vremurile cînd în timpul eclip
selor de lună, întreg satul ieșea 
afară cu tălăngi pentru a goni 
vircolacii. Cu ocazia ultimei 
eclipse, de pildă, seara, s-au a- 
dunat la căminul cultural a- 
proape toți tinerii. Directorul 
școlii din comună le-a explicat 
pe tablă mișcarea astrelor, a 
pămintului, a lunii și soarelui. 
După aceea, au urmărit cu toții 
eclipsa de lună. Dar la căminul 
cultural tinerii colectiviști au 
aflat multe lucruri și despre 
sistemul solar, originea vieții 
pe pămînt, despre cei trei sate
liți sovietici etc. Toate acestea 
au fost expuse in cadrul lecto
ratului pentru cultură generală, 
organizat pe lingă căminul cul
tural.

S-ar mai putea spune multe 
lucruri bune despre activitatea 
căminului cultural din comună, 
despre cercurile care sînt în 
cadrul acestuia sau despre tine
rii colectiviști. Trebuie spus 
însă că nu întotdeauna organi
zația U.T.M. acordă sprijinul 
necesar activității desfășurate la 
căminul cultural pentru educa
rea științifică a tineretului. De 
curînd a luat ființă un cerc al 
naturaliștilor. Pînă acum însă 
nu s-a ținut decît o singură lec
ție și aceasta din vina comite
tului U.T.M. care nu a asigu
rat. un program stabil.

Fără îndoială că activitatea 
culturală a tineretului din co
mună ar fi și mai bogată dacă 
organizația U.T.M. s-ar ocupa 
cu mai multă atenție de orga
nizarea ei.

D. DUȚA

a fost un 
educare 

listă a tineretului. In acest 
un rol activ 
festivalurilor 
zat întîlniri 
festivalurile 
cu studenții i 
noi în țară, 
despre viața 
a tinerilor din țările de democrație 
populară, despre lupta tineretului 
progresist din lumea întreagă.

Iată cum s-a desfășurat festiva
lul la Complexul C.F.R. „Grivița 
Roșie" care a durat o săptă- 
mînă. In . deschidere s-a ținut 
o conferință despre însemnăta
tea Festivalurilor mondiale ale 
tineretului. A doua zi a fost 
declarată ziua muncii voluntare în 
uzină ; s-a încărcat un vagon cu 
fier vechi care a fost trimis la 
Reșița, s-au curățat atelierele și 
locurile de muncă, s-au amenajat 
parcurile, s-au 
s-au t——.. 
închinată muncii 
tineretului. Cil această ocazie s-au 
organizat consfătuiri la care au 
fost invitați maiștri, tehnicieni, in
gineri, s-au luat măsuri de îmbu
nătățire a activității brigăzilor și 
posturilor utemiste de control, s-au 
pus la punct graficele, panourile 
etc. In ziua închinată sportului 
s-au organizat competiții și.meciuri 
amicale. Una din zile a fost închi
nată muncii cultural-artistice. Meri
tă pomenită una din acțiunile fru
moase desfășurată în această zi: 
sub lozinca „Nici un utemist fără 
bibliotecă personală" s-a făcut o 
largă popularizare a cărții, s-au 
organizat standuri de cărți în 
fiecare atelier, difuzîndu-se cărți 
în valoare de multe mii de lei. 
Această acțiune s-a permanenti
zat apoi. Și în sfîrșit ulti
ma zi a culminat cu un 
frumos spectacol prezentat la 
club la care au participat aproa
pe 1.000 de tineri. Trebuie spus că 
în fiecare zi, la toate acțiunile a 
fost antrenată marea majoritate 
a tinerilor din uzină.

Cu modificări de program va
riind în funcție de specificul or
ganizației U.T.M. respective, ase
menea festivaluri s-au organizat 
la Fabrica de țigarete București, 
„Tableta", „Element Gottwald” 
și în multe alte locuri.

Acum începe perioada organi
zării etapei raionale a festivaluri
lor tineretului care se vor desfă-

deplinirea sarcinilor economice 
și la o bogată activitate educa
tivă.

La începutul lunii iunie, vor 
începe pregătirile pentru 
întîmpinarea și organizarea 

fazei orășenești a festivalului ti
neretului. In acest timp se vor 
deschide la casele de cultură ale 
tineretului și în alte pavilioane din 
Capitală, expoziții cu cadourile 
pregătite de tineri pentru Festiva
lul de la Viena. Se va organi
za săptămînal „Ziua cîntecului și 
dansului" în parcuri și serbări 
cîmpenești în pădurile din jurul 
Bucureștiului. De asemenea la 
casele de cultură ale tineretu
lui, precum și la alte cluburi și 
case de cultură, vor avea loc ac
țiuni cultural-artistice care vor 
populariza felul în care este întîm- 
pinat cel de-al VlI-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Studenți
lor de către tinerii din țară 
și din lumea întreagă. Vor 
avea loc mari acțiuni sportive, 
spectacole de gală, carnavaluri.

Rezultatele bune obținute pînă 
acum, nu ne îndreptățesc însă să 
închidem ochii asupra unor lip
suri care 
ganizarea și desfășurarea festi
valurilor tineretului în organiza
țiile U.T.M. din orașul nostru.

Principala lipsă este aceea că 
o serie de acțiuni frumoase, pe 
placul tineretului, organizate cu 
ocazia festivalurilor n-au fost 
continuate, permanentizate.

Iată cîteva exemple: Comitetul 
U.T-M. din întreprinderea „Qua
drat" a organizat în perioada fes
tivalului un interesant concurs pe 
tema „Cel mai bun cauciucar"; la 
I.C.A.R. s-au organizat simpozioa
ne privind viața și opera clasicilor 
Emtnescu și Caragiale ; Comite
tul U.T.M. de la „Tehnica Confec
ției" din raionul „Tudor Vladimires
cu" printre alte acțiuni a dedicat o 
zi „Tinerelor gospodine" și multe 
altele. Din păcate insă aceste ac
țiuni și alte inițiative frumoase și 
educative nu au căpătat un ca-

racter permanent, iar Comitetele 
raionale „1 Mai", „Lenin", „Tudor 
Vladimirescu" s-au ocupat slab 
de generalizarea lor. De ase
menea cu toate că anul acesta noi 
am reușit să _ mobilizăm o mare 
masă, de tineri, totuși anumite ca
tegorii de tineret au fost mai pu
țin antrenate în aceste acțiuni. 
Astfel tinerii din cartiere, din sa
tele care aparțin Bucureștiului, 
n-au fost suficient atrași în pregă
tirea și desfășurarea activități
lor festivalurilor. De asemenea 
noi n-am dat suficientă atenție 
organizării festivalurilor în școlile 
medii, din care cauză în unele 
școli acestea n-au răspuns în în
tregime sarcinii educării politice 
multilaterale a elevilor.

Cauza acestor lipsuri constă 
îndeosebi în faptul că unele co
mitete raionale U.T.M. cum ar 
fi Comitetul raional „Nicolae Băl- 
cescu", Comitetul raional „Stalin", 
precum și unele comitete ale or
ganizațiilor de bază U.T.M. nu 
au reușit să îmbine armonios 
munca permanentă educativă pe 
care o desfășoară organizația 
noastră, cu acțiunile special în
treprinse cu ocazia festivalurilor, 
n-au acordat suficientă atenție 
inițiativelor tineretului pentru a 
le permanentiza, pentru i răs- 
pîndi experiența bună.

De asemenea secția de propagan
dă și agitație a Comitetului oră
șenesc U.T.M., nu a intervenit 
prompt pentru a corecta operativ 
neajunsurile ce s-au ivit și pentru 
a ajuta comitetele raionale în ge
neralizarea operativă și permanen
tizarea inițiativelor din organizația 
de bază U.T.M.

omitetul orășenesc U.T.M. 
București este hotărît să-și 
intensifice activitatea pentru 

lichidarea acestor lipsuri, pentru 
mobilizarea tuturor tinerilor
la acțiunile care vor urma,
pentru generalizarea experien
ței' bune dobîndite cu acest 
prilej, astfel îneît festivalul orășe
nesc — pe care-1 dorim o adevă
rată sărbătoare a tineretului Capi
talei — să contribuie și mai mult 
la educarea comunistă a tinere
tului.

La easa de cultură a tine
retului din raionul „I. V. Sta
lin" din Capitală s-a deschis 
de curînd un frumos colț al 
festivalului.

Foto: S. NIGULESGU

rile, s-au plantat pomi și 
sădit flori. O altă zi a fost

în producție a

șura între 20 mai—15 iunie.
Cu acest prilej se vor continua 

acțiunile începute în organizațiile 
de bază capabile să mobilizeze 
marea masă a tineretului la în-

în ultimii ani în regiunea Con
stanța, ca și în alte regiuni ale ță
rii, prin grija partidului și a gu
vernului au fost ridicate numeroase 
lăcașuri de cultură, școli, cluburi, 
cinematografe, cămine culturale, 
care au fost înzestrate cu un bogat 
material necesar desfășurării activi
tății culturale. Recunoscători par
tidului și guvernului pentru con
dițiile minunate ce i-au fost puse 
la dispoziție pentru activitatea cul
turală, tineretul participă cu entu
ziasm la construirea multor lăca
șuri de cultură, îngrijește cu dra
goste bunurile care-i sînt puse la 
dispoziție. Organizații U. T. M. ca 
cele din comunele Comana, Ba- 
sarabi, Făcăieni, Vlădeni, 23 Au
gust și multe altele se ocupă cu 
răspundere de păstrarea și îngriji
rea avutului obștesc. Din păcate 
mai sînt unele organizații U.T.M.. 
oe-i drept puține la număr, care nu 
se ocupă cu consecvență de educa
rea tinerilor în spiritul păstrării și 
îngrijirii bunurilor culturale, al fo
losirii lor în scopurile pentru care 
au fost create.

în raidul întreprins, am surprins 
unele aspecte negative, care apar 
cu atît mai contradictorii eu cît 
marea masă a tineretului din re
giunea Constanța are o deosebită 
grijă și prețuiește la justa valoare 
bunurile culturale, folosindu-le în 
scopul petrecerii instructive a 
timpului său liber.

Am ajuns în comuna Ciocîrlia de 
Jos, raionul Medgidia, într-o zi de 
sărbătoare. Ne-am dus direct la 
căminul cultural unde există o 
bibliotecă cu cîteva mii de volume, 
mese de șah, aparat de radio și 
tot ceea ce este necesar pentru ca 
tineretul să-și poată petrece în mod 
filă cut și instructiv timpul liber, 
n fața clubului erau adunați •

Tinerii de la Șantierul naval maritim din Constanța se pregătesc 
pentru cel de-al V-lea concurs pe țară al echipelor artistice de 

amatori.
Fotoi D. D. FLOREA

Programe bogate 
in conținut

De curînd în sala de festivi
tăți a Casei raionale de cultură 
din Vînju Mare, s-a desfășurat 
faza raională a celui de al V-lea 
concurs artistic al echipelor de 
amatori.

La această sărbătoare s-au 
întîlnit echipele artistice din 
Pătulele, echipele de dansuri 
ale căminelor oulturale din Vîn- 
juleț și Hotărani, brigada artis
tică de agitație a căminului Bă- 
lăcița, formațiile artistice din 
comunele Danciu, Valea Anilor, 
Broscari, Devesel, Vînjuleț și 
altele, care s-au oalificat pentru 
etapa raională a concursului. 
Timp de cîteva ceasuri, în fața 
a peste 800 de spectatori, au 
evoluat rând pe rind toate for
mațiile artistice.

Un viu interes a trezit în rîn
dul spectatorilor brigada artis
tică de agitație a căminului cul
tural Broscari, care în progra
mul său intitulat „Satul nostru 
ieri și azi" a reușit să înfățișe
ze viața grea a țărănimii în tre
cut și viața nouă care s-a născut 
și pulsează acum în satele pa
trie) noastre.

Programul brigăzii artistice 
de agitație a căminului cultural 
Oravița Mare intitulat „Veniți 
alături de noi" realizat cu ta
lent, aduce dovezi concrete, 
convingătoare, despre superio
ritatea muncii în comun a pă- 
mîntului.

...Timpul se scurge încet, rînd 
pe rînd cortina scenei casei de 
cultură este ridicată și lăsată.

Suitele de dansuri executate 
de formațiile artistice ale cămi
nelor culturale : Danciu, Vînju
leț, Oravița Mare, au prilejuit 
spectatorilor adevărate clipe de 
desfătare. La acest concurs s-a 
prezentat pentru prima oară pe 
scena Casei de cultură din 
Vînju Mare tînăra formație or
chestrală a Căminului cultural 
Padina Mare care în programul 
prezentat a înfățișat spectatori
lor frumusețea folclorului local. 
De multă popularitate și sim
patie s-a bucurat formația de 
amatori instrumentiști a cămi
nului cultural, oompusă numai 
din tineri, ou un taraf format 
din 8 persoane, care a executat 
cîteva melodii și jocuri populare 
romînești.

GH. PENTIRESCU 
MARIN POPA

Activitatea culturală în campaniile agricole de vară
Comuna noastră Dragalina din 

raionul Bîrlad este în prezent 
complect cooperativizatâ. Pentru a 
contribui, alături de organizația 
U.T.M. la educarea tinerilor țărani 
muncitori din comună, căminul 
cultural a folosit cele mai variate 
forme de activitate. In timpul ier
nii, la noi s-a desfășurat o activi
tate intensă în cercurile agro
zootehnice, cercurile de cultură 
generală s-au ținut conferințe pe 
diferite teme științifice, iar echipa 
artistică a căminului cultural a 
prezentat numeroase spectacole a- 
preciate de țăranii muncitori din 
comună. Toate aceste forme de ac
tivitate culturală noi le vom con
tinua și în perioada de vară. De
sigur, în această perioadă condi
țiile în care se va duce munca cul
turală sînt altele. Spectacolele — 
date de multe ori chiar la arie — 
trebuie să fie scurte, concrete, le
gate de locul respectiv de muncă. 
Ele au menirea de a educa pe ti
nerii țărani muncitori în spiritul 
unei atitudini socialiste față de 
muncă, de a le forma o puternică 
conștiință colectivistă.
în programele noastre vom sprijini 

munca desfășurată de organizația 
U.T.M., sub conducerea organizației 
de partid, pentru antrenarea tutu
ror tinerilor colectiviști la muncă, 
mai ales în perioadele de vîrf (re
coltat, treieriș, dezmiriștit, întreți
nerea culturilor în continuare), 
astfel ca toate lucrările să fie exe
cutate în timpul optim agrotehnic. 
Paralel cu aceasta, prin programul 
brigăzii artistice de agitație vom 
combate cu toată tăria risipa de 
cereale la treieriș, lipsa de grijă 
față de bunurile obștești (mașini- 
unelte, materiale) care sînt folosite 
în campanie. Vom organiza la arii 
și pretutindeni unde țăranii 
muncitori vor lucra, citirea zilnică 
a presei, dezbătînd în mod deose
bit cele mai actuale probleme de 
politică internă și internațională.

Pentru campaniile de vară, bi
bliotecara comunei va organiza la 
locurile de muncă citirea în co
lectiv a unor fragmente din bro
șuri și cărți agro-zootehnice sau 
din literatură. De asemenea, la 
arie, bibliotecara va expune stan
duri de cărți.

Și în această vară forma cea 
mai atractivă și mai eficace 
a muncii artistice o va con-

Cu 
zi de 
de muncitori, 
funcționari ai „Cetății de foc* 
ajutați de comitetul raional de 
partid, au înființat cenaclul li» 
terar „Maxim Gorki*.

Membrii cenaclului, munci
tori siderurgiști, ingineri și 
funcționari au pășit hotar iți 
să realizeze lucrări literare 
care să reflecte viața nouă pe 
care o trăiesc oamenii muncii 
din acest puternic centru 
muncitoresc.

Cei zece ani care au trecut 
de la înființare au fost ani 
rodnici în rezultate : s-au des-gt 
coperit talente, s-au afirmat caw^ 
tineri scriitori mulți muncitori 
reșițeni. Ei au oglindit în lu
crările lor munca eroică a si
derurgicilor reșițeni, viața 
nouă a „Cetății de foc“.

Poeții și prozatorii cenaclului^, 
au publicat lucrări originale în 
revista „Scrisul Bănățean' și ia 
ziarul local „Flamura Roșie", 
au participat la diverse con
cursuri literare obținînd premii 
ți mențiuni.

La un concurs pe țară orga-, 
nizat de Casa centrală de crea
ție, prozatorul George Iova a 
luat premiul 11 pentru lucra
rea „Pluteau 21 de vaporașe" 
ce oglindea aniversarea Revo
luției din Octombrie în orașul 
București, lucrare publicată și 
în revista „Scrisul Bănățean". 
Un alt prozator, Marin Dobre, 
controlor tehnic la CM.R. 
în schițele „O glumă cu tîlc", 
„A făcut-o țîncul", „O întîm- 
plare ce nu se uită ușor" sa
tirizează cu multă vervă unei» 
rămășițe ale moralei burgheze. 
Toate aceste schițe au 
lumina tiparului în 
„Flamura Roșie".

zece ani în urmă, într-o 
primăvară, un mănunchi 

tehnicieni și

Să cultivăm 
respectul pentru 

lăcașurile de cultură
mulțime de tineri. De la început 
ne-a impresionat însă neplăcut un 
lucru — geamurile sparte de la uși.

Ne-am spus că poate-i vorba doar 
de-un accident întîmplător. Ve
deam înăuntru o mulțime de tineri 
și ne pregăteam să facem cunoștin
ță cu o bogată activitate cultural- 
eductivă. Ne-am dat seama că 
ne-am înșelat de cum am intrat în 
club. Tinerii nici nu cîntau, nici 
nu jucau șah și nu ascultau nici 
radioul. Stăteau cu toți strînși în 
jurul jucătorilor de popice. N-ar fi 
fost nimic rău dacă ar fi asistat 
la un campionat de popice, dar în 
acest club am făcut cunoștință cu 
un joc de popice... pe bani. Bila 
de fier (căci o asemenea bilă în
trebuințau) lovea cu strășnicie în 
perete din care cădeau de fiecare 
dată bucăți respectabile de zid 
Dușumeaua purta și ea amprenta 
acestui joc dur. Spectatorii care 
priveau pe margine comentau și 
susțineau cu aprindere „victoria" 
unuia sau altuia, urcați cu picioa
rele pe mesele de șah deja schilo
dite.

Nu fără surprindere ne-am în
trebat dacă tinerii aceștia știau 
oare cu cîte eforturi a-a construit 
acest club, eîți bani costă materia
lul cu care este dotat și de care 
ei își bat joc eu atîta ușurință.

Lucruri asemănătoare am întîlnit 
și în comuna Giurgeni, raionul 
Fetești, unde căminul cultural are 
ușile stricate, geamurile sparte, 
materialele și mobilierul sînt dete
riorate. De cum intri în cămin te 
izbește nepăsarea care domnește 
pentru bunurile culturale.

Intr-un singur an de zile s-au dat 
aici aproape 20 de baluri și s-au 
făcut cam tot atîtea nunți. In pe
trecerile nocturne, au fost deterio
rate mobilierul și materialele cămi
nului cultural. Grosu Eufrosina, di
rectoarea căminului cultural, după 
ce a consimțit la organizarea a- 
cestor petreceri în cămin, s-a re
semnat în fața acestei situații, 
iar atunci cînd organizația U.T.M. 
a vrut să treacă la repararea stri
căciunilor a spus :

— Ce să se mai omoare tineretul 
cu reamenajarea și mobilarea lui 
că și așa se strică.

O părere foarte originală despre 
păstrarea și îngrijirea avutului 
cultural o are și tînărul director al 
căminului cultural din comuna Os- 
mancea, cămin care se află într-o 
situație asemănătoare.

— Eu — spune el — răspund de 
activitatea culturală, păstrarea lo
calului e treaba sfatului popular.

Care este cauza acestei stări de 
lucruri ? Cum de eu putut tolere

organizațiile U.T.M. din aceste 
sate ca sub ochii lor să fie dete
riorate de către unele elemente 
înapoiate bunurile materiale des
tinate muncii culturale ? Cum de 
au putut tolera asemenea mentali
tăți retrograde la unii tineri direc
tori de cămine culturale care 
aveau datoria să vegheze la păs
trarea și îngrijirea bunurilor ma
teriale încredințate, să lupte pen
tru dezvoltarea continuă a bazei 
materiale cu ajutorul căreia să des
fășoare o bogată activitate cultu
rală în rîndul tineretului ?

Acest lucru se datorește faptului 
că organizațiile U.T.M. din satele 
respective nu s-au ocupat cu simț 
de răspundere de folosirea acestor 
lăcașuri în scopul pentru care au 
fost create : organizarea unei bo
gate activități cultural-artistice. Co
mitetele U.T.M. din aceste organi
zații de bază nu au înțeles că sînt 
datoare să organizeze viața eultu-' 
rală a tineretului din comună, fo
losind pentru aceasta în mod judi
cios și cu multă grijă și atenție baza 
materială existentă. Ele nu s-au 
străduit să dezvolte la tineri, prin- 
tr-o muncă politică susținută, con
știința păstrării, îngrijirii bunurilor 
materiale oe le-au fost puse la dis
pariția. Organioația U.T J4. din CU-

cîrlia de Jos, da pildă, de luni de 
zile nu s-a ocupat de organizarea 
unor acțiuni interesante, educative. 
Responsabilul acestui club — Du
mitru Oae — este membru al co
mitetului U.T.M. El nu a fost 
însă tras la răspundere pentru 
că cu bună știință tolerează 
și chiar încurajează ca în clubul a 
cărei conducere i-a fost încredin
țată să se petreacă manifestări 
străine moralei tineretului nostru. 
In aceeași măsură se fac vinovate 
și comitetele executive ale sfaturi
lor populare din satele respective, 
care nu au controlat activitatea a- 
cestor cămine și cluburi, n-au tras 
la răspundere pe acești directori 
care n-au vegheat la apărarea bu
nurilor existente.

Este necesar ca atît organizațiile 
U.T.M. cît și comitetele executive 
ale sfaturilor populare din satele 
amintite să ia măsuri de urgență 
pentru schimbarea acestor stări de 
lucruri. Organizațiile U.T.M. tre 
buie să pună în discuția adunărilor 
generale problema păstrării și în
grijirii avutului obștesc. Ele tre
buie să fie necruțătoare cu toți 
acei care nu îngrijesc sau strică bu 
nurile materiale puse la dispoziția 
oamenilor muncii de statul nostru 
democrat-popular. Prin conferințe, 
adunări generale U.T.M., articole 
la gazetele de perete etc. organi
zațiile U.T.M. trebuie să educe ti
neretul în spiritul grijii și păstrării 
-vutului obștesc, să creeze o opinie 
colectivă puternică împotriva tu
turor celor care nu respectă sufi
cient bunurile culturale, lăcașurile 
menite să răspîndească lumina cui. 
turii,

G. GHINEA 
». ION

stitui brigada noastră artistică 
de agitație. Invățînd din lipsurile 
anului trecut, cînd brigada artisti
că a prezentat un program sărac 
— neorientat spre principalele 
probleme politice și economice ri
dicate de viața satului nostru, în 
anul acesta noi ne-am străduit, cu 
ajutorul organizației de partid, să 
asigurăm activității brigăzii o orien
tare spre principalele probleme 
care preocupă satul în momentul 
respectiv ca : dezvoltarea și con
solidarea gospodăriei colective, 
executarea în comun a tuturor lu
crărilor în întovărășiri și creșterea 
fondurilor de bază ale acestora.

In brigadă, utemiștii Novac 
Gruia, George Hîncu, Ortansa Do- 
bre și alții, pregătesc de pe 
acum cu conștiinciozitate progra
mele care vor fi complectate pe par
curs cu exemple concrete pe care 
le vor prezenta în campania munci
lor de vară atît la locul de muncă 
cît și la cămin. Echipele de dan
suri vor prezenta în zilele de o- 
dihnă programe artistice variate. 
Periodic se vor organiza seri ale 
tineretului în care se vor evidenția 
utemiștii fruntași în muncile de 
vară și se vor prezenta scurte pro
grame distractive.

Pentru a nu repeta greșala de 
anul trecut, cînd agitația vizuală nu 
a fost strîns legată de mobilizarea 
tinerilor la fiecare campanie agri
colă, am și expus la colțurile roșii 
grafice și panouri, fotografii ale co
lectiviștilor și întovărășiților frun
tași, în campania de primăvară, 
exemple de urmat pentru toți ță
ranii muncitori. Articolele de la 
gazeta cetățenească sînt cu regula
ritate schimbate. La acestea ne a- 
ducem și noi contribuția cu articole 
mobilizatoare legate de munca cul
turală care se desfășoară în spriji
nul dezvoltării și consolidării sec
torului socialist al agriculturii. Prin 
ele se vor populariza metodele bune 
de muncă, se vor critica codașii, 
leneșii. Ele vor avea în felul acesta 
un caracter mobilizator, îndem- 
nînd pe țăranii muncitori să lucre
ze mai bine pămîntul, să folosească 
metodele înaintate, științifice.

In felul acesta sub conducerea 
organizației de partid într-o strîn- 
să colaborare cu organizația U.T.M. 
noi sîntem convinși că vom putea 
face din activitatea culturală un 
mijloc eficace de mobilizare a ti
nerilor țărani muncitori la munca 
de terminare la timp și în bune 
condițiuni a fiecărei campanii a- 
gricole.

ARISTIDE PETCU 
directorul Căminului cultural al 

comunei

văzut 
ziarul

Utemistul Mihai Grosaru lat,. J 
un concurs organizat de ziarul 
„Scînteia" a luat premiul 11 pe 
țară pentru un reportaj literar 
intitulat: „Un edificiu al cul- 
turii*. Of elarul poet Gheorghe 
Ebetiuc a fost premiat la un 
concurs al sfaturilor populare 
pentru poemul „Cîntecul lu
minii** închinat electrificării 
țării.

Aceștia sînt numai cîțiva din 
membrii cenaclului. Bilanțul 
primului deceniu de activitate 
al cenaclului nu poate fi cu* 
prins în cîteva pagini.

Un sprijin prețios l-au dat 
cenaclului scriitorii Alexandru 
Jebeleanu, Mircea Șerbănescu 
și alții.

Comitetul orășenesc U.T.M, 
Reșița a acordat atenția cuve
nită îndrumării politice a 
membrilor cenaclului. De ase
menea, comitetul orășenesc 
U.T.M. a organizat în colabo
rare cu cenaclul numeroase 
simpozioane și seri literare 
care au avut menirea să atragă 
în activitatea cenaclului tot 
mai mulți tineri muncitori. în 
prezent membrii cenaclului 
string materiale pentru scoate
rea unei plachete închinate 
celei de a zecea aniversări.

GHEORGHE BOZU-lăcătuș 
membru al cenaclului literar 

„Maxim Gorki"

Căminul cultural 
a fost înzestrat 

cu aparat 
de proiecție 

cinematografică
Cînd caravana cinematografică 

sosea în comuna noastră, încă cu 
mult înainte de începerea specta
colelor, sala căminului devenea 
neîncăpătoare. Din păcate însă ca- 
ravana cinematografică poposea ' 
cam rar pe la noi. Și iată că a- w 
cum cîteva zile ni s-a făcut o 
mare bucurie. Căminul cultural 
din Deleni raionul Vaslui a fost 
înzestrat cu un aparat de proiecție 
cinematografică marca „T. 16".

Acum țăranii muncitori din co
muna noastră vor avea posibilita
tea să vizioneze săptămînal filme, 
ceea ce va constitui un important 
mijloc de culturalizare a lor.

VIGTOR VASILIU 
director al căminului cultural

Tinerii din cartul tineretului pe puntea C, a motonavei 
„Transilvania" învață un nou cîntec

Foto : D. F. DUMITRU
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Ziua independentei 
de stat a Romîniei
și a victoriei 

asupra fascismului german
(Urmare din pag. l-a) 

Vladimirescu** și alte unități 
aie armatei romîne cu un efec
tiv de 350.000 de oameni. Ostașii 
și ofițerii romîni, conștienți că 
luptă pentru o cauză dreaptă, 
s-au acoperit de glorie în gre
lele lupte purtate pentru elibe
rarea orașelor Sf. Gheorghe, 
Arad, Satu-Mare, Oradea și a 
altor localități din țară.

După eliberarea țării noastre, 
16 divizii romînești, divi
zia „Tudor Vladimirescu'', 
un carp aerian și alte forma
țiuni militare romînești au con
tinuat lupta alături de Armata 
Sovietică, pe teritoriul Unga
riei și Cehoslovaciei, pînă la 
trtfringerea finală a Germaniei 
fasciste.

Poporul nostru cinstește a- 
mintirea soldatului Eftimie Croi- 
toru, sublocotenentului Gheor
ghe Turturică, sublocotenentu
lui Constantin Godeanu și a 
tuturor acelora care și-au dat 
viața In chip eroic pentru eli
berarea patriei noastre.

In focul luptelor împotriva 
fascismului german s-a întărit 
și mai mult și s-a închegat fră
ția de arme romîno-sovietică, 
ce-și are rădăcinile In străve
chile relații dintre poporul ro- 
mîn și marele popor din ră
sărit.

Ca urmare a victoriilor 
Uniunii Sovietice în cel de-al 
doilea război mondial, o serie 
de țări din Europa și Asia, 
printre care și țara noastră, 
S-au rupt din lanțul imperialist 
și au pășit pe calea socialismu
lui. A luat ființă astfel, pe un 
sfert din globul pămîntesc, mă
rețul și puternicul lagăr socia
list care înglobează o populație 
de aproape un miliard de oa
meni. Formarea sistemului 
mondial al socialismului a dus 
la schimbarea radicală a rapor
tului de forțe pe plan interna
țional în favoarea socialismu
lui.

Strîns uniți prin comunitatea 
de țeluri și interese, cuhivînd 
relații de colaborare și într-aju- 
torare reciprocă, țările socia
liste, în frunte cu Uniunea So
vietică, se dezvoltă într-un 
ritm impetuos cucerind strălu
cite victorii în dezvoltarea in
dustriei socialiste, construirea 
agriculturii socialiste și ridica
rea necontenită a nivelului de 
trai material și cultural al po
poarelor lor.

In Uniunea Sovietică socia
lismul a învins pe deplin și 
definitiv. Sub conducerea Parti
dului fiomunist al Uniunii So
vietice, popoarele sovietice au 
pășit în perioada construirii 
desfășurate a comunismului.

Ga urmare a victoriilor do- 
bîndite în toate sectoarele de 
activitate, a strălucitelor reali
zări ale științei și tehnicii so
vietice care deține întîietatea 
în domeniul fizicii atomice, al 
lansării de sateliți artificiali și 
a primei rachete cosmice și în 
multe alte domenii dintre cele 
mai importante, respectul și ad
mirația popoarelor față de ță
rile lagărului socialist în frunte 
cu Uniunea Sovietică au 
crescut nemăsurat de mult. So
cialismul, întruchipat în modul 
cel mai viu de măreața Uniu
ne Sovietică, exercită în întrea
ga lume o puternică forță de 
atracție.

Normal ar fi ea apologeții 
războiului și amatorii de aven
turi militare să tragă învăță

minte din desfășurarea și ur
mările celui de-al doilea război 
mondial. Dar la atîția ani da 
la terminarea războiului, pro
blema germană nu și-a găsit 
încă rezolvarea, Tratatul de 
pace cu Germania n-a fost în
cheiat, iar Berlinul occidental 
este sub ocupație străină. Este 
o situație anormală pe care po
poarele așteptau și așteaptă ca 
participanții la coaliția antihi- 
tleristă să o înlăture cît mai 
grabnic, așa cum în repetate 
rînduri a propus U.R.S.S.

Popoarele iubitoare de pace 
sînt profund îngrijorate de am
ploarea înarmărilor atomice, de 
hotărîrea unor guverne ale ță
rilor participante la N.A.T.O. 
de a admite instalarea pe teri
toriile lor a rampelor pentru 
lansarea rachetelor atomice în
dreptate împotriva U.R.S.S. și 
celorlalte țări socialiste. Pro
fundă îngrijorare trezește rit
mul accelerat în care guvernul 
revanșard de la Bonn cu spri
jinul activ al S.U.A., se stră
duiește să înarmeze Bundes- 
wehrui cu armament atomic și 
arme-rachetă. Acest armament 
în mîinile militariștilor vestger- 
mani amenință serios pacea și 
securitatea popoarelor din 
Europa. In Europa și în lumea 
întreagă crește mișcarea popu
lară împotriva politicii război
nice a Occidentului, împotriva 
noului Werhmacht, pentru so. 
luționarea pașnică a probleme- 
lor internaționale litigioase.

In zilele noastre, forțele 
păcii sînt suficient de puternice 
pentru a pune frîu agresorilor 
și a bara calea războiului. In 
ultimul timp, datorită eforturi
lor depuse de Uniunea Sovie
tică și celelalte țări socialiste, 
eforturi sprijinite activ de po
poarele iubitoare de pace, de 
toate forțele păcii, în viața in
ternațională s-au conturat noi 
posibilități pentru slăbirea în
cordării șl încetarea „războiu
lui rece". Popoarele consideră 
că apropiata conferință de ta

Geneva creează o bază capabi
lă să reînvie spiritul de co
laborare care a existat între 
statele participante la lupta 
antifascistă, colaborare indis
pensabilă consolidării păcii și 
rezolvării marilor probleme ale 
vieții internaționale. Conferința 
de la Geneva oferă premize fa
vorabile, ce trebuie valorificate, 
pentru rezolvarea problemei 
germane. Apropiata conferință 
a miniștrilor de afaceri externe 
de la Geneva, căreia trebuie 
să-i urmeze conferința la nive
lul cei mai înalt, sînt rezulta
tul luptei popoarelor iubitoare 
de pace care au reușit să im
pună guvernelor occidentale 
ideea tratativelor. încercările de 
a organiza noi alianțe agresive 
în diferite regiuni ale globului, 
obiecțiunile ridicate în calea 
realizării unui acord pentru in
terzicerea experiențelor cu arme 
nucleare etc. arată limpede că 
adepții „politicii pe marginea 
prăpastie?* nu au renunțat la 
țelurile lor agresive. Acest lu
cru obligă țările socialiste să 
ia toate măsurile pentru întă
rirea capacității lor de apărare, 
pentru întărirea forțelor lor 
armate.

Poporul romîn, muncind cu 
avînt pentru înfăptuirea măre
ței opere de construire a socia
lismului, este adînc interesat 
In menținerea și apărarea păcii. 
Călăuzit de aceste nobile nă
zuințe, guvernul Republicii 
Populare Romîne, duce alături 
de celelalte țări socialiste în 
frunte cu Uniunea Sovietică, o 
politică activă de apărare a 
păcii, își aduce contribuția sa 
la lupta pentru întărirea prie
teniei și înțelegerii între po
poare.

Unit în jurul Partidului 
Muncitoresc Romîn și a guver
nului R.P.R., întregul nostru 
popor muncitor este hotărît să 
apere și să consolideze puterea 
populară, să contribuie la în
tărirea continuă a lagărului 
socialist, bastionul păcii și 
seourității popoarelor.

l.a uzinele „Progresul“-Brăila se muncește intens la montarea 
unui nou lot de 20 rulouri compre soare de 10 tone. O mare contri
buție la realizarea acestora o aduc tinerii.

în fotografie un aspect din ti mpul asamblării rulourilor eom- 
presoare. Foto : AGER PREȘ
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Manifestări eu prilejul aniversării 
proclamării independentei de stat a Romîniei 

și a victoriei asupra fascismului german
Ia Capitală și în țară au loc 

numeroase manifestări cu prilejul 
aniversării a 82 de ani de la pro
clamarea independenței de stat a 
Romîniei și a 14 ani de la victo
ria asupra fascismului german.

La adunarea cară a avut loc 
vineri după-amiază la Casa de 
cultură a raionului „1 Mai", ge- 
neralul-maior Dumitru Constanti- 
nescu a vorbit despre „Rolul ho- 
tărîter al. Uniunii Sovietice în vic
toria asupra fascismului". La ca
sele de cultură ale tineretului din 
raioanele „23 August", „Grivița 
Roșie" și „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej“ au avut loc, de asemenea, 
adunări la care ofițeri ai Forțelor 
noastre Armate au vorbit despre 
însemnătatea zilei de 9 Mai în 
istoria poporului nostru, despre 
victoria glorioaselor armate sovie
tice împotriva fascismului și fră
ția de arme romîno-sovietică.

Manifestări asemănătoare au 
mai avut loc la clubul „Construc
torul", la întreprinderile .flacăra 
Roșie”, .^Răscoala din 1907”, pre
cum și la alte întreprinderi și insti
tuții și în unități militare. In școli 
au loc, de asemenea conferințe, seri 
literare. întâlniri ale elevilor, cu 
participant la războiul antihitle
rist. Profesorii vorbesc elevilor 
despre faptele de arme ale ostași
lor ruși și romîni care au luptat 
pentru independența de stat a Ro-

mâniei ta războiul din 1877, precum 
și despre luptele eroice ale ostași
lor sovietici pentru dezrobirea po
poarelor de sub jugul fascist și 
despre participarea armatei romîne 
la războiul antihitlerist

★
La Iași, la fabrica de antibiotice, 

fabrica „Textila Roșie", . Direcția 
regională O.F.R., sfatul popular 
orășenesc și în alte întreprinderi 
și instituții au avut loc conferințe 
despre însemnătatea proclamării 
independenței de stat a Romîniei și
a victoriei asupra fascismului ger
man. Adunări asemănătoare au 
mai avut loc la diferite întreprin
deri și instituții din Bîrlad, Paș
cani, Vaslui și din alte centre ale 
regiunii. Numeroși elevi din re
giunea Iași îngrijesc în aceste zile 
mormintele și monumentele eroilor 
sovietici și romîni căzuți în luptele 
împotriva fascismului.

★
In regiunea Suceava, muncitorii 

de la Depoul C.F.R. Ițcani, de la 
fabrica „Străduința", oameni ai 
muncii din Suceava și din alte lo
calități ale regiunii, elevi, se în- 
tîlnesc în aceste zile cu partici- 
panți la războiul antihitlerist, care 
le vorbesc despre faptele de arme 
ale ostașilor sovietici și romîni în 
lupta pentru înfrîngerea fascismu
lui.

(Ager preș)

Vizita parlamentarilor 
vest-germani

Membrii delegației fracțiunii 
parlamentare a Partidului So. 
ci al Democrat din Germa
nia deputății Marta Schanzen- 
bach, membru în Prezidiul 
P.S.D.G., Karl Wittrock și Willy 
Miiller, însoțiți de Harry Arnolă 
Schleicher, corespondent al servi
ciului de presă al P.S.D G. la Bel
grad, au făcut o vizită la Orașul 
Stalin.

Oaspeții, însoțiți de deputății 
Marii Adunări Naționale a R. P- 
Romîne, 
Maxim

Anton
Bergheana și

Breiitenhofer.
Mihatl
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Cartea constituie traducerea 
ultimei ediții a aicestei lucrări 
apărute în U.R.S.S. în care sînt 
făcute numeroase îndreptări și

Printre fruntașii uzinelor 
„Ernst Thâlmann" din Orașul 
Stalin se numără și tinerii din 
brigada de tineret de ta turnă
toria de fontă condusă de Gra- 
țian Așteleanu. Ridicîndu-și ne
contenit calificarea profesiona
lă tinerii din această brigadă 
au realizat numeroase inovații, 
care au adus uzinei economii 
în valoare de 11.500 lei.

lată-i pe harnicii tineri tur
nători în fotografia noastră.

PRAGA 8 (Agerpres).
De ta Karlovy Vary la Praga 

(175 km.), pe un timp însorit, s-a 
desfășurat vineri cea de-a șasea 
etapă a marii competiții cicliste 
„Gursa Păcii" Berlin-Praga-Var- 
șovia. Deși a prezentat numeroase 
dificultăți, această etapă nu a a- 
dus schimbări importante în clasa
mente. Plutonul compact a atacat 
urcușul „Krasna-Dolina" (km. 
29 unde francezul Bpalle cîștigă 
sprintul de cățărare, urmat de 
bulgarul Hristov. La coborîre eva. 
dează Schur (R.D. Germană), To- 
nucci (Italia) și Fornalczyk (R.P. 
Polonă). Ei vor fi prinși însă 1a 
km. 50 în urma unei acțiuni ener
gice la care au participat cicliștii 
romîni și sovietici. In orașul Plsen 
(km. 85) primul trece Adler (R.D 
Germană), urmat de Goosens (Bel
gia). Tot 
din orașul 
Goosens și 
oondus de
ce la aproximativ un minut, 
km. 146 asistăm la o regrupare 
generală. Lupta pentru victorie se 
dă înainte de intrarea în Praga 
unde evadează belgienii Vtodevo- 
gel și de Wolff. Moiceanu oon-

traatacă puternic, trăgînd întreg 
plutonul după el, dar pe străzile 
orașului cicliștii belgieni își păs
trează avansul de eîteva sute de 
meri și intră primii pe stadionul 
Spartak Sokolovo. Aici se desfă- 
șurase cu eîteva minute înainte 
meciul de fotbal dintre selecțio
nata orașului Praga și echipa UT 
Arad, cîștigat de jucătorii ceho
slovaci cu scorul de 5—2 (2-2).

Clasamentul etapei: 1. Vindevo- 
gel (Belgia) a parcurs 175 km. 
în 4 h 47’28” ; 2. de Wolff (Bel- 
gia) 4 h 47’36”; 3. Kapitonov
(U.R.S.S.) 4 h 47’50”; 4. Moicea. 
nu (R.P. Romînă); 5. Trape 
lia); 6. Vemturelli (Italia) 
același timp un pluton de 
50 de alergători în care 9: 
Constantin Dumitrescu, Ion
le și Ion Stoica. Ion Braharu a 
sosit după 7’12”, iar M. Voinea la 
7’52”.

Pe echipe etapa a fost dțtigată 
de Belgia urmată 
R.P. Romînă.

In clasamentul 
dual continuă să

(Ita- 
și ta 
peste 
aflau 
Vasi-

Foto : N. STELORIAN

Adler cîștigă sprintul 
Berun înaintea lui 

a lui Vjtetta. Plutonul 
Gabriel Moiceanu tre- 

La

INFORMAȚII

de U.R.S.S. și

Schuster, precum și de Pavel 
Moldovanu, președintele Sfatului 
popular al Orașului Stalin, au vi
zitat uzinele de autocamioane 
„Steagul Roșu”, gospodăria a- 
gricolă colectivă Hălchiu, mater
nitatea din Orașul Stalin și hote
lul turistic de la Poiana Stalin.

In cursul zilei, membrii delega
ției au avut o întîlnire cu un 
grup de deputați în Marea Adu
nare Națională din regiunea Sta
lin și cu membrii comitetului 
executiv al sfatului popular 
gional.

re-

Cu prilejul celei de-a 14-a ani
versări a eliberării Cehoslovaciei 
de sub jugul fascist, Consiliul 
Central al Sindicatelor din R. P. 
Romînă a transmis o telegramă 
către Consiliul Central al Sindi
catelor din R. Cehoslovacă prin 
care transmite, în numele munci
torilor, tehnicienilor, inginerilor 
și funcționarilor din țara noastră, 
un salut frățesc și cele mai sin
cere felicitări sindicatelor și tutu
ror oamenilor muncii din R- 
Cehoslovacă.

★
Cu prilejul celei de-a 14-a ani

versări a eliberării Cehoslovaciei 
de sub jugul fascist, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
R. Cehoslovace la București, Ivan 
Rohal Ilkiv, a vorbit la posturile 
noastre de radio și televiziune 
despre marea sărbătoare a po
porului cehoslovac.

★
Vineri dimineața s-au deschis la 

București lucrările celei de-a Vll-a 
consfătuiri internaționale de lucru 
a țărilor socialiste în domeniul ra
zelor cosmice și interacțiilor nu
cleare la energii mari.

Consfătuirea este organizată de 
Institutul de fizică atomică al Aca
demiei R. P. Romîne.

La lucrările consfătuirii parti
cipă oameni de știință și cercetă
tori în domeniul razelor cosmice 
de la Institutul unificat de cerce
tări nucleare de la Dubna, Uni
unea Sovietică, de la institute și 

specialitate din 
R. P. Bulgaria, 
R. D. Germană, 

P. Ungară și din

Ministerul Sănătății și Prevederi
lor Sociale.

★
Vineri dimineață a sosit în re

giunea Oradea o delegație agricolă 
din R. P. Ungară condusă de tov. 
Dogei Imre, ministrul Agriculturii.

La Episcopia Bihorului membrii 
delegației au fost întîmpinați de 
tov. Bucur Șchiopu, adjunct al mi
nistrului Agriculturii și Silvicul
turii și de reprezentanți ai organe
lor de partid și de stat din re
giune.

Oaspeții vor vizita unități agri
cole socialist-cooperatiste, stațiuni 
experimentale agricole și instituții 
de învățămînt agricol din țara 
noastră.

general indivi- 
conducă Ventu- 

relli (Italia) - 24 h 12’22”, 
mat de Vandeivecken (Belgia) 
1’34”, 
1’59”, 
4’13”. 
oul 9

Pe
pat de R.D. Germană, urmată de 
Belgia, Italia, U.R.S.S., R. P. Ro
mînă, R. P. Bulgaria, Anglia etc

Geldermans (Olanda) 
Schur (R.D. Germană) 
G. Moiceanu se află pe 
la 4’50” de lider,
echipe primul loc este ocu-

ur
la 
ta 
la 

fo-

Luni 11 ffl&i
PREMIERĂ 

ta cinematografele 

Patria și București

■ ■Editura politică
a apărut:

de economi* polttleâ
(ediția II-») M tai

oomplectări hi lumina discuți
ilor ce au avut toc In ultimul 
timp între economiștii marxiști.

laboratoare de 
R. P. Chineză, 
R. Cehoslovacă, 
R. P. Polonă, R. 
R. P. Romîn ă.

★
părăsit QapitalaJoi noaptea a ț" ~ k" ' 

plecînd spre Geneva delegația 
țării noastre oare va participa la 
lucrările celei de-a 12-a adunări 
a Organizației Mondiale a Sănă
tății.

Din delegație fac parte tova
rășii : Voinea Marinescu, minis
trul Sănătății și Prevederilor So
ciale, Octavian Belea, președintele 
Grucii Roșii a R. P. Romîne și 
PompMiu Zgîndăr, director în

★
Cu prilejul împlinirii i 10 uii 

de la apariția ziarului „Steagul 
Roșu", organ al Comitetului re
gional București al P.M.R. și al 
Sfatului popular al regiunii Bucu
rești, vineri după amiază la Casa 
Ziariștilor din Capitală a avut loc 
o adunare festivă.

Au luat parte conducători ai 
organelor regionale de partid și 
de stat, redactori șefi ai ziarelor 
și publicațiilor centrale, colecti
vul de muncă al ziarului.

Despre cea de-a 10-a aniver
sare a ziarului g vorbit tov. 
Bucur Brănișteanu, redactor-șef al 
ziarului „Steagul Roșu".

★
Vineri seara, a avut loc ta ci

nematograful Patria din Ga>pitală 
spectacolul de gală cu filmul „Cei 
44”, producție a studiourilor ci
nematografice din R. Cehoslovacă.

La spectacol au luat parte: G. 
Prisnea, .adjunct al ministrului 
învățământului și Culturii, 
Buican, vicepreședinte 
I.R.R.G.S., G. Macovescu, direc
tor general al Cinematografiei, 
N. Melinescu, director în Minis
terul Afacerilor Externei și alții.

Au participat, de asemenea, 
Ivan RohaMlkiv, ambasadorul R. 
Cehoslovace la București, și mem
bri ai Ambasadei.

e 
t>m si a sruao<jiu/.*wuA- 

rnu’-ruwsswH.

Al. 
al

(Ager prea).
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BRANKO PLESA 
TATIANA P1LEȚKAIA 
VLADIMIR TROȘIN 
LEV SVERDLIN 
MILAN PUZ1CI

SERGHEI LUKIANOV 
TATIANA KONIUHOVA 
E. SAMOILOV 
V. STARICI

Scenariul: L. Ltikov, A. Isa- 
kovici, M. Kaț. Regia : L. Lukov 
Imaginea : M. Kirillov. Muzica: 
N. Bogoslovski.

Se împlinesc 14 ani de la istorica 
zi de 9 Mai 1945, care a marcat epo
cala victorie a coaliției antihitleriste, 
în frunte cu Uniunea Sovietică, asu
pra fascismului german.

Victoria asupra Germaniei hitleriste 
în cel de-al doilea război mondial 
are o uriașă însemnătate istorică pen
tru destinele popoarelor Europei și 
ale întregii lumi. Ca urmare a vic
toriei Uniunii Sovietice în cel de-al 
doilea război mondial s-au creat con
diții favorabile ca o serie de popoare 
din Europa și Asia, sub conducerea 
partidelor comuniste și muncitorești, 
să-și hotărască singure destinele, să 
se desprindă din sistemul capitalist 
și să construiască o societate nouă
— societatea socialistă. S-a format 
lagărul socialist — cea mai de preț 
cucerire a popoarelor — care cuprin
de o treime din omenire și se întinde 
pe o pătrime din suprafața globului 
pămîntesc. Transformarea socialismu
lui Intr-un sistem mondial a făcut ca 
raportul de forțe pe arena interna
țională să se schimbe radical în fa
voarea socialismului. Măreața victo
rie a Uniunii Sovietice asupra fascis
mului a exercitat o puternică in
fluență asupra desfășurării luptei de 
eliberare națională a popoarelor din 
colonii și din țările dependente. Sub 
loviturile popoarelor dornice de liber
tate, sistemul colonial al imperialis
mului s-a destrămat în cea mai mare 
parte, luînd naștere și consolidîndu-se 
un șir întreg de state suverane.

Marile transformări social-econo- 
mice și politice care s-au petrecut in 
viața popoarelor, după cel de-al doi
lea război mondial, au fost posibile 
înainte de toate pențru că U.R.S.S.
— primul stat socialist din lume, a 
avut rolul hotărîtor în obținerea vic
toriei asupra fascismului german.

In ciuda faptelor istorice, în ulti
mii ani, în țările capitaliste din Oc
cident au apărut o avalanșă de stu
dii și memorii cu privire la istoria ce
lui de-al doilea război mondial, în 
care falsificatorii istoriei trec sub tă
cere sau neagă rolul hotărîtor al 
Uniunii Sovietice în zdrobirea Ger
maniei hitleriste și a Japoniei mili
tariste. Literatura reacționară impe
rialistă privitoare la cel de-al doilea 
război mondial minimalizează rolul 

frontului sovieto-german, pe care •-« 
decis de fapt soarta războiului și 
exagerează peste măsură rolul fron
turilor secundare pe care au dus ac
țiuni militare forțele armate ale 
S.U.A. și Angliei.

Departe de noi intenția de a dimi
nua meritele popoarelor și armatelor 
țărilor aliate, care au luptat alături 
de U.R.S.S. împotriva Germaniei fas
ciste. Fiecare victorie obținută de ele 
pe fronturi era o contribuție folosi
toare cauzei comune — zdrobirea a- 
gresorilor. Este însă suficient să com
parăm efectivul forțelor armate care au 
acționat pe diferitele fronturi, amploa
rea și caracterul încordat al luptei, în 
sfîrșit rezultatele obținute, pentru a ne 
convinge că rolul hotărîtor în zdrobi
rea blocului fascist revine Uniunii So
vietice și Forțelor sale Armate. Faptele, 
analiza obiectivă a desfășurării războiu
lui, demonstrează valoarea reală a fron
tului sovieto-german ca front principal 
al celui de-al doilea război mondial. Ce 
dovedesc faptele ?

In primul rînd, pe frontul sovieto- 
german s-au aflat principalele forțe 
ale blocului fascist din momentul a- 
tacării Uniunii Sovietice de către 
Germania hitleristă și pînă la sfîrși- 
tul războiului în Europa.

In al doilea rînd, operațiile cele 
mai mari care au exercitat o influență 
hotărîtoare asupra desfășurării ulte
rioare și asupra deznodămîntului răz
boiului, au avut loc pe acest front.

In al treilea rînd, pierderile cele 
mai mari, de neînlocuit, au fost pro
vocate forțelor armate ale blocului 
fascist de către trupele sovietice.

Dar să dăm eîteva exemple con
crete.

In conformitate cu „planul Barba
rossa", în iunie 1941 au fost aruncate 
împotriva Uniunii Sovietice 152 de di
vizii și 2 brigăzi din cele 214 divizii 
și 7 brigăzi pe care le avea în acel 
timp Germania fascistă. Pe toate ce
lelalte teatre de acțiuni militare și în 
rezerva comandamentului hitlerist 
existau în acel timp 62 de divizii și 
5 brigăzi. Prin urmare, chiar de la în
ceputul războiului, 70 la sută din tru
pele terestre ale Germaniei fasciste 
s-au aflat pe frontul sovieto-german 
și numai 30 la sută se aflau pe cele
lalte teatre de acțiuni militare și în

Rolul hotărîtor al poporului sovietic 
și al Forțelor sale Armate 

In zdrobirea fascismului
rezervă. In afară de aceasta, împo
triva Uniunii Sovietice au fost folo
site la începutul războiului 29 de di
vizii și 16 brigăzi ale țărilor sate
lite, care au participat la război de 
partea Germaniei hitleriste. De re
marcat, că în acel timp în Apus nu 
se duceau de fapt nici un fel de ac
țiuni militare.

In aceste condiții extrem de grele, 
s-a manifestat deosebit de evident 
rolul hotărîtor al frontului sovieto- 
german. Loviturile puternice primite 
de trupele fasciste din partea Armatei 
Sovietice încă din primele luni ale 
Marelui Război pentru Apărarea Pa
triei au zădărnicit planul hitlerist al 
războiului „fulger** și au pricinuit co
tropitorilor fasciști pierderi uriașe. 
Zdrobirea trupelor hitleriste lîngă 
Moscova, în decembrie 1941, a spulbe
rat mitul invincibilității armatelor 
hitleriste și a constituit, prima lor 
mare înfrîngere în cel de-al doilea 
război mondial. O înfrîngere și mai 
grea a suferit mașina de război ger
mană în istorica bătălie de la Stalin
grad, care a reprezentat cotitura hotă
rîtoare în războiul just împotriva Ger
maniei hitleriste. Este necesar să subli
niem că cotitura radicală, pe frontul 
hotărîtor al celui de-al doilea război 
mondial a avut loc în acel timp cînd 
în Europa occidentală nu exista încă 
un al doilea front. Ea a dus la încer
cuirea și nimicirea unei grupări germa- 
no-fasciste de 330-000 de oameni.

In vara anului 1943, bătălia de la 
Kursk a adus armatele cotropitoare 
fasciste în pragul catastrofei. In anul 
1944 Armata Sovietică a dat noi lo

vituri zdrobitoare trupelor hitleriste, 
măcinîndu-le forțele.

In timp ce Armata Sovietică dădea 
dușmanului lovituri nimicitoare, cercu
rile guvernante din S.U.A. și Anglia 
au tergiversat an de ah deschiderea 
celui de al doilea front. Guvernele 
Angliei și S.U.A. și-au debarcat tru
pele în Franța numai atunci cînd era 
de-acum cu desăvîrșire limpede că 
Armata Sovietică poate, nimicind sin
gură Germania hitleristă, să elibereze 
popoarele înrobite din Europa. Că pe 
frontul sovieto-german s-a hotărît 
deznodămîntul războiului, că pe ume
rii poporului sovietic a stat princi
pala povară a războiului și după 
deschiderea celui de al doilea front 
o dovedesc și următoarele date: la 
1 ianuarie 1945 pe frontul sovieto- 
german acționau 185 de divizii și 21 
de brigăzi germano-fasciste. Armatele 
americano-engleze imobilizaseră doar 
33 la sută din trupele germano-fas
ciste.

Ofensiva vijelioasă din primăvara 
anului 1945, precum și victoria isto
rică a Armatei Sovietice în marea bă
tălie de la Berlin au avut drept ur
mare capitularea necondiționată a 
Germaniei fasciste.

Exemplele citate dovedesc incon
sistența teoriilor istoriografiei bur
gheze contemporane care încearcă să 
schimbe centrul de greutate și impor
tanța fronturilor, exagerînd contribu
ția armatelor americane și engleze.

Denaturînd realitatea, istoricii mi
litari americani exagerează peste mă
sură rolul livrărilor de material de 
război către U.R.S.S. în cadrul aș» 

zisei legi „lease-lend“-ului. *) Faptele 
arată că greutatea specifică a livră
rilor în cadrul „lease-lend“-ului a 
constituit doar aproximativ 4 la sută 
din producția industrială a Uniunii 
Sovietice. Dacă comparăm producția 
tehnică militară din apii celui de-al 
doilea război mondial a S.U.A. și a 
U.R.S.S. obținem următorul tablou. 
Producția medie anuală de tancuri a 
U.R.S.S. a fost de peste două ori mai 
mare ca în S.U.A., de tunuri — de 
trei ori mai mare, cea de aruncătoare 
de mine — de aproape șase ori mai 
mare, de puști — de două ori mai 
mare, iar în ceea ce privește mitralie
rele și cartușele s-au produs aproxi
mativ într-o cantitate egală. Numai 
în producția de avioane S.U.A. a în
trecut Uniunea Sovietică : producția 
anuală de avioane în S.U.A., a fost 
în medie de 49.000, iar în U.R.S.S. 
în ultimii trei ani ai războiului — de 
40.000.

La aceasta se cuvine să adăugăm 
că în lupta armată comună impor
tanța primordială nu o are pur și 
simplu cantitatea de. armament și teh
nica de luptă produsă, ci faptul, unde 
și în ce măsură au fost folosite ar
mamentul și tehnica de luptă, ce ral

*) Această lege, adoptată de Con
gresul S.U.A. în 1941. dădea guvernu. 
lui S.U.A. dreptul de a da un împru
mut sari de a închiria altor state, di
ferite mărfuri si materiale necesare a- 
părării acestor state, dacă după apre

cierea președintelui, apărarea acestor 
state era de importanță vitală pentru 
apărarea S.U.A. 

au jucat ele în zdrobirea inamicului. 
Daca întreaga producție a întreprin
derilor sovietice militare — mii de 
tunuri, avioane și tancuri — a fost în
dreptată în întregime pe teatrul hotărî
tor al acțiunilor militare, care a fost 
frontul sovieto-german, apoi, cea mai 
mare parte a producției de război a 
S.U.A. a fost folosită fie pe teatre de 
operații secundare, fie trimisă în ță
rile Americii de Sud și Asiei, care 
nu au luat parte activă în război. 
Dar aceste fapte de o importanță deo
sebită, istoricii burghezi nu le iau în 
seamă.

Celor ce astăzi caută să falsifice 
rolul U.R.S.S. și al glorioaselor sale 
Forțe Armate în zdrobirea fascismu
lui ar fi bine să li se reamintească 
nenumăratele telegrame, mesaje și 
scrisori prin care șefii guvernelor 
occidentale au recunoscut măreția 
faptelor de arme ale Armatei Sovie
tice și rolul său hotărîtor în înfrîn
gerea fascismului.

Adresîndu-se lui Stalin prin mesa
jul său din 27 septembrie 1944, 
Churchill recunoștea că: „Tocmai ar
mata rusă a dat lovitura zdrobitoare 
mașinii de război germane și... în 
momentul de față reține pe frontul 
său o parte incomparabil mai mare 
a forțelor inamicului".

O apreciere și mai înaltă a luptei 
eroice a Armatei Sovietice a dat F. 
Roosevelt. In mesajul din august 1942 
către Stalin, el declara : „Statele 
Unite își dau foarte bine seama că 
Uniunea Sovietică poartă pe umerii 
săi principala povară a luptei și că 
a avut de suferit cele mai mari pier
deri...".

In mesajul din 23 februarie 1943 
Rodsevelt scria : „In decurs de mai 
multe luni, cu toate uriașele pierderi 
de materiale, mijloace de transport 
și teritorii, Armata Roșie nu a per
mis inamicului său atît de puternic 
să obțină vreo victorie. Armata Roșie 
l-a oprit lîngă Leningrad, lîngă Mos
cova, lîngă Voronej, în Caucaz și, în 
șfîrșit, în nemuritoarea bătălie de la 
Stalingrad, ea nu numai că a reușit 
să înfrîngă inamicul, dar a trecut la 
• minunată ofensivă, care continuă cu 

succes de-a lungul întregului front, 
de la Baltică și pînă la Marea Nea
gră... Asemenea realizări poate ob
ține numai o armată care are o con
ducere competentă, o organizare te
meinică, o pregătire corespunzătoare, 
și, în primul rînd, hotărîrea de a în
vinge inamicul fără a-și precupeți 
sacrificiile... Armata Roșie și poporul 
rus au silit forțele armate ale Iui Hit
ler să pășească pe calea înfrîngerii 
definitive — fapt cu desăvîrșire cert 
— și și-au cucerit admirația trainică 
a poporului Statelor Unite".

Trimițînd în mai 1944, două di
plome eroicilor apărători ai Stalin- 
gradului și Leningradului, F. Roosevelt 
scria lui Stalin: „Stalingradul și Le
ningradul au devenit sinonime cu dir- 
zenie și forță morală, calități care ne-au 
dat posibilitatea să rezistăm". Aceste 
înalte aprecieri au fost împărtășite de 
popoarele S.U.A-, Angliei, Franței și ale 
altor țări. Oricît s-ar strădui în zi
lele noastre reacțiunea să calomnieze 
politica Statului Sovietic, oricît s-ar 
zbate să micșoreze rolul Armatei So
vietice în învingerea agresorilor fas
ciști, adevărul istoriei rămîne.

Faptele istorice dovedesc categoric 
rolul hotărîtor al Uniunii Sovietice și 
cauzele adînci care au determinat 
victoria sa asupra fascismului în cel 
de-al doilea război mondial.

Victoria Uniunii Sovietice în cel 
de-al doilea război mondial își are 
izvorul în superioritatea orînduirii 
economice, sociale și de stat sovie
tice, în însuși caracterul și particu
laritățile Armatei Sovietice, prima 
armată de tip nou.

Chezășia victoriilor istorice repur
tate de Uniunea Sovietică în Marele 
Război pentru Apărarea Patriei a 
constat în conducerea Armatei Sovie
tice și a întregului popor sovietic de 
către gloriosul P.C.U.S. In anii grei 
ai războiului, P.C.U.S. a fost organi
zatorul, conducătorul și însuflețito- 
rul popoarelor sovietice, atît pe front 
cît și în spatele frontului. P.C.U.S. 
a asigurat mobilizarea tuturor resur
selor materiale și morale pentru ni
micirea cotropitorilor și a înfăptuit 
conducerea permanentă a acțiunilor 
militare.

I. POPLEANU



De peste hotare J Sărbătoarea
Poporul german are dreptul i£eslaHrușdov 

în 1111 Tinint rin n;ipn Privind relațiile Hl U.1L II dial ue pace sovieto-finlandeze
Declarația lui Wilhelm Pieck

BERLIN 8 (Agerpres). — Agen
ția A.D.N. a transmis in legătură 
cu Ziua eliberării declarația lui 
Wilhelm Pieck, președintele Repu
blicii Democrate Germane, „Po
porul german are dreptul la un 
Tratat de pace".

Președintele Wilhelm Pieck ara
tă că politica coaliției antihitleris
te expusă în acordul de la Pots
dam, a constituit baza pentru crea
rea unor condiții de pace și a u- 
nor rinduieli 
mania.

După cum se arată în declara
ție, în partea 
niei — pe teritoriul actual al Re
publicii Democrate Germane, po
litica expusă în acordul de la 
Potsdam s-a bucurat de un sprijin 
deplin. în partea occidentală a 
Germaniei acordul de la Potsdam 
a fost încălcat.

Cercurile guvernante ale Germa
niei occidentale folosesc situația 
anormală care s-a creat, constind 
în faptul că după 14 ani nu a 
fost încheiat încă un Tratat de pace 
cu Germania, pentru a duce o

democratice în Ger-

răsăriteană a Germa-

litică a faptelor împlinite. Ele se 
înarmează într-un ritm rapid, gră
besc înarmarea cu arme atomice 
și arme rachetă a unităților vest- 
germane din cadrul N.A.T.O. pre- 
gătindu-le fățiș pentru un război 
agresiv împotriva Răsăritului. In
teresele naționale ale poporului 
german cer înfrînarea utilitariști
lor din Germania Occidentală și 
promovarea unei politici de pace 
și de înțelegere în această țară.

Președintele R.D.G. a subliniat 
că proiectul de Tratat de pace cu 
Germania propus de Uniunea So
vietică se bazează pe necesitatea 
asigurării păcii și recunoașterii su
veranității poporului german. Pro
punerile cuprinse în proiect urmă
resc dezvoltarea pașnică și demo
cratică a Germaniei. Ele constituie

singura cale reală spre reunificarea 
Germaniei ca stat iubitor de pace 
și democratic.

De aceea, a declarat W. Pieck, 
în interesul poporului german și 
al vecinilor săi, noi cerem ca Ia 
conferința miniștrilor Afacerilor 
Externe care se va întruni peste 
cîteva zile la Geneva să se ia mă
suri liotărite pentru pregătirea și 
încheierea unui Tratat de pace cu 
Germania și pentru lichidarea re
gimului de ocupație în Berlinul 
occidental. Poporul german nu 
vrea ca încheierea tratatului de 
pace să mai fie amînată întrucît 
acest lucru ar fi doar în avanta
jul utilitariștilor germani .și ai 
ațîțătorilor la război care, profi- 
tînd de actuala situație anormală 
pregătesc un război revanșard.

Poziția Cehoslovaciei 
față de Conferința de la Geneva

po-

Delegația U.R.S.S. 
la Conferința 
de la Geneva

MOSCOVA 8 (Agerpres). 
TASS transmite: Consiliul 
Miniștri al U.R.S.S. a numit 
mătoarea delegație la Conferința 
Miniștrilor Afacerilor Externe 
care se deschide la 11 mai la Ge
neva : A. A. Gromîko, ministru al 
Afacerilor Externe al U.R.S.S. 
(șeful delegației), V. 
locțiitor al ministrului 
Externe al U.R.S.S., I. 
ambasador extraordinar 
potențiar al U.R.S.S.
Britanie, M. G. Pervuhin, amba
sador extraordinar și plenipoten
țiar al U.R.S.S. în R.D.G., A. A. 
Smirnov, ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al U.R.S.S. în 
R.F.G. și A. A. Soldatov, membru 
al colegiului Ministerului Afaceri
lor Externe al U.R.S.S., șeful sec
ției pentru țările din America a 
Ministerului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., — membri ai delega
ției.

Consilieri ai delegației au fost 
numiți: I. I. Ilicev, S. T. Baza
rov, M. A. Harlamov, I. N. Zem
skov, general-locotenent V. M. 
Kramar, V. M. Hvostov, V. F. 
Grubiakov, A. M. Aleksandrov, 
G. I. Slavin, A. G. Kovaliov, O. P. 
Selianinov.

de 
ur

A. Zorin, 
Afacerilor 
A. Malik, 
și pleni- 

în Marea

PRAGA 8 (Agerpres). — Ce- 
teka transmite : Intr-un interviu 
acordat ziarului „Rude Pravo" cu 
privire la Conferința de la Geneva 
a miniștrilor Afacerilor Externe, 
V- David, ministrul Afacerilor Ex
terne al R. Cehoslovace, a decla
rat că guvernul cehoslovac salută 
această conferință ca un rezultat 
al eforturilor neobosite pentru pace 
ale Uniunii Sovietice, sprijinite de 
celelalte țări socialiste. Realizarea 
la conferința de la Geneva a unui 
acord cu privire la două chestiuni 
actuale atît de arzătoare ca în
cheierea unui Tratat de pace cu 
Germania și lichidarea regimului 
de ocupație din Berlinul occidental 
ar prezenta o mare importanță 
pentru consolidarea păcii în Eu
ropa și, desigur, și pentru Ceho
slovacia.

Propunerile sovietice, care urmă
resc îngrădirea forțelor agresive 
ale imperialismului german și pu- 

a

lansa un nou atac împotriva ță
rilor învecinate, se bucură de spri
jinul deplin al guvernului R. Ce
hoslovace și al întregului popor 
cehoslovac.

V. David a subliniat că Ceho
slovacia manifestă un interes vital 
pentru problemele care vor fi 
discutate la Geneva și pentru 
participarea sa la conferință, pe 
toată durata ei.

La Conferința miniștrilor Afa
cerilor Externe de la Varșovia a 
fost exprimat punctul de vedere co
mun al tuturor țărilor participante 
și anume că trebuie să se asigure 
participarea deplină a R. Ceho
slovace și R. P. Polone la confe
rința miniștrilor Afacerilor Externe 
de la Geneva. Avem speranța — a 
declarat în încheiere V. David — 
că puterile occidentale vor recu
noaște că această cerere este le
gitimă.

MOSCOVA 8 (Agerpres). — 
TASS transmite : Răspunzind la o 
întrebare a corespondentului zia
rului „Pravda" 
clarațiile făcute recent de liderii 
de dreapta ai ~ 
Democrat din
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., a declarat 
că relațiile sovieto-finlandeze con
stituie un exemplu elocvent de 
colaborare pe baza egalității în 
drepturi și avantajului reciproc în
tre state cu sisteme sociale dife
rite.

Răspunsul a fost publicat în ziar 
la 8 mai.

N. S. Hrușciov a calificat de
clarațiile lui Tanner, Leskinen, 
Pitsinki și ale altor social-demo- 
crați de dreapta, care încearcă să 
denigreze politica U.R.S.S. față de 
Finlanda drept născociri rău inten
ționate, determinate de tendința 
de a înrăutăți relațiile sovieto-fin
landeze.

Relațiile de bună vecinătate din
tre U.R.S.S. și Finlanda, a decla
rat N. S. Hrușciov, nu sînt pe pla
cul anumitor cercuri imperialiste 
de dincolo de hotarele Finlandei, 
care nu au renunțat la intenția de 
a folosi, ca și în trecut, această 
țară în scopurile lor agresive. 
Este limpede pentru oricine că 
Tanner și adepții săi nu exprimă 
interesele poporului finlandez. Ei 
servesc în primul rînd acele 
cercuri din Occident, și mai ales 
de peste Ocean, care au interes să 
înrăutățească relațiile dintre Fin
landa și U.R.S.S., să atragă 
Finlanda în combinațiile lor poli- 
tico-militare și s-o determine 
ducă o politică diametral opusă 
tereselor ci naționale.

N. S. Hrușciov a subliniat 
deși cei de o seamă cu Tanner 
cearcă să acționeze în

referitoare la de-

Partidului Social- 
Finlanda, N. S.

să 
in-

că 
în

cearcă să acționeze în numele 
Partidului social-democrat, oame
nii sovietici știu prea bine că Tan
ner, Leskinen, Pitsinki și Lindblum 
nu reprezintă nici pe departe Par
tidul Social.Democrat din Fin
landa. Noi știm, a spus el, că ma
joritatea social-democraților fin
landezi sprijină politica de priete
nie cu U.R.S.S.

nerea lor în imposibilitate de

Conferința 
oamenilor muncii 

din Europa

Plecarea delegației 
R. D. G. la Geneva
BERLIN 8 (Agerpres). — A.D.N. 

transmite : In du,pă-amiaz.a de 8 
mai. delegația guvernamentală a 
Republicii Democrate Germane, 
condusă de dr. Lothar Bolz, 
ministrul Afacerilor Externe, care 
va participa la Conferința de la 
Geneva a miniștrilor Afacerilor 
Externe, a părăsit orașul Berlin 
pleetnd spre Geneva cu un tren 
special.

Otto Grotewohl a urat succes 
delegației R. D. Germane la con
ferința de la Geneva.

GORLITZ-ZGORZELEC 8 (A-
gerpres). — La 8 mai și-a început 
lucrările Conferința sindicatelor 
și a oamenilor muncii din țările 
Europei pentru Tratatul de pace 
cu Germania, dezarmare și inter
zicerea armei atomice, la care 
participă sute de delegați și oas
peți din peste 20 de țari. La con
ferință participă și conducătorii 
Federației Sindicale Mondiale.

Participanții la conferință au 
fost salutați de A. Novella, pre
ședintele F.S.M.

In numele guvernului R.D.G., 
H. Rau, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, a rostit o cu- 
vîntare de salut. Apoi Louis Sail
lant, secretarul general al F.S.M., 
a prezentat raportul „Lupta unită 
a oamenilor muncii pentru Trata
tul de pace cu Germania, dezar
mare și interzicerea armei ato. 
mice".

0 dezmințire a agenției TASS
MOSCOVA 8 (Agerpres). — 

In ultimele luni ziarele din Repu
blica Arabă Unită publică născo
ciri despre politica externă a gu
vernului sovietic. Printre altele, 
în zilele de 3 și 4 mai ziarul „Al- 
Gumhuria" a publicat știrea că 

tratative 
U.R.S.S. 
tratative

la Moscova ar fi avut loc 
secrete între Anglia și 
și că în urma acestor

s-ar fi realizat un acord referitor 
la petrolul din Irak.

In legătură cu aceasta agenția 
TASS este împuternicită să 
clare că afirmațiile ziarului 
Gumhuria" sînt născocite de 
început și pînă la sfirșit. Ele 
dovedesc decît lipsa de probitate 
politică a

de- 
„A1-

13
nu

editorilor acestui

sesiunii

Un interviu 
al tovarășului A. Iugov

SOFIA 8 (Agerpres). — După 
cum transmite B.T.A., ziarul „Ra- 
botnicesco Delo“ a publicat la 8 
mai răspunsurile lui Anton Iugov, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al R. P. Bulgaria, la întrebă
rile redacției acestui ziar în legă
tură cu pregătirile 
intense din Grecia 
de construire pe 
unor rampe pentru 
telor balistice.

Răspunzind la
A. Iugov a arătat că construcția 
de baze pentru rachete pe teritoriul 
Greciei va aduce fără îndoială pre
judicii dezvoltării normale a rela
țiilor dintre țările balcanice, va 
împiedica restabilirea atit de nece
sară a încrederii între ele și lăr
girea colaborării economice și cul
turale.

Arătînd că numai cercurile impe
rialiste sînt interesate în construi
rea de rampe pentru rachete și de 
baze atomice în Grecia, A. Iugov a 
subliniat că oamenii de stat care 
ar urma această linie își vor 
asuma o grea răspundere în fața 
popoarelor lor, răspunderea pentru 
pacea în Balcani și în întreaga 
lume.

Această problemă, a declarat el, 
nu afectează numai Grecia și nu 
poate constitui în nici un caz nu
mai o chestiune internă a unei sin
gure țări. Statele vecine nu pot 
rămîne simpli spectatori ai unor 
pregătiri și măsuri atît de pericu
loase pentru pace. Ele vor fi ne
voite să șe gindească la secu
ritatea lor. Consider că toți cei din 
Grecia ar trebui de asemenea să 
reflecteze asupra acestei chestiuni.

A. Iugov a răspuns de asemenea 
la o întrebare a ziarului în legă
tură cu vizitarea Turciei de către 
oameni de stat din Grecia și des
pre tratativele dintre primii mi
niștri și miniștrii Afacerilor Externe 
ai Greciei și Turciei.

militare tot mai 
și cu planurile 
teritoriul ei a 

lansarea rache-

aceste întrebări

Asemenea întîlniri între conducă
torii de stat ai țărilor vecine, a 
spus președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, sînt ex
trem de utile atunci cînd au ca 
sarcină să contribuie la micșora
rea încordării între state, la conso
lidarea păcii și a colaborării între 
popoarele din regiunea respectivă. 
Tocmai de aceea guvernul bulgar 
a salutat și a sprijinit necondițio
nat inițiativa primului ministru al 
Republicii Populare Rouiîne. Chivu 
Stoica, cu privire la convocarea 
unei conferințe a conducătorilor de 
stat ai țărilor balcanice. Arn^ fi 
deosebit de mulțumiți dacă la în- 
tilnirea primilor miniștri ai Tur
ciei și Greciei s-ar manifesta ini
țiativa de a accepta propunerea cu 
privire la o întilnire între toți con
ducătorii țărilor balcanice în ve
derea soluționării problemelor liti
gioase, a întăririi colaborării din
tre popoarele balcanice sau în ve
derea adoptării altor măsuri simi
lare.

Dacă însă vor fi confirmate a- 
cele știri apărute în presă potrivit 
cărora la intîlnirea de la Ankara 
se vor discuta problemele reînvie
rii condițiilor militare ale pactului 
balcanic îndreptat 
state balcanice, 
laborării militare 
Turcia în cadrul 
al Atlanticului și 
asemănătoare, evident o astfel de 
întilnire nu numai că nu va aduce 
nici un folos, dar va dăuna chiar 
cauzei păcii și colaborării între po
poarele balcanice. In acest caz in- 
tîlnirea de la Ankara ar însemna 
o continuare a politicii duse pînă 
în prezent, de amplasare a bazelor 
militare și pentru rachete pe teri
toriul Turciei și Greciei și, prin 
urmare, agravarea relațiilor între 
statele balcanice, această agravare 
fiind în flagrantă contradicție cu 
interesele popoarelor balcanice.

împotriva altor 
problemele co- 
între Grecia și 

pactului agresiv 
alte probleme

poporului frate cehoslovac
9 Mai este sărbătoarea națională a Republicii Cehoslovace. In 

această zi, în urmă cu 14 ani’, glorioasele Armate Sovietice au dat 
lovitura decisivă mașinii de război hitleriste, eliberind poporul 
cehoslovac de sub jugul fascismului. 9 Mai 1945 a însemnat sfîrșitul 
perioadei cele mai negre din istoria Cehoslovaciei.

Au trecut doar 14 ani de atunci, răstimp în care poporul ceho
slovac, devenit stăpîn în țara sa, a obținut, sub conducerea Par
tidului Comunist Cehoslovac, importante realizări în construirea so
cialismului, remarcabile succese in domeniile economic și social, 
artă, cultură, știință, pășind cu încredere pe calea desăvirșirii con
strucției socialiste.

R. Cehoslovacă, cunoaște o asemenea dezvoltare impetuoasă a 
economiei îneît ea întrece chiar și țări capitaliste dezvoltate puter
nic din punct de vedere industrial. Astfel, în ce privește producția 
de oțel pe cap dî locuitor, Cehoslovacia a depășit Austria, Franța 
și Suedia, iar în curînd va întrece Anglia. In ce privește produc
ția de ciment pe cap de locuitor, R. Cehoslovacă a depășit Anglia, 
Italia, Franța, Canada, Austria și alte state capitaliste. R. Ceho
slovacă a obținut de asemenea importante succese în transformarea 
socialistă a agriculturii, în ridicarea nivelului de trai al poporului 
cehoslovac.

Poporul, tineretul romîn privește cu bucurie succesele multilate
rale pe care le obține poporul cehoslovac, succese care constituie 
o contribuție valoroasă la întărirea puterii lagărului socialist, in 
frunte cu marea noastră prietenă Uniunea Sovietică.

Popoarele țărilor noastre sînt legate printr-o puternică prietenie, 
care s-a cimentat în decursul istoriei in lupta pentru independența 
națională și libertate. Astăzi cînd R. P. Romină și R. Cehoslovacă 
sînt alături în marea familie a țărilor socialiste, această prietenie 
a devenit mai puternică ca orieînd. Intre țările noastre există trai
nice legături economice, culturale, științifice, sportive, care an de 
an iau o extindere tot mai mare, spre folosul ambelor țări, spre 
folosul cauzei păcii, a înțelegerii între popoare.

O puternică manifestare a prieteniei romino-cehoslovace a consti? 
tuit-o vizita delegației de partid și guvernamentală a R. P. Romine 
făcută in octombrie anul trecut in R. Cehoslovacă, vizită care a 
contribuit la dezvoltarea colaborării și întăririi prieteniei între po
poarele romîn și cehoslovac, la consolidarea unității lagărului so
cialist, a securității și păcii în lume.

Cu prilejul sărbătorii naționale de astăzi, tineretul romîn, alături 
de întregul popor, trimite poporului, tineretului frate cehoslovac un 
cald salut, urîndu-i noi succese în lupta pentru continua înflorire 
a patriei sale socialiste, pentru întărirea păcii în lume.

Tineretul cehoslovac participă cu elan 
la construirea vieții noi, socialiste

Activitatea și eforturile întregu
lui popor muncitor cehoslovac sînt 
în momentul de față îndreptate 
spre realizarea țelului minunat și 
îndrăzneț trasat de Congresul al 
XI-lea al Partidului Comunist Ce
hoslovac : desăvîrșirea în cel mai 
scurt timp a construcției socialis
mului în țara noastră. La îndepli
nirea acestui țel măreț participă 
într-o măsură importantă întregul 
tineret care nu așteaptă viitorul cu 
brațele încrucișate ci se avîntă în 
muncă cu entuziasm, oriunde este 
nevoie.

Participarea directă la construc
ția socialistă a țării sale are o 
importanță deosebită pentru viața 
fiecărui tînăr pentru că cete, așa 
cum ne învață Partidul Comunist 
Cehoslovac, mijlocul cel mai pu
ternic de educație. Pe șantier, 
în fabrică, tineretul învață 
aibă o atitudine nouă față 
muncă, munca devenind pentru el 
o necesitate vitală, un izvor de 
bunăstare și fericire. Construirea 
socialismului este o cauză sfîntă a 
generației noastre.

Congresul al III-lea al Uniunii 
Tineretului Cehoslovac, care a a- 
vut loc în decembrie anul trecut, a 
pus pe primul plan sarcina sporirii 
aportului tineretului la construcția 
economică a țării în perioada desă
virșirii construcției socialiste.

Tineretul nostru în dorința sa 
de a produce mai mult, mai bine 
și mai ieftin a obținut în ultima 
perioadă succese însemnate atit în 
industrie, in agricultură cit și în 
alte sectoare de muncă.

Sute de mii de băieți și fete din 
uzine, mine, construcții etc. antre
nați în întreceri socialiste luptă 
pentru cinstea de a fi fruntași în 
muncă, pentru realizarea de econo, 
mii cit mai mari în producție, pen
tru introducerea și folosirea de
plină a tehnicii noi. O sarcină im
portantă în această întrecere o au 
brigăzile de tineret, care au ajuns 
în momentul de față, la 7.000 iar 
numărul lor, mai ales acum, în pe. 
rioada de pregătire a celui de al 
Vll-lea Festival Mondial al Tinere
tului și Studenților, crește necon
tenit.

O dovadă a interesului crescînd 
al tinerilor pentru obținerea de re
zultate cît măi bune în producție

Vladimir Meisner
secretar al C.C. al Uniunii Tineretului Cehoslovac

să 
ds

este apariția unor noi forme de 
antrenare a tineretului în întreceri 
socialiste, care corespund mai bine 
nevoilor diferitelor uzine și sec
toare de producție. In întrecerea 
individuală se remarcă în primul 
rînd lupta pentru obținerea titlului 
transmisibil de cal mai bun mun
citor al uzinei. De asemenea este 
importantă inițiativa contului per
sonal de economii care permite 
stabilirea unor angajamente con
crete și ușor de urmărit cum ar fi 
cele privind economisirea materia
lului, reducerea rebuturilor și îm
bunătățirea calității produselor. 

In întrecerea Pe brigăzi, pe pri
mul loc stă lupta pentru îndepli
nirea înainte de termen a planului 
de creștere a productivității muncii, 
de reducere a prețului de cost și da 
îmbunătățire a calității produselor.

Tineretul dă un ajutor prețios șt 
la rezolvarea unor importante pro
bleme tehnice și economice din 
uzine. De exemplu, brigada com
plexă de la uzina C.K-D. Stalin
grad din Praga a elaborat și a 
propus folosirea unui nou aliaj de 
aluminiu pentru rulmenți, care în
locuiește întrutotul bronzul și a 
propus o serie de alte inovații care 
vor ieftini și vor intensifica pro
ducția, aplicarea lor aduce țării 
economii de milioane de coroane.

întrecerea socialistă începe să 
pătrundă din ce în ce mai mult și 
în sectoarele neproductive. De 
exemplu tinerii din rețeaua comer
cială socialistă din Praga și Usti 
pe Elba luptă pentru cel mai în
grijit magazin și pentru cea mai 
bună brigadă de vînzători, luîndu-se 
in considerație pentru aceasta 
grija și atenția față de cumpără
tori.

De o mare popularitate se bucură 
printre tineri mișcarea „milioanele 
tineretului". Numai în anul trecut 
această mișcare, prin colectarea de 
produse vechi, 
duale, inovații și 
me ale întrecerii socialiste, 
economiei naționale 
valoare do peste o 
miliard de coroane.

In ultimul timp a 
formă superioară a întrecerii socia

liste, mișcarea pentru câștigarea 
titlului de onoare de „Brigadă a 
muncii socialiste" în care s-au an. 
gajat deja mii de brigăzi de tine
ret. Această mișcare al cărei sens 
este exprimat în lozinca „Să mun
cim și să trăim în mod socialist" 
are o mare însemnătate pentru ti
neret, deoarece decernarea titlului 
presupune nu numai îndeplinirea 
la timp și conștiincioasă a angaja
mentelor în muncă ci în același 
timp și însușirea unor noi calități 
ale omului comunist.

Nu rămîne în urmă nici tineretul 
satelor noastre care contribuie ac
tiv la înființarea și consolidarea 
cooperativelor agricole unice și la 
ridicarea producției agricole. Tine
retul satelor participă cu însufleți, 
re la ridicarea de noi construcții 
la sate, la lupta pentru ameliora
rea solului etc.

La ameliorarea solului au parti
cipat anul trecut 10.000 de fete și 
băieți care au lucrat pe 57 de șan
tiere ale tineretului. Un ajutor în
semnat îl dau tinerii de la sate în 
lupta împotriva dăunătorilor agri
coli, la amenajarea și îngrijirea 
pășunilor și fînețelor care sînt un 
mijloc important pentru asigurarea 
bazei furajere. Merită să fie re
marcată activitatea tinerilor din 
raionul Sumperk, care s-au hotă
rît să facă amenajarea comple i 
a fînețelor și pășunilor pe o su
prafață de 130 hectare. Ei vor cu. 
râți canalele de scurgere, vor în-

lătura tufișurile inutile, vor ame- 
naja fînețele cu ajutorul mijloace
lor mecanizate și singuri vor cosi 
iarba, o vor usca și o vor căra.

Și studenții noștri au înțeles că 
pregătirea lor actuală va, fi folosi
toare numai dacă paralel cu învă
țătura sîrguincioasă și conștiin
cioasă vor contribui la construcția 
socialistă a țării lor. Numai astfel 
vor învăța să respecte munca.

Este necesar ca educația în spi
ritul unei atitudini juste față de 
muncă să înceapă încă din anii 
copilăriei. Un rol important alături 
de școală îl are și organizația dî 
pionieri care educă copiii în spiri
tul dragostei față de muncă, de 
patrie. Copiii din organizația de 
pionieri au efectuat în cinstea celei 
de a 10-a aniversări a organiza
ției lor, care s-a sărbătorit recent, 
15 milioane de ore de muncă vo
luntară, au sădit milioane de co
paci și pomi fructiferi- și au strîns 
sute de mii de tone de deșeuri. In 
mod cu totul justificat, podul cel 
nou din Ostrava a fost numit po
dul pionierilor, deoarece a fost con
struit din fierul adunat dei pionieri.

Fericirea vieții băieților și fe
telor noastre este legată de con
struirea socialismului. Rolul Uniu
nii Tineretului Cehoslovac este de 
a contribui prin toate mijloacele, 
ca participarea la construirea so
cialismului să devină o chestiune 
de onoare, glorie și eroism a tutu
ror tinerilor din patria noastră. 
Sub conducerea gloriosului nostru 
Partid Comunist Cehoslovac vcm 
îndeplini această sarcină măreață.

economii indivi- 
diferite for- 

a adus 
economii 
jumătate

luat avint

Zlin - Gottwaldov

STOCKHOLM 8. — Trimisul 
special Agerpres transmite: In 
după-amiaza zilei de 8 mai s-a 
deschis la Stockholm sesiunea 
Consiliului Mondial al Păcii. Lu
crările acestei sesiuni jubiliare au 
loc în sala unde în urmă cu 9 ani 
a fost adoptat binecunoscutul 
Apel împotriva armei atomice.

La lucrările sesiunii participă 
peste 359 delegați — membri ai 
Consiliului Mondial al Păcii și 
militanți activi ai mișcării partiza. 
nilor păcii invitați în mod special.

Apariția membrilor prezidiului 
este salutată cu vii aplauze, de cei 
prezenți. Iau loc la masa prezi
diului : Andrea Andreen, luptătoa
re pentru pace din Suedia, lau
reată a premiului Internațional 
Lenin „Pentru întărirea păcii în 
tre popoare", John Bernal, Helene 
Langevin — fiica lui Joliot Curie, 
Aleksandr Korneiciuk, Eugenie 
Cotton, Go Mo-jo, Leopold Infe'.d, 
D’Astier de la Vigeiie, Ilya 
Ehrenburg, William Du Bois, 
Isabelle Blume, și alții.

Sesiunea a fost deschisă d 
Andrea Andreen care a propus 
un moment de reculegere in me
moria lui Joliot Curie și a altor 
cunoscuți luptători pentru pace 
care au încetat din viață. Ea a 
trecut apoi în revistă importantele 
succese obținute de partizanii pă
cii în cei zece ani care au trecut 
de la înființarea mișcării orga
nizate pentru pace.

S-a dat apoi cuvîntul lui Euge
nie Cotton (Franța), Aleksandr 
Korneiciuk (U.R.S.S.), Maria Rosa 
Oliver (Argentina), Go Mo.jo 
(China), Ouandi (Camerun), și 
Helene Langevin (Franța), care 
evocă în cuvîntările lor importan
ta contribuție adusă de mișcarea 
mondială a partizanilor păcii la 
înțelegerea între popoare. Vorbi
torii subliniază că actuala sesiu
ne a Consiliului Mondial al Păcii 
are loc într-un moment cînd în
treaga omenire își pune mari spe
ranțe în conferința de la Geneva 
a miniștrilor Afacerilor Externe.

Se dă apoi citire numeroaselor 
mesaje de salut primite de Consi
liul Mondial al Păcii din partea 
unor șefi de state și de guverne, 
membri ai parlamentelor, organi
zațiilor internaționale, sindicate 
etc.

După o scurtă pauză sesiunea 
iși continuă lucrările. Prezidează 
William Du Bois, recent laureat al 
Premiului Internațional Lenin 
„Pentru întărirea păcii între po
poare", care în cuvîntul său evocă 
prima adunare de la Paris a par
tizanilor păcii care a avut loc a- 
cum zece ani.

Se dă apoi cuvîntul lui John 
Bernal, vicepreședinte al Consiliu
lui Mondial al Păcii, care pre
zintă raportul despre activitatea 
partizanilor păcii în cei zece ani 
di existență a mișcării mondiale 
pentru pace.

MOSCOVA 8 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 8 mai N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., a primit pe 
cunoscutul om de stat al finlandei 
Korsimo, ministrul Căilor de co
municație și lucrărilor publice. 
Korsimo este conducătorul delega
ției căilor ferate finlandeze care se 
află in Uniunea Sovietică la invita
ția Ministerului Căilor de Comuni
cație al U.R.S.S.

BERLIN. — Agenția ADN rela
tează despre noi crime comise de 
soldații americani care se află in 
Germania Occidentală. In locali
tatea Landau (Renania-Palatinat) 
un soldat american l-a înjunghiat 
pe Bernhard Schneider in virstă de 
27 de ani, care în urma rănilor 
primite a sucombat. Un soldat a- 
merican din Hinter-Wcidenthal 
(Renama Palatinat) a asasmat în 
mod barbar pe Lothar Wadle in 
virstă de 26 de ani, sfărîmirrdu-i 
capul cu un par-

MOSCOVA. — Pe Colinele Le
nin a început construirea unui 
Palat al pionierilor. Palatul va fi 
alcătuit din șapte corpuri de clă
diri legate între ele. In clădirea 
centrală se vor afla : o „grădină

de iarnă", biblioteci și săli de lec
tură, săli pentru artiștii amatori, 
pentru jocuri, precum și ateliere 
de lucru. In celelalte corpuri ale 
palatului se vor instala labora
toare de aeromodelism, de chimie 
etc. Constructorii iși propun să 
termine anul acesta clădirile prin
cipale.

NEW YORK. — Reprezentanții 
țărilor grupului afro-asiatic la 
O.N.U. au hotărît in cadrul unei 
ședințe care a avut loc la 6 mai 
să ceară înscrierea problemei al
geriene pe ordinea de zi a sesiu
nii Adunării Generale a O.N.U. 
care începe în toamna anului 1959.

PRAGA. — La Casa Artiștilor 
din Praga a luat sfirșit prima 
etapă preliminară a celui de-al 
12-a Concurs muri.al internațio
nal din cadrul Festivalului Mu
zical „Primăvara la Praga" din 
1959, la care participă 104 tineri 
suflătou reprezentind 17 țări.

Au intrat în cea de-a doua 
etapă a concursului 49 de ins
trumentiști, dintre care 17 ceho
slovaci. Printre instrumentiștii ro- 
mini care au intrat în etapa a 
dcua se numără P. Staicu, G. 
Kovacs și A. Popa.

Două vieți ale unui oraț
Cui vizitează Cehoslovacia, îi 

recomand călduros să vadă și ora
șul Gottwaldov, fost Zlin» Este — 
aș zice — eminamente muncito
resc: s-a dezvoltat în jurul unui 
mare complex industrial de încăl
țăminte, cauciuc și mașini-unelte 
pentru industria ușoară. In 40 de 
ani — pînă în 1948 — populația 
lui a ajuns la ceva mai mult de 
40 mii de locuitori. Aceasta nu 
constituia indicele prosperității 
populației orașului Zlin. Nu I Ex
prima integral lăcomia de profi
turi a familiei Bata-stăpîna abso
lută a orașului și a fabricilor lui, 
exprima priceperea diavolească de 
a stoarce pînă la ultimul strop, 
vlaga muncitorilor, exprima inte
gral cel mai mare grad de exploa
tare capitalistă a muncii în Ceho
slovacia burgheză. Teascul lui Bata 
pentru stors plusvaloare era atît de 
bine pus ba punct, atît de „mo
dern* (a se citi sălbatic) îneît pînă 
și unii capitaliști americani, mari 
specialiști ford-iști și taylor-iști, 
s-au deranjat pînă în Cehoslovacia 
ca să învețe de ba Bata cum se 
scoate sufletul din muncitor.

Și astăzi se mai pot vedea acolo 
urmele materiale ale organizării 
Bata-iste ale exploatării munții sa-, 
lariale. Acestea au fost și sînt păs
trate cu grijă ca niște piese de 
muzeu, pentruca generație după 
generație de cehi și slovaci, să vadă 
cu ochii ce însemna exploatarea 
capitalistă. Și să-și facă și pe a- 
ceastă cale o idee — măcar și 
aproximativă — despre jugul greu 
din care s-a eliberat poporul ceho
slovac în deceniul al cincilea al 
veacului XX.

între acestea se păstrează biroul 
patronului pe care l-am văzut, 
află in clădirea administrativă 
j5 etaje a marelui combinat 
încălțăminte.

Acest birou se distinge nu atît 
prin mărimea și Luxul său (este un 
oirou la nivelul bogăției unui mare 
rechin) cit prin aceea că dacă aș 
fi întrebat la ce etaj se află, n-aș 
putea da un răspuns simplu și pre
cis :

— „La etajul cutare
Biroul lui Bata este (căci se păs

trează intact) instalat într-un mare 
ascensor care circula între cele 15 
etaje ale clădirii. Lozinca lui Bata 
era: „Nimeni n-are voie să iro-

sească timpul cumpărat de mine. 
Toți să lucreze pentru mine, neîn
trerupt și cît mai repede cu pu
tință".

Avea o armată de supraveghe
tori, dar în nici unul nu avea des
tulă încredere. Biroul-ascensor 
suia și cobora de-a-naltul celor 15 
etaje ale administrației, de sus-jos, 
de jos-sus, neobosit, fără zgomot, 
cu perseverența patologică a unui 
paznic obsedat.

Dintr-o privire Bata vedea prin 
pereții de sticlă birourile dintr-un 
etaj. Și vai de cel ce îndrăznea 
să nu se miște repede, cit mai re
pede, din ce în ce mai repede, tot 
timpul celor 10—12 ore de lucru, 
în fiecare zi, lună de lună, an după 
an, pînă la totala istovire. Și 
mai și controla sectoarele între
prinderii și cine nu putea realiza 
ritmul tot mai nebunesc de muncă 
impus de el atît în sectoarele în
treprinderii cît și în birouri n-avea 
ce căuta în întreprinderile lui. Era 
concediat.

Se înțelege că cei mai mulți nu 
rezistau, și concedierile 
neau banț. Cu toate 
Bata se lăuda că în 
Zlin nu existau șomeri nici în cele 
mai aspre perioade de criză. Și nu

Noi blocuri construite în anii democrației populare la Gottwaldov

se ți- 
acestea 
orașul

Cei tineri ascultă și înțeleg. Și 
din amintirile celor vîrstnici sorb 
puteri noi, pentru munca construc
tivă din patria eliberată, socialistă, 
în 40 de ani populația Zlinului 
ta atins ceva mai mult de 40 de mii 
de suflete. Dar o populație extrem 
de fluctuantă. In numai 14 ani de 
la eliberare și mai cu seamă intre 
anii 1948-1958 populația Gottwal
dovului a crescut la peste 75 de mii 
locuitori ; iar piină în 1960 ea va 
crește la 80 de mii. Dar o popu
lație stabilă și prosperă, și cu ade
vărat fără șomeri aici la Gottwal
dov ca și în întreaga țară de data 
aceasta pur și simplu pentru că 
nimic de-aici nu mai aparține fa
miliei Bata, capitaliștilor, ci po
porului, constructorul socialismu
lui în Cehoslovacia.

„Svil“ înseamnă „Lumină“. Este 
noul nume, socialist, al combinatu-

pe 
la 

ri-

însemnări despre Cehoslovacia

Se 
cu 
de

mințea. Poate că era singurul ade
văr pe care-l spunea. Dar ce fel 
de adevăr ? Orașul aparținea in 
întregime — pini la ultima piatră 
de pavaj — lui Bata. Cine nu 
lucra pentru Bata nu putea să lo
cuiască în Zlin. Cine era dat afară 
din serviciul lui Bata era dat afară 
din oraș. Așa a realizat Bata ora
șul capitalist fără șomeri.

Bata, simbol al capitalismu
lui, nu mai există în Ceho
slovacia. Poporul muncitor, condus 
de comuniști, i-a alungat pe toți 
Bata-ii și a intrat in stăpinirea 
averilor uriașe strinse din sudoarea 
sa de-a lungul multor generații.

Am stat de vorbă cu oamenii Zii- 
nului de ieri, ai Gottwaldovului 
de azi. Cei mai in virstă se întu
necă la amintirea trecutului crunt 
de exploatare. Ei mi-au povestit 
cit de înverșunată le-a fost lupta 
pentru alungarea de la cîrma țării 
și din fabrici a capitaliștilor.

lul de încălțăminte din Gottwaldov. 
Și e multă lumină la Svit. Peste 
tot, și-n inimi. Biroul-lift stă în
țepenit — piesă de muzeu — căci 
nimeni n-are nevoie de el. Și oa
menii lucrează acum mai bine și 
mai spornic ca niciodată, insufle 
fiți de convingerea profundă că lu
crează pentru ei, pentru belșugul 
și fericirea poporului muncitor.

Lucrurile mici ca și cele mari 
din viața nouă a muncitorilor de la 
„Svit" te-ndeamnă să le citezi spre 
confruntare cu tristele și crudele 
realități ale vieții de cruntă exploa 
tare capitalistă de pe vremuri.

Azi toate problemele țări, 
lor sînt și ale fiecăruia, căc 
patria socialistă este patria celoi 
ce muncesc. îmi stăruie și acum pi 
retină tabloul viu al unei adunări 
de la „Svit" — erau acolo și sute 
de tineri — în care oamenii discu
tau aprins și hotărau victoriile Io: 
viitoare în muncă. N-am să uit ni

ciodată o imagine plastică a tnfli- 
căratului patriotism socialist al 
tinerilor muncitori cehi :

— „Tovarăși, prieteni, cine vrea 
să meargă împreună cu mine 
străvechile pământuri cehe de 
granița de apus a patriei, să
dicăm la viață nouă regiunea de la 
frontiera marii noastre familii so
cialiste ?" — întrebase tinărul se
cretar al unei organizații C.S.M.- 
iste din fabrică. Zeci de miini s-au 
ridicat ca una singură. In numai 
câteva luni, 800 de tineri de la 
„Svit" s-au stabilit in regiunea su- 
detă, — întemeind familii noi, 
muncind, construind — și contri
buie la înflorirea multilaterală a 
acestei regiunii, care a căpătat un 
mare avint în anii puterii popu
lare.

Sute și sute dintre cei mai buni 
tineri din Gottwaldov au partici
pat la numeroase mari construcții 
industriale socialiste. I-am văzut în 
postura de constructori ai marelui 
combinat siderurgic „Klement 
Gottwald" din Ostrawa. I-am vă
zut și in postura de constructori ai 
marilor cartiere noi „Bartos" și 
„Ianuskice" din orașul lor natal, 
încrederea în socialism, entuzias
mul in muncă și bucuria de a trăi
— iată ce caracterizează pe tinerii 
muncitori cehi -n zilele noastre. 
Aceste adevăruri izbucnesc vulca
nic din munca lor pusă în slujba 
poporului, a patriei lor socialiste, 
liberă de căpușele capitaliste care 
au supt vlaga poporului atit amar 
de vreme. Zlin. — Gottwaldov, 
două nume ale aceluiași oraș. 
„Bata“ — „Svit' două nume ale 
aceleiași mari industrii, — două 
epoci în viața poporului ceho
slovac, una sumbră — de crudă 
exploatare și asuprire a poporului
— cealaltă luminoasă, bogată în 
mari izbînzi ale poporului eli

berat, condus de comuniști pe 
drumul victorios al socialismului.

PETRE CONSTANTINESCU
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