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CHEMARE
în cinstea celui de al lll-lea 

Congres al P. M. R.
către toate brigăzile utemiste 
de munca patriotica din țara

Se apropie un eveniment de 
mare însemnătate în viața par
tidului, a întregului nostru 
popor muncitor — cel de-al 
lll-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Romîn.

Noi, tinerii încadrați în bri
găzile utemiste de muncă pa
triotică din Orașul Stalin și ra
ionul Codlea, însuflețiți de mă
rețele perspective ce se deschid 

*ln fața poporului, și tinerei 
noastre generații, ca semn de 
recunoștință și dragoste nemăr
ginită față de Partidul Munci
toresc Romîn — conducătorul 
și părintele iubit al tineretului 
— în cinstea celui de-al lll-lea 
Congres al P.M.R., chemăm la 
întrecere patriotică toți tine
rii, toate brigăzile utemiste de 
muncă patriotică din țară. Vă 
chemăm să intensificați acțiu
nile de muncă patriotică pentru 
sporirea aportului nostru în 
construcția noilor obiective in
dustriale și social-culturale, co
lectarea de metale vechi, la con
struirea și amenajarea de dru
muri și șosele, la construirea de 
grajduri și saivane, electrifica
rea și radioficarea satelor și 
comunelor, la irigări și redări 
de noi terenuri agriculturii, re
facerea patrimoniului forestier, 
curățirea pășunilor, plantări de 
pomi fructiferi și ornamentali,

ce
ai 

î-n-

la înfrumusețarea orașejor 
satelor patriei noastre.

Ne angajăm ca in cinstea 
lui deal lll-lea Congres 
P.M.R, sub conducerea și
drumarea organelor și organi
zațiilor de partid, să realizăm 
în anul 1960 prin muncă volun
tară economii de peste 3 600.000 
lei la următoarele obiective :

— Să efectuăm muncă pa
triotică la construcția halei de 
montaj și crcit de la Fabrica 
„Măgura Codlei**, pentru a pu
tea fi dată în folosință cu 60 
zile înainte de termen, la con
strucțiile noilor hale de la 
Uzinele „Steagul Roșu** și Uzi
na de tractoare „Ernst Thăl
mann** din Orașul Stalin ;

— La construcția a 784 apar
tamente în cartierele 
Roșu**, ,,Tractorul**, 
Roșu** și „Strada 
din Orașul Stalin ;

— La construirea __
de 6 școli cu 28 săli de clasă, 
una în cartierul „Steagul Roșu'* 
din Orașul Stalin și cinci 
satele : Sărmaș, Sirnea, ~ 
cea. Tohanul Vechi și 
Codlea ;

— La construcția și 
jarea a cinci cămine culturale 
în comunele: Vama Buzăului, 
Rotbav, Iarăș, Podul Olt și In-

„Steagul 
Partizanul 

Primăveri?*

unui număr

l“ 
in 

Bobo- 
Orașul

amena-

Cum vă 
munca în

organizați 
întrecere ?

Comitetul nostru — ne-a spus tovarășul Dumitrașcu Cornel, 
secretarul comitetului U.T.M. de la Uzinele „Tudor Vladimi- 
rescu** din București — și-a întocmit un larg plan de măsuri 
pentru sporirea contribuției tineretului la îndeplinirea angaja
mentelor luate de întregul colectiv in întrecerea în cinstea celui 
de al lll-lea Congres al PAI.R,

torsura Buzăului din raionul 
Codlea ;

— Să contribuim prin muncă 
voluntară la construirea și a- 
menajarea de drumuri, șosele și 
străzi pe o lungime de 38,5 km., 
la care vom săpa, căra și îm
prăștia 60 000 m.c. pămînt, pia- 
tră și pietriș, prin care vom 
realiza _____ ii
480.000 lei. La aceste lucrări 
vom deschide 2 șantiere ale ti
neretului în Orașul Stalin : pe 
str. Mihai Viteazul și Piața 
Strungu—Temelia și în raionul 
Codlea la Tohanul Vechi;

— Să contribuim la construc
ția și amenajarea unui număr 
de 10 grajduri și saivane cu o 
capacitate de 50,0 bovine și 
1200 ovine la G.Â.S. Hărman, 
Stupini și Hălchiu și G.A.C. Co
dlea, Ghimbav, Vulcan, Cris
tian, Rîșnov, Sînpetru, Hălchiu 
din raionul Codlea ;

— Vom colecta 9000 tone me
tale vechi dintre care 8000 tone 
din Orașul Stalin și 1000 tone 
din raionul Codlea. La această 
acțiune își vor aduce contribu
ția și pionierii și școlarii ;

— Vom efectua lucrări la e- 
lectrificarea și radioficarea sa- 
telor : Apața, Lădăuț și Sărmaș 
din raionul Codlea, la săpat 
gropi, la instalarea stîlpilor și 
întinderea rețelei pe o lungime 
de 40 km ;

— Prin contribuția brigăzilor 
utemiste de muncă patriotică 
vom efectua lucrări de săpături 
la irigarea a 90 de hectare și 
redarea a 510 hectare teren a- 
griculturii, pentru care vom 
dizloca 54 000 m.c. pămînt și 
vom realiza economii de 332.000 
lei. Pentru executarea acestei 
lucrări se vor organiza 6 șan
tiere ale tineretului la : Sînpe- 
tru, Prejmer, Hăghig, Predeal, 
Țînțari și Feldioara ;

— Pentru întreținerea șl re
facerea patrimoniului forestier 
prin muncă voluntară, tineretul 
va planta 410 ha., va efectua 
lucrări de îngrijirea arboretelor 
și combaterea dăunătorilor pe o 
suprafață de 500 ha. și va 
strînge 10.000 kg. sămînță fo-

(Continuare în pag. 3-a)

economii de peste

Ca să poți să-ți îndeplinești angajamentele și să dai produse 
numai de calitate superioară, trebuie să-ți însușești o înaltă 
calificare. De aceea, noi am hotă rit să antrenăm un 
număr tot mai mare de tineri în cadrul cercurilor de minim 
tehnic, lată-l, în fotografie, pe inginerul Diaconu Constantin, 
predînd o lecție de tehnologie tinerilor de la secția sculerie.
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Prieteni „vechi*

Chemării la întrecere socialistă lansată 
de cele 19 întreprinderi, în cinstea celui 

de-al lll-lea Congres al P. M. R.

alătură

Foto : P, PAVEL

O calificare 
tot mai înaltă

ridicarea nivelului pro-

In același timp, cm hotărît să solicităm și mai mult ajutorul 
muncitorilor vîrstnici, al maiștrilor, în așa fel îneît să ridicăm 
munca fiecărui tinăr la nivelul muncitorilor fruntași. Un exemplu: 
in prezent, maistrul comunist Va sile lonescu se ocupă de ridica

rea calificării tînărului mortezor Sebastian Stăncescu.
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itru îndeplinirea angajamentelor o 
ienței înaintate. Utemistui Gheorghe 
autoutilitare, care este bine cunoscut 

Hă dovadă la croirea complexă c 
Ixperiența sa tinerilor din secție.

noi colective
X 

Bî-teni, Uzinele „Electroputere**- 
Craiova. Combinatul de zahăr 
și ulei „Oltenia‘*-Podari, Uzine
le „7 Noiembrie’-Craiova, din 
regiunea Craiova; Șantiere’e 
Navale Oltenița, Fabrica de 
zahăr „Popa Șapcă'-G.urglu, 
Fabrica de cărămizi și țigle Ur- 
ziceni, întreprinderea de trans
porturi auto, din regiunea Bucu
rești.

Aceste colective s-au angajat 
ca, prin reducerea consumurilor 
specifice de materii prime, ma
teriale și energie, prin folosirea 
mai bună a agregatelor, utilaje
lor, mașinilor și a suprafețe.or 
de producție, mai buna organi
zare a procesului de producție 
și prin alte căi, SA REALIZE
ZE IN ACEST AN PESTE 
PLAN UN VOLUM TOTAL DE 
175.204.000 LEI ECONOMII LA 
PREȚUL 
65 923.000

Chemarea la întrecere socia
listă fai cinstea celui de-al lll-’ea 
Congres al F-M.R., făcută de 
colectivele celor 19 întreprin
deri. a găsit un larg ecou in 
rindurile oamenilor muncii din 
patria noastră. In consfătuiri 
de producție muncitorii, .mai
ștrii, tehnicienii și inginerii, a- 
nalizînd cu răspundere posibili
tățile pe care le au, propun mă
suri corespunzătoare pentru în; 
deplinirea și depășirea sarcinii 
de reducere a prețului de cost 
și îmbunătățirea calității produ
selor. In ultimele zile s-au ală
turat acestei chemări un număr 
de 63 întreprinderi din regiuni
le Bacău, Hunedoara, Galați, 
Craiova si București — printre 
care: Trustul de foraj Moinești, 
Fabrica de țevi Roman. Hidro
centrala „V. I- Lenin**-Bicaz, 
Fabrica de postav Buhuși. Fa
brica ..Steaua Roșie* Bacău, 
din regiunea Bacău ; Combina
tul Siderurgic „Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej‘*-Hunedoara, Uzinele 
„Victoria“-Călan, Uzinele me
talurgice Cugir, întreprinderea 
minieră Teliuc. Exploatarea car
boniferă „Vulcan**, întreprinde
rea de construcții siderurgice 
Hunedoara, Atelierele C.F.R. Si-* 
meria, din regiunea Hunedoara ; 
Uzinele metalurgice „Progre- 
sul“-Brăila. Uzinele Nicolae 
Cristea“-Galați, Uzina „Lamino- 
rul“-Brăila, Șantierul naval „1 
Mai“-Brăila, Fabrica de ciment 
„Stînca‘*-Brăila. din regiunea 
Galați ; întreprinderea de foraj

DE COST Șl 
LEI BENEFICII 

FESTE SARCINILE PLANIFI
CATE-

Muncitorii, tehnicienii, ingi
nerii, toți oamenii muncii din 
regiunile Bacău, Hunedoara, Ga
lați și București, alături de toți 
oamenii muncii din patria noa
stră, sînt hotărîți ca, folosind 
întreaga lor capacitate, toate 
cunoștințele lor să obțină in 
cadrul avîntatei întreceri în cin
stea celui de-al lll-lea Congres 
al P.M.R., noi și însemnate suc
cese în lupta pentru obținerea 
unor produse de calitate supe
rioară, la un preț de cost cit 
mai scăzut.

Ca să reușești să muncești din ce în ce mai bine, trebuie ca 
locul de muncă să fie bine organizat. Comitetul U.T.M, a luat 
măsuri pentru • intensificarea unei inițiative mai vechi privind 
organizarea locului de muncă. Tînărul strungar Gheorghe Stăn- 
cescu, care și organizează bine locul de muncă, este invitat să 

arate tovarășilor săi cum muncește.
Foto-text: P. POPESCU

Peiitru ridicarea nivelului pro
fesional și cultural aii tineretu
lui, în întreprjnderi'le și uzinele 
di:i Regiunea Autonomă Ma
ghiară s-au organizat 248 de 
cursuri de ridicare a calificării, 
la care participa peste 6.000 de 
tineri. Cu bane rezultate își des
fășoară activitatea cursurile or
ganizate la in deprinderea „ Lu
dovic Minschi" din Tg. Mureș, 
Combinatul d? industrializare a 
lemn ilui de la Galai^aș, Uzi
nele d: Ser din VLahi^a etc.

Toc j.n scopul îmbogățirii cu- 
mș.mțelor prosesiona.e aie ti
nerilor, comitetul U.TJL de Ia 
Fabrica de mobilă „23 August- 
din Tg. Mureș a organiza: con
cursuri ,.013 știe cîștigă** pe 
teme procesionale. Ciștigătorul 
concursului a obținut titlul de 
„Cel mai bun tinar muncitor al 
profesiei". O inițiativă intere
santa au luat tinerii de la Intre- 
K’nderiie „Gheorghe

a” din St. Gheorghe, unde, 
în scopul însușirii tennidi noi, 
s-a organizat un concurs de ci
tit literatură tehnică.

Folosind posibilitățile largi de 
învățătură pe care statul de de
mocrație populara le-a creat ti- 
neretiriui, in Regiunea Autono
mă .'laghiară aproape 3000 de 
tineri își completează cunoștin
țele de cultură generală prin 
învățământul seral.
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Proletari 'din toate țările, uniți-vă!

Duminică 17 aprilie 1960

Aici e Lenin!
de M. Beniuc

Etapa a VI-a : Din istoria 
mișcării muncitorești din Ro- 
minia (1917-1921).

Concursul nostru „Verifica- 
ți-vă cunoștințele de cultură 
generală** cu tema :

„Cum se reflectă în cultu

ra romînească mari eveni
mente din istoria Patriei".
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Concursuri 
studențești 
tradiționale

Pe inimă eu mina de mi-o pun* 
In fața tuturora pot să spun :

Aici e Lenin 1

Și-o spun așa-n orașe și la sate 
Mulțimi, și vorbele-s adevărate :

Aici e Lenin I

îmi cîntâ pionieri șl pioniere, 
Eu zic tâcut și mîndru in tăcere !

Aici e Lenin 1

Ascult oștenii-n zori trecînd la pas 
Și tainic pin’ia mine vine-un glas :

Aici e Lenin 1

Merg tinerii cîntînd spre șantier 
Și cintul lor vuiește pinâ-n cer:

Aici e Lenin I

Privesc uzine ce se-nalță falnic 
Și sgomotele-mi povestesc năvalnic :

Aici e Lenin I

Din casa Comitetului Central, 
Mâreț și grav râsunâ ca un val :

Aici e Lenin I

în țara din hotar pînâ-n hotar 
Pornește corul muncii-adinc și clar:

Aici e Lenin I

Aici e Lenin și viața noua.
Mi-a spus și-un trandafir scăldat în rouă : 

Aici e Lenin I

350 tons fier vechi
în acțiunile de muncă patrio

tică pentru colectarea de fier 
vechi tinerii din Valea Jiului, 
mobilizați de organizațiile 
U.T.M., sub conducerea organi
zațiilor de partid, au obținut 
succese importante. Astfel în 
numai 20 de zile ale lunii tre-

în 20 de zile
cute au fost expediate hun’do- 
renilor peste 359 tone fier vechi.

S-au evidențiat exploatările 
miniere Lonea, Lupeni, Vulcan, 
Petroșani, școlile din Crividia, 
Lonea, Vulcan și altele.

N. ROVENȚA 
rn.ai.stru electrician

Inițiate de către conducere# 
institutului, în colaborare cil 
consiliul asociațiilor studenților 
și comitetul U.T.M., concursurile 
profesionale studențești, orga* 
nizate în fiecare an, au devenii 
tradiționale pentru studenții Ins* 
titutului politehnic din Bucu* 
rești. în acest an, datorită mă* 
surilor luate ca: afișarea biblio* 
grafiei, organizarea orelor de 
consultații de către catedrele da 
specialitate, rezultatele 
au fost foarte bune.

Astfel, la concursul 
matică, dotat cu
„Gheorghe Țițeica**, au 
ci pat peste 100 studenți. 
miul 1 a fost obținut de stu* 
dentul Pompiliu Piso, (Făcui* 
tatea de electronică, anul 
II) cu nota 10. Următoarele 
locuri au fost ocupate de stu* 
denții Constantin Ispas, F. Mo* 
rac și Ștefan Albeanu (anul l
mecanică), cu mediile 9,50. Con-* 
cursul de termotehnică a fost cîșa 
ti gat de rtudentul T. 
(anul III, mecanică), 
9,50. Foarte bune au 
zultatele obținute la
le, rezistența materialelor, elec* 
trotehnică și chimie industrială 
unde studenții Bărbulescu Ale* 
xandru, 
Bogdan 
obținut 
de mai 
către
rectorul institutului, și premiați^

obținui#

de mate* 
premiul 

parti* 
Pro*

Marinese# 
cu media 

fost și re* 
discipline*

Căru-ntu Petre, Baltazaif: 
și Fluierașu Cezar au 
medii peste 9. Studenții 
sus au fost felicitați da 
tovarășul C. Dinculescut

AR1STICA BR1NZAN
student

(Ager preș)

„Era simplu și drept 
piu ca adevărul1* (Gorki),

Studenți ol Facultății de meec nîcfi c Institutului politehnic din Orașul Stalin lucrînd „o zi pe 
săptămină în producție** ia Uzineie „Emst Thălmann" sub supravegherea prof. Gh. Vîlcu.

Foto : P..URDEA-'-

lui Lenin
Generațiile contemporane de 

revoluționari îl cunosc pe Le
nin, îl cunosc bine, ca pe acela 
care aflîndu-se în fruntea co
loanelor este totodată prezent 
printre rînduri, asemănător fie
căruia, ca un simplu revoluțio
nar.

11 știu bine pe Lenin, genera
țiile contemporane de revoluțio
nari. Ele s-au format, s-au ma
turizat în spiritul și sub influ
ența lui, îneît fiecare revolu
ționar păstrează emoția momen
tului în care l-a cunoscut în fe
lul său pe Lenin șl poartă cu 
sine imaginea omului care con
stituie mîndria acestui secol re
voluționar-

Aș spune, nu o tainică dar o 
Intimă legătură, o profundă co
muniune de idei, de înclinații, 

. deprinderi de comportare și sen
timente întrețese și reproduce 
mereu, cu fiecare nouă genera
ție de revoluționari, această miș
cătoare apropiere de marele om 
simplu și cuceritor, de al cărui 
farmec se vor îneînta — ca ieri 
și azi — generațiile viitoare. 
Pentru că Lenin a fost nu nu
mai geniul gîndirii teoretice re
voluționare a secolului nostru, 
cel care a dezvoltat pe căi ori
ginale, în condiții noi, știința 
marxistă ; nici numai strategul 
de inegalabilă cutezanță al ce
lei mai profunde și radicale re
voluții din istoria omenirii; dar

și — în același timp — exem
plul cel mai desăvîrșit de acti* 
vist revoluționar al epocii noa
stre. simplu, popular, discipli
nat, tenace și intransigent, plin 
de inepuizabilă încredere în mi
siunea istorică a clasei munci
toare, în capacitățile creatoare 
ale maselor, subordonindu-și i- 
nepuizabila sa putere de muncă 
și creație genială intereselor ge
nerale ale oamenilor muncii și 
adunînd astfel intr-un singur 
mănunchi ansamblul calităților 
și deprinderilor pe care epoca 
noastră, atit de exigentă, le pre
tinde oamenilor ei înaintați.

Pe acest fond se proiectează 
■monumentaliă figura lui Lenin, 
imprimi nd întregei noastre e- 
poci revoluționare noblețea 
marelui său umanism și distinc
ția legendarei sate modestii.

Legendara modestie a lui Le
nin nu poate fi înțeleasă decît 
ca o expresie a revoluționaris
mului său intransigent și a u- 
manismului său comunist; de
cît ca o expresie a întregii sale 
concepții despre lume și despre 
îndatoririle omului de a tinde 
și a deveni, pe măsura capacită
ților și talentelor sale, slujito
rul devotat, integru, meticulos 
și entuziast al colectivității că
reia îi aparține.

★

Modestia este o deprindere de 
comportare, o trăsătură morală. 
Și de aceea, ca și morala, ea 
are un caracter de clasă, un

conținut și o formă specifică 
după apartenența de clasă a 
omului care este purtătorul ei. 
Există un fel de a fi «modest», 
care aparține climatului bur
ghez. Dar această «modestie» 
mrgheză este prin însăși esen- 
i ei filistină, ipocrită, o 

ca-
ca-

ța ei filistină, ipocrită, 
manifestare a neputinței, o 
tegorie de s?ns negativ, 
pabilă să reflecte cel mult re
semnarea, scepticismul, renun
țarea, o înclinare spre retra
gere, spre închiderea in sine, 
pasivă, sterilă și pînă la urmă 
dezumanizantă. Modești, în sens 
burghez, erau cei înfrînți în 
haosul junglei capitaliste, cei 
lipsiți de energie, incapabili să 
dea suficient de bine din 
coate, să-și facă loc, să se în
ghesuie și să răzbată câlcînd 
în dreapta și în stingă.

Modestia oamenilor muncii se 
definește prin virtuți care răs
pund nevoii colectivității 
disprețui lauda de sine 
gîmfarea, dar care nu se 
la această cerință.

In concepția moralei ____
muncitoare, așa cum a fost ea 
elaborată și dezvoltată de-a lun
gul istoriei, modestia este —* 
înainte de toate — expresia i- 
deală a interesului nu pentru 
sine ci pentru celălalt, nu pen
tru sine ci pent-u colectivitatea 
oamenilor muncii. Modestia pre
supune încredere în colec-- 
tiv, capacitatea de a i te 
subordona, de a pune întrea-

de a 
și în. 
opresc

clasei

ga ta capacitate de mu-ncă șî 
creație în balanța efortului 
colectiv, așa cu;n este el cerut 
de nevoile generale.

Pe scurt, modestia este expre
sia ideală a dragostei și devo
tamentului pentru oamenii mun
cii, a interesului viu pentru ne
voile, preocupările și aspirațiile 
lor și implică deprinderea unei 
comportări întotdeauna și. ne* 
condiționat corespunzătoare a- 
cestei trăsături, capacitatea de 
a pune interesul obștesc și de 
perspectivă deasupra și înain
tea celui personal și imediat.

★
Fieca-e epocă istorică își mb- 

delează, potrivit cerințelor și. 
oamenii care o reprezintă. Fie
care epocă istorică iși face mo
del tocmai din acele personali* 
tați care — prin însușirile lor 
— răspund în modul cel mai 
înalt acestor cerințe.

Farmecul cuceritor al lui Le
nin, despre care vorbesc toți 
cei care l-au cunoscut personal; 
extra ordinara sa putere de in
fluențare asupra maselor revo
luționare și asupra fiecărui Ac
tivist revoluționar în parte ; dra
gostea, devotamentul și deplina 
încredere cu care a fost încon
jurat de toți cei care și-au le
gat viața de lupta revoluționară 
a clasei muncitoare ; optimis
mul tenace și entuziasmul pe

NICULAE BELLU

!Î.

(Continuare în pag. 3-a)
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Concursul nostru „Verificafi-oă cunoștințele de cultură generala" cu tema: 
„CUM SE REFLECTĂ ÎN CULTURA ROMÎNEASCÂ

MARI EVENIMENTE DIN ISTORIA PATRIEI"

ETAPA o Vl-C
Din istoria mișcării muncitorești 

din Romînia (1917-1921)
Din ce lucrare 

este extras 
acest fragment?

„Experiența grevei din 1920 a arătat mai mult ca oricînd pro
letariatului din Romînia necesitatea de a avea în £runtea sa un 
partid politic revoluționar, marxist-leninist, capabil să-l conducă 
în lupta pentru răsturnarea puterii burgheziei și moșierimii.

Totodată ea a aecentuat lupta politică și ideologică în sinul parti
dului socialist, unde grupurile comuniste eîștigă teren în favoa
rea afilierii Ia Internaționala Comunistă, reușind să înfrîngă te
zele oportuniste și reformiste ale reprezentanților curentului 
socialist de dreapta ?i ai curentului centrist, revoluționar în vorbe 
fi trădător în fapte.

Intr-un manifest scos imediat după greva generală din 1920. 
un grup de comuniști caracteriza astfel poziția lașă, oportunistă a 
partidului socialist : ..un partid de paie, fără program, fără tac
tică, fără disciplină, fără puterea de a da educație revoluționară 
marilor mase de muncitori".

Intr-un manifest semnat de Comitetul Central al grupurilor 
comuniste din partidul socialist, se spune : ..Din greșelile făcute 
noi trebuie să tragem învățăminte pentru viitor... Partidul so
cialist trebuie transformat într-un puternic partid politic co
munist...

Trăiască Partidul Comunist din Romînia I
Trăiască dictatura proletariatului !“...
Convocat pentru ziua de 8 mai 1921 la București. Congresul 

general al partidului socialist a votat în ziua a 6-a (13 mai) cu 
o majoritate zdrobitoare. înființarea Partidului Comunist din Ro
mînia și afilierea la Internaționala a IlI-a.

Crearea Partidului Comunist din Romînia a constituit o victo 
rie istorică a leninismului împotriva oportunismului și reformis
mului în mișcarea muncitorească din Romînia.

Partidul Comunist s-a plămădit in focul marilor lupte de clasă 
din Romînia anilor 1918-1919-1920. în focul avîntului revoluțio
nar produs in țara noastră de victoria Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie11»

(30 puncfe)
Ce reprezintă acest ta blou ce se găsește la Muzeul de Istorie a Partidului ?

(30 puncfe)

Forța comuniștilor

Versuri scrise cu 
prilejul celei de-a 30-a 
aniversari a partidului

Cine e$t« autorul și care este titlul poemului scris cu pri
lejul aniversării a 30 de ani de la înființarea partidului din 
care redăm următorul fragment:

- Eroi ce rumenirăți zorii
Victoriilor proletare
In țara ce gemea robita, 
Azi vouă vă închin cîntare !

Nu caut vorbe iscusite. 
Nevoie nu e să vâ laud ;

l Cuvinte pe măsura luptei
| Ce-ați dus-o voi zadarnic caut.

Din ea crimpeie doar voi prinde 
Și le-oi cuprinde în cuvînt - 
In fața jertfei voastre, insă, 

ț Eu mă aplec pînă-n pămmt.

(25 puncfe)

★

Vă redăm mai jos două strofe dintr-o poezie scrisă de 
poetul Miroin Radu Parasehivescu cu prilejul aniversării a 30 
de ani de la înființarea partidului. Spuneți-ne care este titlul 
poeziei.

Cind ridicăm paharul plin 
In cinstea marii sărbători, 
Prin unda lui străbat lumini 
Ca raza soarelui prin nori.

Și dacă dintre anii grei
Alegi ce-a fost de ce-i acum, 
lumina strălucind in ei 
E tot ce-n noi a fost mai bun.

(25 puncte)

O chemare 
la luptă

Cu ce prilej a fost editat ma
nifestul din care redăm frag
mentul de mai jos ? In ce lu
crare este publicat?

.„..Muncitori!
Ceea ce noi cerem, în Ru

sia s-a și infăptuit
Sus miinile! Societatea ca

pitalistă trebuie să dispară!
Jos cu aservirea economică 

și politică ! Jos cu democratis
mul fals șj ipocrit! Jos cu 
războiul dintre popoare, tră
iască războiul intre clase!

Trăiască organizarea, cu
rajul, voința proletariatului din 
Romînia !...

Ațintiți-vă privirea și în 
dreplați-vă pașii numai într-a- 
colo unde flutură steagul roșu.

Trăiască proletariatul inter
național. Trăiască Republica 
Socialistă. Trăiască socialismul 

Ce reprezintă desenul 
si cine este autorul?

9

revoluționar al lui Lenin!
Trăiască pacea între popoare! 
Un grup de socialiști maxi- 

maliști”.

Cuvîntid maximalist era o 
traducere a cuvîntului bolșevic.

(25 puncfe)

Ecoul Marii 
Revoluții 
Socialiste 

din Octombrie

(20 puncte)

Reportajul! din care redăm 
fnagimentui de mai jos a apă
rut în „Colecția Patria noa
stră".

Cum se intitulează reportajul ? 
Gine l-a scris?

„In decembrie 1917 se răscoa
lă marinarii de pe vasele romî- 
nești aflate în porturile Odesa, 
Kerson, Sevastopol, Rostov pe 
Don. Nikolaev. Ei se alătură 
matrozilor ruși și luptă pentru 
revoluție la Bender, la Svobod- 
ka, la Razdelnaia.

In ianuarie 1918, soldații și 
marinarii romîni din Sulina, 
Chilia, Tulcea, Ismail, Galați 
formează comitete revoluțio
nare...

La 8 ianuarie 1919, la Vulcan 
și la Lupeni trupele romîne ve
nite să facă „ordine" au mi
traliat și au tras cu tunul în 
mineri. In decembrie 1918 se 
declarase grevă generală la Pe
troșani, Lupeni, Vulcan, Aninoa- 
sa. Numai la Petroșani au fost 
arestați 500 de greviști. Mineri 
și lucrători de la căile ferate.

In decembrie 1918, la Baia 
Mare s-au răsculat 800 de mi
neri. Au fost trimise trupe de la 
Cluj, pentru a face „ordine”, 
pentru „a pune minele în sigu
ranță". Și ordinea — în dicțio
narul ciocoimii — este sinonimă 
cu sîngele. După cum „siguran
ța minelor" este sinonimă  ̂cu si
guranța buzunarului ciocoimii...“

(20 puncfe)

13 Decembrie 1918
Evenimentele de la 13 de

cembrie 1918 au inspirat și un 
fruntaș al literaturii noastre al 
cărui talent s-a manifestat multi 
lateral : ca gazetar, dramaturg, 
poet. Care este numele scriito
rului și titlul nuvelei din care 
extragem fragmentul de mai jos:

„Fu o dezlănțuire fără mar
gini. de mînie, de strigăte care 
se răsuceau spre cer... La izbuc
nirea mulțimii răspunse o nouă 
somație ascuțită. pătrunzătoare, 
de trompetă, care vestea prelung 
moartea. Se auziră iar strigăte : 
„Nu trageți, fraților. Nu tra
geți"... Și unii atingeau, aproape, 
baionetele. „Trageți... trageți... 
să se sfîrșească odată"... strigă, 
dimpotrivă, un bătrîn de lingă 
Ladima.

Un sergent, de statură mărun
tă, cu umerii lățiți de grosimea 
mantalei, spuse într-o șoaptă

Ce ne puteți spune 
despre acest tablou?

Tabloul acesta se găsește la Muzeul de Istorie a Partidului.

(15 puncfe)

Scenariu
Secvența pe care o 

reproducem face par
te dintr-un scenariu 
ecranizat. Cunoașteți 
scenariul ? Știți cine 
l-a scris?

„Discul soarelui se 
apropie de vîrfurile 
munților, iar umbre 
lungi brăzdează înăl
țimile din jur. Sol
dații vorbesc în 
șoaptă. Dinspre parc, 
purlînduși pașii a- 
gale, se apropie un 
soldat rus, cu o co
cardă mare prinsă 
de reverul tunicii.

— Bună ziua, to
varăși!

— Zdraste. rusule! 
răspunde un ost.aș. 

amărită: „Mă oameni buni, de 
ce nu vă duceți acasă, că ne ne
norociți și pe noi?..." Dar o fe
meie interveni fluturînd mina 
slabă ca de bolnavă. „Nu vă 
gindiți că pe oamenii aceea pe 
care îi tîrîți marți. îi așteaptă 
copiii deseară acasă?"

Nici de data asta nu se mai 
trase. Pe treptele tocite, Ladima. 
vorbind ca de unul singur, se 
întrebă care să fie rostul acestei 
mutări dintr-un loc intr-altul a 
celor căzuți. prin fața celor îm
pinși de armată... Un muncitor 
cu obrajii scobiți și cu barba 
crescută de cîleva zile, ca o pe
rie, îi prinse vorbele din zbor 
și, mușeîndu-și buza de sus ca 
înt>r-un control al posibilităților 
trupului, rosti îndîrjit, cu buzele 
încleștate: „Ne plimbă morții pe 
dinainte, vor să ne sperie... Ei 
bine, nu ne sperie...".

(15 puncfe)

— Bună să-ți fie 
inima, Ivan Piotrici, 
îi răspunde vesel la 
salut și Pin tea.

— Ce mai faci ? îi 
dă binețe noul sosit. 
Tovarășei Ruja nu e 
aici ?

— A plecat la ba- 
ta lion, răspunde si
labisind un soldat, 
ca și cînd s-ar face 
mai ușor înțeles ast- 
fel.

Ivan Piotrici se a- 
șează lingă Pintea 
și-și scoate ma horea. 
Răsucește din hîrtie 
de ziar o țigară 
groasă cit degetul.

— Să fumez aici, 
cu voi...

— Poftim, îi face 
loc Pintea, — ce se 
aude, Ivan Piotrici, 
cînd plecați?

Mai întîi, soldatul 
rus trage adine din 
țigară. Surîde :

— Să plecăm cu 
toții... și noi, și voi 
și ei (arată cu mina 
înspre tranșeele nem
țești ). Să facem fră
ție... Că doar... n-o 
să se bată ofițerii 
între ei...

— Asta cam așa 
e... aprobă un ostaș.

— Pace! Să facem

Cine este autorul și care este 
titlul romanuiui din care extra
gem fragmentul ce urmează.

„ — Acuzații, sleiți de greva 
foamei, sînt aduși în lanțuri, 
domnule prim-ministru! !n tim
pul ședințelor leșină unul după 
altul. Mulți sînt scoși din ins
tanță cu targa. Parcă e un spi
tal, nu un tribunal, domnule 
prim-ministru.

— Toate cite le povestești 
dumneata — răspunse Ionel — 
sînt bune și frumoase. Dar de 
ce nu-mi spui cum se face că 
acești domni care sînt în ago
nie mai au chef să scoată pu
blicații chiar în interiorul închi
sorii ? Ge fel de agonie o fi 
asta?... Vezi și dumneata ce 
scrie aici, în dosar... Prin 1920 
domnii comuniști au scos o re
vistă Fortul... apoi Jilava comu
nistă..

— Dați-mi voie, domnule prim- 
ministru, asta s-a întimplat în 
1920... Erau alții...

— Alții ?... Dar în 1921, tot 
alții au fost?... Uite aici! In

Solidaritate
Sprijinul internationalist a- 

cordat de proletariatul mondial 
tî-nărului stat sovietic, care lup
ta eroic împotriva coaliției im
perialiste, se reflectă și în acest 
pasaj, zugrăvind una din gre
vele de solidaritate ale proleta
riatului romîn.

Din ce lucrare fac parte a- 
ceste rînduri, cine e autorul ei?

„Un măreț sentiment cum nu 
mai cunoscuse niciodată îl zgu
dui pe Buiumaș, cînd înțelese 
sensul grevei de la 21 iu
lie 1919. Proletariatul din în
treaga lume încrucișase brațele, 
ca să nu fie aprovizionați de 
Intervenționiștii anglo-francezi, 
Denikin și Vranghel, asmuțiți să 
răstoarne Puterea Sovietelor.

Orașul era paralizat. Nici 
tramvaie nici gazete, nimic, ni
mic. O grevă uriașă, fără de
monstrații. Muncitorii romîni își 
arătau puterea doar prin pasivi
tatea lor : oprind pe loc uzinele, 
fabricile..."

(20 puncfe)

pace! întărește Ivan 
Piotrici.

— Pace, răspund 
ca un ecou parcă, 
visînd, mai mulți 
soldați romîni.

— Cine v-a adus 
pacea, Ivan Piotrici? 
se adresează în cele 
din urmă unul către 
soldatul rus.

— Cine? Lenin!
— Dar Lenin ăsta, 

întreabă un altul, nu 
a spus cum să facem 
și noi pace, dacă nu 
vor boierii?

— Cu asta! răs
punse rusul, arătînd 
în spre armă"..,

(25 puncte) 

primăvara lui 1921 au scos o 
publicație săptăminală Cătușa... 
iar în vara și în toamna lui 
1921 Jilava comunistă în romî- 
nește, Jilavskaia în rusește și 
Varaș Ujâk în ungurește...

Ce reprezintă 
aceasta sculptura?

(25 puncte)

In zilele grevei 
din 1920

Tnfr-un roma n-frescă, se gă
sește această descriere a grevei 
generale din octombrie 1920, 
care ne arată avîntul luptei re
voluționare în această epocă.

La ce roman ne referim, cine 
este autorul său ?

„Ce a fost în ziua aceea și în 
zilele următoare în țară s-a a- 
fl at mai tîrziu.

Opt zile nu s-a înălțat un fir 
de fum din coșurile fabricilor de 
la Ploești și Gîmpina. Schelele 
de la Moroni, Băicoi și Buște- 
nari și Țintea muriseră. Praho
va lui Ștefan Gheorghiu s-a ți
nut bine. Armata ocupase Casa 
Poporului din Cîmpina, dar cind 
au primit de la București cuvînt 
să reînceapă lucrul, muncitorii 
au pus condiția liberării adă
postului lor. Armata a trebu’t 
să plece de acolo.

Prevăzătoare, autoritățile din 
Iași au arestat cu două zile îna
inte de izbucnirea grevei între
gul comitet al sindicatelor. Gu 
toate acestea cînd, în dimineața

Editorialul 
unei reviste 
democrate

Rîndurile reproduse fac parte 
din articolul editorial al unei 
însemnate reviste literare de o- 
rientare democratică. Se intitu
lează ..Cronică internă** și a a- 
părut în 1920 In ce revistă a 
fost publicat ?

Fragmentul pe care-1 reprodu
cem poate fi găsit într-o lucrare 
recent apărută în Colecția „Oa
meni de seamă**.

„Războiul a adunat la un loc, 
în tranșee, milioane de lucrători, 
muncitori din fabrici și munci
tori ai pămîntului. Lucrătorii 
din fabrici aveau sentimentul 
solidarității încă din vremea pă
cii, prin munca lor colectivă In 
uzine .. Războiul a arătat mili
oanelor de muncitori de sub 
drapel însemnătatea lor covîr- 
șitoare în hotărîrea soartei pa
triei. Ei au rămas convinși că 
totul li se datorește lor...

Războiul, care a sărăcit ome
nirea, a sărăcit mai repede pe 
acei care nu aveau mult de 
pierdut, pe cei nevoiași, pe cei 
mulți și le-a îndîrjit sentimen
tul de clasă, dorința de a răs
turna, de a schimba de a pre
face, — de a da lumii o alcă
tuire prielnică lor... Această tre
zire este un bun cîștigat de o- 
menire" .

(20 puncfe)

Unde vezi dumneata agonie, 
domnule avocat? Asta e treabă 
de oameni în agonie? Oameni în 
agonie nu scot reviste și nu-și 
propun să dărime un regim de 
ordine...”

(25 puncfe)

de 20 octombrie, la ceasurile 
nouă, au fluierat sirenele, munci
torii de la Calea Ferată, de la 
R.M.S., de la Tramvaie^de la 
Uzina electrică, textilisjlLibriita- 
rii, morarii, croitorii, «amarii, 
vinzătorii din prăvălii, tîpogrrt- 
fii. chelnerii și birjarii jtbrnii'â 
pe la casele lor Dar, ■ îndată 
după aceea, soldații au pornit 
la vinatoare șj au pus între ba
ionete peste o mie cinci sute de 
muncitori care au fost duși la 
Siguranță, la Prefectură, la Co- 
menduirea pielii și la Legiunea 
de jandarmi. Pretutindeni au 
fost bătuți de zbiri. Cu santinele 
în coastă au trebuit să se urce 
pe vagoane, apoi, mecanicii și 
să intre în ateliere lucrătorii de 
la Calea Ferată, Intre santinele 
au pus ta mișcare tramvaiștii, 
tramvaiele. Brutăriilor li s-au 
dat ostași de la Manutanța ar
matei. Și cu toate acestea, timp 
de trei zile, zece mii de munci
tori se împotriviră prigoanei...

In Ardeal și în Banat, munci
torii din fabrici și din mine au 
stat opt zile în grevă cu toate 
că, la douăzeci și patru de ore 
după declararea ei, Flueraș și 
Jutnanca îi îndemnaseră, prin 
oamenii lor, să reintre la lucru, 
cu toate că din primele ceasuri 
ale grevei politia și jandarmii 
i-au arestat pe capete".

(20 puncfe)



Munca culturală de masă 
în sprijinul realizării sarcinilor 

economice concrete

Chemare
tn cinstea celui de al Iil-Iea 

Congres al P. M« R. 
către toate brigăzile utemiste 
de muncă patriotică din țară

avut Ioc lucră- 
organizafiei re- 
lași. La confe- 

De curând au 
rifle conferinței 
gionale U.T.M. 
rință au participat tovarășul 
Dumitru Gheorghiu, membru su
pleant al G.G. al P.M.R., prim- 
secretar al Comitetului P.M.R. 
al regiunii Iași, tovarășul Ni
colae Roman, secretar al G.G. 
al U.T.M., membrii biroului co
mitetului regional de partid, re
prezentanți ai comitetului execu
tiv al sfatului popular regional, 
conducători ai organizațiilor de 
masă și obștești, conducători de 
întreprinderi și instituții.

Conferința a dezbătut pe larg 
activitatea organizațiilor U.T.M. 
din industrie, agricultură, trans
porturi, construcții, comerț și 
cooperație, din școli și facultăți, 
felul cum au reușit ele ca, sub 
conducerea organelor și organi
zațiilor de partid, să îmbunătă
țească munca de educație a ti
neretului, să-1 mobilizeze la 
lupta pentru continua înflorire 
economică și 
giunii.

Comitetul
Iași — se arată în darea de sea
mă — condus și îndrumat de 
către comitetul regional de par
tid, a pus în centrul preocupări
lor sale mobilizarea tineretului 
la îndeplinirea sarcinilor econo
mice trasate de partid. Aceasta 
a făcut ca tineretul din regiune, 
mobilizat de organizațiile U.T.M., 
sub conducerea or
ganizațiilor de par
tid, să realizeze eco
nomii în anul care 
a trecut, în valoa
re de 16.000.000 
lei. Gei 60.000 ti- 
neri încadrați în

culturală re-

regional U. T. M.

aproape 1.700 brigăzi utemiste 
de muncă patriotică au realizat 
economii în valoare de 7.000.000 
lei, au redat circuitului agricol 
o suprafață de 1250 hectare, au 
sporit patrimoniul forestier, prin 
împăduriri, cu .încă 300 hectare. 
(ÎGonîerința a criticat însă fap- 
ul că unele organe și organi

zații U.T.M. nu se ocupă sufi
cient de ridicarea calificării 
profesionale a tinerilor munci
tori, nu acordă atenția cuvenită 
luptei pentru reducerea rebutu
rilor. nu muncesc în așa fel cu 
brigăzile de producție, îneît a- 
cestea să devină colective de 
muncă fruntașe. Conferința a 
cerut noului comitet regional 
U.T.M. să ia toate măsurile ne
cesare pentru lichidarea lipsuri
lor semnalate, pentru îmbunătă
țirea activității, organizațiilor 
11T*M. din întreprinderile in
dustriale,
. O- atenție deosebită a acordat' 
conferința contribuției pe care 
tineretul din sate, mobilizat de 
organizațiile U.T.M., sub condu
cerea organizațiilor de partid, a 
adus-o în munca de transforma
re socialistă a agriculturii.

Principalele sarcini ce stau 
în fața oamenilor muncii din a- 
gricultura regiunii — așa cum 
s a precizat in conferința regio
nală de partid— constau în con
solidarea economică și organi
zatorică a unităților socialist
cooper atiste, dezvoltarea șepte- 
lului proprietate obștească, spo
rirea veniturilor gospodăriilor 
de stat. Conferința regională 
U.T.M. a apreciat munca unor 
organizații U.T.M. ca cele din 
Dragalina, raionul Birlad, Tîr- 
2Î1, raionul Huși, și altele care 
organizează adunări, discuții, ce 
ajută la educarea tinerilor co
lectiviști în spiritul concepțiilor 
socialiste despre muncă și via
ță, al grijii față de avutul ob
ștesc etc.

Așa cum s-a subliniat în con
ferința regională U.T.M., în ac
tivitatea unor organe și organi- 
zații U.T.M. mai sînt încă se
rioase lipsuri. Unele comitete 
raionale și chiar comitetul re
gional U, T. M. nu s au ocu
pat pe măsura posibilităților 
de îndrumarea tinerilor spre 
sectorul zootehnic. Conferința a 
cerut noului organ ca pe viitor 
să ia măsuri care să ducă la 
extinderea inițiativelor bune ale 
tinerilor din S.M.T. și G.A.S., 
pentru creșterea rentabilității a- 
cestor unități, să dezvolte și 
mai mult munca organizațiilor 
U.T.M. din G.A.G. și întovără
șiri în vederea mobilizării mai 
active a tineretului la întărirea 
economico-organizatorică a ace
stor unități socialiste.

în acest an — s-a arătat în 
conferință — 66.800 tineri și 
tinere frecventează 2.100 cercuri 
și cursuri de învățămînt politic 
U.T.M. La începutul anului de 
învățămînt politic U. T. M. co
mitetele raionale și orășenești 
U.T.M. au dat mai multă aten
ție conținutului învățămîntului. 
Conferința a criticat însă faptul 
că pe parcurs unele comitete 
raionale și orășenești U.T.M. 
și-au slăbit atenția față de a- 
ceastă importantă problemă și, 
ca urmare, instruirea unor pro
pagandiști nu se desfășoară la 
nivelul satisfăcător, unele lecții 
expuse sînt generale, unele 
semi narii se desfășoară formal. 
Conferința a cerut — totodată— 
noului comitet regional U.T.M. 
să lupte pentru înlăturarea ace
stor deficiențe, pentru îmbună
tățirea muncii în acest domeniu.

în conferință a fost, de ase
menea, dezbătută pe larg mun
ca culturală de masă pe care 
organizațiile U.T.M, au desfă
șurat-o, sub conducerea organi
zațiilor de partid. S-a arătat că 
în prezent în regiunea lași sînt 
peste 1.60(1 de formații artistice 
în care activează peste 35.000 
de tineri artiști amatori. Ace
stea desfășoară o activitate sus
ținută pentru mobilizarea măi 
activă a utemiștilor și tinerilor 
la înfăptuirea sarcinilor econo
mice trasate de partid, pentru

a finer etu-

apreciat că 
obținute în 
se datoresc

să 
în ce

dta 
tov. 

corni-

educarea comunistă
Iul.

în conferință s-a 
multe din succesele 
activitatea culturală 
faptului că toate organizațiile 
de masă din întreprinderi, insti
tuții și sate, sub conducerea or
ganizațiilor de partid, și-au des
fășurat activitatea într-o strîn- 
să colaborare, pe baza unui 
plan unic de activitate. Aceasta 
a dat posibilitatea ca mijloacele 
materiale existente în regiune 
să fie folosite mult mai bine, 
iar la activitatea culturală 
fie atrase mase din ce 
mai mari de tineri.

— Activitatea culturală 
fabrica noastră — arăta 
Magda Zotic, membră în 
tetul U.T.M. de la „Țesătura" 
— se desfășoară în baza pla
nului comun întocmit în colabo
rare cu organizația sindicală, 
sub conducerea organizației de 
partid. Acest plan ne ajută să 
economisim timp. forțe și tot
odată să putem organiza acțiuni 
cît mai interesante și plăcute, 
apreciate de către tineri.

Lucrările conferinței au sub
liniat, de asemenea, că munca 
politică și culturală de masă nu 
este concentrată întotdeauna 
spre problemele economice și po
litice concrete ce se pun la fie
care loc de muncă în parte. O 
asemenea situație este generată 
și de faptul că unele case raio

Pe marginea conferinței 
regionale U. T. M. lași

nale de cultură, în loc să îndru. 
me competent și concret activi
tatea culturală, în conformitate 
cu problemele pe care le ridică 
fiecare ioc de muncă, șabloni» 
zează această activitate, o uni
formizează. La Huși, de exem
plu, Gasa de cultură întocmește 
un program „tip* pentru toate 
brigăzile artistice de agitație 
din raion, anihilînd în fe’ul 
acesta caracterul combativ al 
activității brigăzilor, rolul lor 
de a descoperi și a ajuta la în
lăturarea lipsurilor.

De asemenea, în conferință 
au fost criticate unele secții de 
învățămînt și cultură ale sfatu
rilor populare orășenești și ra
ionale. în a căror atenție nu 
stă întotdeauna preocuparea 
pentru asigurarea unor condi
ții și a unei îndrumări cores
punzătoare, pentru buna desfă
șurare a activității culturale de 
masă.

Participanții la conferință au 
criticat, de asemenea, slaba 
muncă desfășurată de unele or
gane și organizații U.T.M. pen
tru răspîndirea cărții în rîndu- 
rile tineretului. Așa, spre exem
plu, darea de seamă sublinia ca 
pozitiv faptul că în prezent a- 
proape 34.500 tineri sînt înscriși 
la concursul „Iubiți cartea" iar 
peste 10.600 au devenit purtă
tori ai insignei „Prieten al căr
ții*. Dar este oare acesta un 
rezultat care reflectă posibilită
țile reale ale regiunii ? Nu. Nu
mărul destul de mic al pârtiei* 
panților la concurs precum și 
cel al purtătorilor insignei, în 
comparație cu numărul mare 
al utemiștilor și tinerilor exi- 
stenți în regiune, este o urmare 
firească a stilului de muncă de
fectuos al unor 
nizații U.T.M

Conferința a 
aceste deficiențe 
lui organ ales 
rile cuvenite pentru înlăturarea 
grabnică a lor, pentru a îmbu
nătăți necontenit conținutul po- 
litico-educativ al muncii cultu
rale de masă.

La conferință a luat cuvîntul 
tovarășul Dumitru Gheorghiu, 
membru supleant al G.G. al 
P.M.R., prim-secretar al Comi
tetului P.M.R. al regiunii lași. 
Vorbitorul a apreciat activita
tea pe care organele și orga
nizațiile U.T.M, din regiune au 
desfășurat-o, sub conducerea or
ganelor și organizațiilor de par
tid, pentru îndeplinirea și depă

organe și orga^

criticat toate 
și a cerut nou- 
să ia măsu-
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Un pitoresc colț oi Parcului din Arad.

pentru 
pentru 
tinerei

șirea planului de stat, 
realizarea de economii, 
educarea comunistă a 
generații. Noul comitet regional 
U.T.M. — a subliniat tovarășul 
Dumitru Gheorghiu — va tre
bui §ă fie însă mai operativ în 
munca sa. Organizațiile U.T.M. 
din industrie trebuie să aducă o 
contribuție mai mare la ridica
rea calificării profesionale a ti
neretului. Organizațiile U.T.M. 
din școli și facultăți să lupte 
cu mai multă hotărâre pentru 
îmbunătățirea muncii de învăță
tură a elevilor și studenților î 
organizațiile U.T.M. de la sate, 
sub conducerea organizațiilor 
de partid, au sarcina de a con
tribui mai mult la sădirea în 
conștiința tinerilor, a dragostei 
pentru avutul obștesc, pentru 
meseria de crescător de ani
male, să-i mobilizeze mai activ 
la munca de întărire econo- 
mico-organizatorică a unităților 
agricole socialiste existente.

Tn încheierea lucrărilor confe
rinței a luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Roman, secretar al 
C.C. al U.T.M., care a apreciat 
rezultatele obținute de către or
ganizația regională U.T.M. lași, 
sub conducerea comitetului re
gional de partid, în mobilizarea 
tineretului la îndeplinirea 
cinilor trasate de partid, 
munca 
desfășurată
— a spus

sar- 
In 

noastră de propagandă 
în rîndul tineretului 

in continuare tov. 
Nicolae Roman — 
mai sînt însă unele 
lipsuri. în unele 
organizații U.T.M. 
din regiunea lași 
munca de propa
gandă este încă 
dusă în mod sim-

plist, limitat. Or, în munca de 
educare a tineretului nu are ce 
căuta închistarea, formalismul, 
ea trebuie să fie vie, concretă, 
să aibă un puternic ecou 4“ 
conștiința fiecărui tînăr. 
aceea în munca noastră

din 
tine- 
mult 
adu-

în 
De 

... ..... ..................... _ de 
propagandă trebuie să dăm 
atenție In primul rirxi conți- 
mituiui acesteia. încă și astăzi 
mai avem adunări generale 
formale, cu o ordine de zi 
neinteresantă, care se repetă 
și care nu poare să stîrnească 
interesul tinerilor. Pentru a 
face din fiecare adunare gene
rală o adevărată școală de edu
cație comunistă a tineretului 
trebuie să ajutăm mai mult or
ganizațiile de bază să pună în 
discuția utemiștilor problemele 
economice și politice cele mai 
importante pentru colectivul res
pectiv, probleme izvorîte 
munca și viața cotidiană a 
retului, să le ajutăm mai 
în pregătirea temeinică a 
nărilor Vo*bitorul a subliniat, 
în continuare. sarcinHe actuale 
care stau în fața utemiștilor și 
tinerilor din regiune pentru a 
întimpina Congresul al lll-lea 
al partidului, cu noi succese în 
muncă.

Atît tovarășul Dumitru Gheor
ghiu. cît și tovarășul Nicolae 
Roman au subliniat în cuvîntul 
lor că una dintre principalele 
garanții pentru întărirea muncii 
noului comitet regional U.T.M. o 
constituie îmbunătățirea stilu
lui de muncă, operativitatea în 
acțiune, legătura membrilor a- 
cestuia cu comitetele orășenești 
și raionale, cu organizațiile de 
bază U.T.M.

Pe baza criticilor și a propu
nerilor făcute de delegați, con
ferința organizației regionale 
U.T.M. lași a adoptat o seamă 
de hotărîri pentru a spori con- 
tribuțîa tineretului la îndeplini
rea sarcinilor pe care partidul 
le pune în fața oamenilor mun
cii din regiunea lași. Conferința 
a ales noul comitet regional 
U.T.M.. comisia regională de 
revizie și delegații la cel de-al 
III lea Gongres al U.T.M. în 
funcția de prim-secretar al Co
mitetului regional U.T.M, lași a 
fost reales tovarășul Ion Man-

Manifestări închinate 
aniversarii lui Lenin

în aceste zile oamenii muncii 
din întreaga țară iau parte la 
numeroase manifestări închi
nate celei de-a 90-a aniversări 
a nașterii lui Vladimir llici 
Lenin.

In Capitală, t& Uzinele „23 
August** au fost ținute o serie 
de conferințe pe temele „Amin
tiri despre Lenin*, „Despre 
viața și opera lui Lenin", și 
altele. Expoziția care înfățișea
ză aspecte din viața lui Lenin 
este vizitată zilnic de nu
meroase grupuri de muncitori.

A apărut

„Lupta de clasă"
organ teoretic și politic al 

C.C. al P.M.R.
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NUMĂR ÎNCHINAT CELEI 
DE A 90-A ANIVERSĂRI 
A NAȘTERII LUI V. I. LENIN

Editorialul revistei este in- 
titulat „Leninismul, veșnic 
viu“. Sînt publicate articole
le: /.Lenin și dialectica mate
rialistă* de acad. Athanase 
Joja, „Idei călăuzitoare în 
făurire^ bazei tehnice mate
riale a socialismului** de Da
na Voi nea, „V. I. Lenin des
pre rolul partidului clasei 
muncitoare în construcția so
cialistă4* de I. Mitran, „Le
ninismul și problemele dez
voltării literaturii și artei" 
de acad. Mihai Beniuc, „Teo
ria leninistă a imperialismu
lui și capitalismului monopo
list de azi" de N. Ivanciu, 
„Propaganda de partid, 
strins legată de viață* de 
Virgif Cazacu. La rubrica: 
„LECȚII $1 CONSULTA. 
ȚII" este publicat articolul 
„învățătura marxist-leninistă 
despre productivitatea mun
cii" de E. Dobrescu. Revista 
publică de asemenea rubri
cile,, Din presa partidelor co
muniste și muncitorești* și 
„Pe urmele materialelor pu- 
blicate4*.

(Urmare din pag. l a) 

care tl râspindea in jurul său; 
eroismul și neînfricarea, spiritul 
de sacrificiu pe care le insufla 
tovarășilor săi de luptă și ma
selor revoluționare, iși au izvo
rul în modul în care la Lenin 
se împleteau cutezanța ideilor 
sale revoluționare, capacitatea 
genială de a pătrunde și desci
fra, pe baza unei analize rigu
roase a faptelor, potecile încă 
necunoscute ale viitorului, cu 
marea lui dragoste de oameni 
și curiozitatea permanentă față 
de părerile și aprecierile celor
lalți tovarăși sau ale unor sim
pli oameni ai muncii, cu price
perea lui de a-i încuraja să se 
manifeste liber, să vorbească, 
să povestească despre faptele 
reale și să-și formuleze conclu
ziile lor.

In gama multiplă a laturilor 
care scot în relief conținutul și 
forma modestiei comuniste, pli
nă de înțelesuri noi, profunde și 
multilaterale așa cum s-a cris
talizat ea în persoana lui Lenin, 
un loc dintre cele mai însem
nate și caracteristice îl ocupă 
modul specific comunist exem
plar și cuceritor, plin de far
mec și mobilizator în același 
timp al comportării sale față de 
oamenii muncii, față de tovară
șii săi din mișcarea revoluțio
nară. A. V. Lunacearski nota 
că e imposibil de redat tn cu
vinte farmecul pe care îl exer
cita Lenin asupra oamenilor. 
„Oameni de cele mai diferite 
categorii și cu cele mai diferite 
stări de spirit — de la Gorki, 
talentul gigantic și de o sensi
bilitate extremă, pînă la țăranul 
venit dintr-un colț îndepărtat al 
guberniei Penza, de la mințile 
politice de prim-rang, pînă _ la 
soldatul și matrozul care pînă 
mai ieri erau de partea ultrare- 
acționarilor — toți se simt a- 
trași 'de farmecul lui și sînt 
gata în orice moment să-și dea 
viața pentru llici, conducătorul 
revoluției mondiale".

In afară de marea forță pe 
care o iradiau devotamentul Iul 

Tn sala de festivități a Clubu
lui Uzinelor „Republica**, acad. 
Eugen Macovschi a vorbit în 
fața a sute de muncitori despre 
„Viața și activitatea lui V. I. 
Lenin44.

★
în sala Ateneului R. P. Ro

mîne a avut loc sîmbătă seara 
un concert simfonic consacrat 
celei de-a 90-a aniversări a naș
terii lui V. I. Lenin. Și-au dat 
concursul orchestra simfonică a 
Filarmonicii de Stat „George 
Enescu” sub conducerea dirijo
rului Mihai Brediceanu, corul 
Filarmonicii de Stat „George 
Enescu", condus de D. D. Botez 
și Vasvle Pîntea, și corul Palatu
lui pionierilor, dirijat de Stelian 
Olariu, precum și pianistul 
Gheorghe Halmoș. Programul 
concertului a cuprins cantata 
„Glasul lui Lenin" pentru cor 
mixt, cor de copii și orchestră 
de Alfred Mendelsohn, concertul 
pentru pian și orchestră nr. 5 de 
Beethoven și simfonia a 11-a de 
Șostakovici.

★
In aula Institutului agrono* 

mic din lași, acad. Zaharia 
Stancu, directorul Teatrului na
țional „I. L. Caragiale" din 
București, a ținut conferința in
titulată „Lenin despre artă și 
literatură*4. La conferință au 
participat oameni de artă, ca
dre didactice, studenți și lu
crători din institutele de artă 
din localitate,

★
în sala de festivități a Ca

sei de cultură a sindicatelor 
din Tg. /Mureș filiala A.R.L.U.S. 
în coiaboare cu Casa de cul
tură a sindicatelor a organizat 
o seară literară în cinstea ce
lei de-a 90-a aniversări a naș
terii lui V. I. Lenta.

Scriitorul Szabo Lajos, di
rectorul Institutului de teatru 
.Szentgydrgyi Istvan" din Tg. 

Mureș, a vorbit despre viața 
Îi activitatea revoluționară a 
ui V. I. Lenin. A urmat un 

program artistic în cadrul că
ruia studenții Institutului de 
teatru „Szentgydrgyi Istvan" 
și-au dat concursul.

(Agerpres)

MODESTIA LUI LENIN
Lenin pentru cauza clasei mun
citoare, energia sa clocotitoare 
și extraordinara putere de pre
viziune științifică a geniului 
său, acest farmec irezistibil iși 
avea izvorul în marea Iul sim
plitate și modestie, care se fă
ceau întotdeauna simțite de cei 
cu care venea în contact.

Iată cum relatează K E. Vo- 
roșilov prima sa întîlnire cu 
Vladimir llici. Venise pentru 
prima dată la Petersburg, in 
1906, ca delegat la congresul 
ordinar al partidului și partici
pa în această calitate la o con
sfătuire premergătoare. Nu-1 
cunoscuse, nu știa care dintre 
cei de față era Lenin. Ghicise 
numai, după felul în care vor
bitorii se adresau, cu precădere 
unuia dintre cel de față- Și iată 
că îi vine rîndul să-și facă ra
portul sau .

„Mi se făcuse deodată cald, 
mă treceau toate nădușelile... 
Vladimir llici își îndreptă pri
virea spre mine. Mă întrebă 
cum mă cheamă și ce organiza
ție reprezint. îmi amintesc că 
mi-a zîmbit cu căldură și a fă
cut o observație care mi-a dat 
încredere în mine- Prinzînd cu
raj și liniștindu-mă, am prezen
tat foarte pe scurt date în le
gătură cu organizația, cu sta
rea de spirit a muncitorilor etc‘‘. 
„In timpul discuțiilor. Vladimir 
llici plasa multe glume și prin
tre glume punea cînd unuia, 
cînd altuia o sumedenie de în
trebări". „îmi amintesc de 
parc-ar fi azi cu cîtă însuflețire 
prindea Vladimir llici din zbor 
orice informație Și eu am avut 
parte să aud de cîteva ori de 
la llici cuvinte de încuviințare. 
Aceasta a constituit pentru mine 
o reală satisfacție. Parcă cres
cusem în proprii mei ochi".

Fără nici o excepție, toți cei 
care l-au cunoscut personal pe 
Lenin remarcă și insistă asupra 
felului în cate obișnuia Lenin să 
asculte cu foarte mare atenție, 
să-l încurajeze pe cel cu care 
stătea de vorbă, să acorde o 
deosebită însemnătate spuselor 
lui

Incâ un loc de promenadă 
al bucureștenilor : noile arte
re create în Piața Republicii.

INFORMAȚII
La invitația Academiei R. P. 

Romîne, de cîteva zile ne vizi
tează țara cunoscutul filozof 
sovietic prof. P. N. Fedoseev, 
membru corespondent al Acade
miei de Științe a U.R.S.S., con
ducătorul Secției de științe eco. 
nomice, filozofice și juridice a 
Academiei de Științe a U.R.S.S.

In cursul șederii în țara noa. 
stră, prof. P. N. Fedoseev va 
ține o serie de conferințe de 
specialitate și va face schimb 
de experiență cu oamenii de 
știință români din domeniul filo
zofiei.

★

Peste 1.000 de colectiviști din 
20 de gospodării agricole colec
tive din raionul Rîmnicu Sărat, 
regiunea Ploești, au participat la 
excursiile organizate de O.N.T. 
Carpați în Capitală, pentru vizi
tarea Muzeului „V. I. Lenin — 
I. V. Stalin*.

(Agerpres)

Gtevc din locrărik membrilor oorcuiui da orii ploctkA de la Combinatul Siderurgic 
Hunedoara

Foto : AGERPRES <

E. Onufrei, delegat Ii confe
rința de la Fraga păstrează de 
neșters în memoria sa clipa In- 
tikiirii sale cu Lenin.

„Lenin avea un fel al 
lui deosebit de a asculta 
și a pune întrebări-.. Vesel, vioi, 
plin de viață, s-a apropiat nu- 
maidecît de noi de parcă ne ar 
fi cunoscut de ani de zile. Le
nin știa să afle de la oameni 
ceea ce era mai important, ceea 
ce era fundamental. Și cum 
ne-a subjugat și ne-a captivat 
imediat acea minunată simpli
tate și modestie a lui Lenin 
Lingă llici ne simțeam cu totul 
în largul nostru, ca lingă cel 
mai apropiat tovarăș".

Și pentru a se vedea clar ci 
acest prestigiu al modestiei lui 
Lenin, care s-a transformat in 
laimă, nu era rezultatul unei în- 
clinări subiective > celor din 
mișcarea muncitorească rusă 
față de conducătorul ei, mai a- 
dăugăm la acest șirag, urmă
toarea emoționantă relatare a 
lui Gorki, observată cu prilejul 
unei vizite pe care Lenin i-a 
făcut-o la Capri.

„Lenin se interesa îndeaproa
pe de viața pescarilor de la 
Capri, întreba despre cîștigul 
lor. despre iniluența papilor, 
despre școală... El nu vorbea ita
lienește. dar pescarii de la Caprl, 
care avuseseră prilejul să-1 va
dă pe Șaliapin și pe alți ruși 
de seamă, prin nu știu Ce in
stinct tl așezară dintr-o dată 
Se Lenin pe o treaptă deose- 
ită... Legănat de barcă, pe 

unda albastră și străvezie 
ca cerul. Lenin învăța să pes
cuiască „din deget" cu sfoară 
fără undiță Pescarii i-au expli
cat că trebuie să tragă sfoara 
afară în clipa cînd degetul îi 
simte zvîcnirea :

— Cosi : drin, drin. Capisci?
El trase numaidecît de sfoaj 

ră, prinse peștele și începu să 
strige fericit ca un copil, pasio
nat ca un vînător:

— Aha 1 Drin drin 1
Pescarii riseră oi hohote la 

rîndul. lor fericiți, ca niște co
pii, și-l porecliră pe noul pes
car ! „Signor Drin-drin“.

(Urmare din pag. l-a) 

restieră, realizînd economii de 
peste 260 000 lei. In vederea 
realizării acestui obiectiv, vom 
deschide 8 șantiere ale tinere
tului la : Rișnov, Bran, Baba- 
runca, Crisbov, Zărnești, Co
dlea. Dobirlău și Intorsura 
Buzăului ;

— In G.A.C.-uri și pe mar
ginea șoselelor vom planta 
13.600 pomi fructiferi și orna
mentali. Această acțiune se va 
desfășura sub lozinca : „Plan- 
tează-l și ai grijă să crească 
odată cu tine mare și puternic";

— In perioada campaniilor 
de vară și toamnă vom ajuta la 
lucrările de Întreținere și recol- 
tare a culturilor in G.A.S.-urile 
din raionul Codlea, unde vom e- 
fectua peste 120 000 ore muncă 
voluntară;

— Pentru a contribui la creș
terea bazei furajere necesare 
sectorului zootehnic vom curăța 
o suprafață de 6000 ha. pășuni, 
vom cultiva o suprafață de 300 
ha. cu porumb-siloz de pe care 
să se realizeze o producție me
die de 40.000 kg. la ha. De ase
menea, vom însiloza o cantitate 
de 49.500 tone furaje!

In turneul international de fotbal U.E.F.A.

Juniorii noștri victorioși
în meciul

6ea de-a Xltl-a ediție a tur
neului internațional de fotbal 
U.E.F.A., pentru echipele de 
juniori, a început simbătă în 
4 orașe din Austria. Echipa 
R.P. Romîne, oare tace parte 
din grupa D, a întîlnit în ora
șul St. PBIten reprezentativa 
Belgiei, obținînd o victorie cla
ră cu 3-0 (1-0). Scorul a fost 
deschis de centrul atacant 
Gane, în prima repriză prin- 
tr-un șut puternic din marginea 
careului de 16 m. După cum

Lenin plecase de mult, dar â 
tot mai întrebau :

— Ce mai face signor Drin- 
drin? N-o să-1 innate tarul 
cumva ?"

♦
Urmărirea stăruitoare. în tex

tul de față a acestei trăsături 
specifice a modestiei lui Lenin, 
sintetizată in marele lui interes 
pentru oamenii muncii, in ine
galabilul său talent de a asculta 
ceea ce i se spunea și în a 
transmite totodată interlocutoru
lui sentimentul că ceea ce spune 
e important și merită cea mai 
deplină atenție, nu epuizează 
— desigur — nici pe departe 
bogăția, multilateralitatea as
pectelor pe care o conține pro
verbiala modestie comunistă a 
lui Lenin. Rămîn neexplicit in
tegrate aici asemenea manifes
tări ca înclinarea lui Lenin pen
tru munca colectivă, extraordi
narul spirit de disciplină de cart 
dădea întotdeauna dovadă, inte
resul și pasiunea pe care o pu
nea în îndeplinirea sarcinilor a- 
parent mărunte, neînsemnate, 
felul în care lua asupra sa și 
executa munci care n-ar fi tre
buit să-i revină — tocmai pen
tru a se putea dedica celor mai 
importante — dar pe care Le
nin le făcea totuși in modul cel 
mai natural, socotind că activi
tatea revoluționară n-ar putea 
fi divizată în muncă importantă 
și neimportantă După cum ră
mîn în afară toate sau aproape 
toate fațetele marii sale modes
tii in viața particulară, incepînd 
cu locuința, detaliile de îmbră
căminte. restricțiunile pe care și 
le impunea cu cea mai mare 
Simplitate, din motive de eco
nomii. fiind preocupat întotdea
una să ia pentru sine numai 
strictul absolut necesar, pînă la 
modul atît de simplu. în care 
înțelegea să-și organizeze puți
nul său timp liber

Pentru această gamă de însu
șiri, fără de care imaginea mo
destiei lui Lenin nu poate fi de- 
cît sărăcită îmi mai îngădui 
să amintesc aici numai urmă
toarea întîmplare petrecută, 
încă tn frageda sa tinerețe.

— Sub lozinca „Să facem 
orașul și satul nostru mai curat, 
mai frumos în întimplnarea 
Congresului Partidului" vom 
efectua peste 600.000 ore muncă 
voluntară la construcția și ame- 
najarea parcurilor : „Poiana 
Stalin", „Strungul" șl „Parcul 
Primăverii", amenajarea aleii da 
sub dealul „Tîmpa" și „Warthe", 
intreținerea parcurilor „Central* 
șl „8 Mai" din Orașul Stalin, a- 
menajarea de spații și zone 
verzi pe o suprafață de 3 ha., 
construirea și repararea a 53 
poduri și podețe, curățirea șan
țurilor pe o lungime de 22 km, 
în satele raionului Codlea și al
tele- „ •

Prin organizarea mai temei
nică a activității tuturor brigă. 
zilor utemiste de muncă patrio
tică, participînd la munca vo
luntară patriotică cu tot elanul 
și entuziasmul nostru tineresc 
să dovedim Încă odată drago
stea și recunoștința noastră 
fierbinte față de Partidul Mun
citoresc Romin, hotărtrea noas
tră de a ne aduce contribuția 
la construirea socialismului Tn 
scumpa noastră patrie — Repu
blica Populară Romlnă.

cu Belgia
transmite corespondentul agen
ției France Presse, tn repriza « 
doua tinerii fotbaliști romîni au 
avut jocul Ia discreție, practi
ci nd un fotbal rapid și tehnic. 
Pîrcălab și lacob au fost au
torii celorlalte două goluri ața 
echipei romine. De remarcat ci 
Pircălab a ratat o lovituri de 
la 11 m. Luni, echipa R.P. Ro. 
mine va juca în orașul Linz CU 
echipa Franței.

Tot în grupa D, Spania a în* 
trecut Franța cu 2-1 (2-0).

„Volodea cam începuse să fu
meze — povestește A. I. Ulilț, 
nova Elizarova, sora sa. Ingrfc. 
jo-ată de sănătatea lui destul 
de șubredă in copilărie și ado
lescentă. mama căuta să-1 con
vingă să se lase de fumat'. 
După ce iși epuiza toate argu
mentele tn legătură cu sănăta
tea — argumente care de obicei 
nu-i prea impresionează pe ti
neri — mama i-a spus că el, 
care nu cîștigă, n-ar trebui să-și 
îngăduie nici o cheltuială de 
prisos chiar dacă ar fi fost vor
ba numai de cîteva copeici (pe 
atunci trăiam cu toții numjț 
din pensia mamei). Acest argu
ment a iost hotărîtor, și Volo
dea s-a lăsat de fumat imediat 
și pentru totdeauna".

Nu a putut fi oglindită aici 
multitudinea laturilor care adufn 
în lumină imaginea atît de bo
gată a modestiei lui Lenin. Am 
încercat doar punerea în e-,1 
vidență a acelei trăsături 
specifice modestiei lui Lenin, 
căreia articolul de față ii atrist 
buie importanta principală, con- 
siderînd-o cea mai orofundă și 
esențială, definitorie pentru mov 
destia lui Lenin ca expresie cris
talizată a modestiei comuniste. 
Si încă într-o atît de mare mă
sură îneît — în ultimă analiaăr 
— această trăsătură Caracteris
tică și esențială a modestiei lui. 
Lenin. reflectată in atitudinea, 
sa de înaltă prețuire a celor
lalți, in dragostea și respectul 
pentru munca, gindirea. creațiaf 
și problemele de viață ale oe-- 
menilor muncii sau ale tovarăn 
șilor săi de luptă, le conține ÎCh 
germene, cu necesitate, oe toatfe 
celelalte. Pentru că nu poți fi . 
intr-adevăr consecvent cu o a-, 
semenea linie de conduită mo
rală. cu asemenea deprinderi, cu 
o asemenea înțelegere și pracri 
tică a modestiei, fără ca acea’- 
stă conduită să dirijeze și să 
impună, în toate celelalte comu 
partimente care se constituie: 
împreună ca modestie, ca prac-- 
tică a ei. același principiu iun- 
damental : subordonarea inte
reselor personale și imediate, 
celor generale și de perspectivă.



Din activitatea C A» E. R

Pentru viitorul 
pașnic al poporului 

german
ERFURT. — La 15 aprilie, 

orașul Erfurt din sudul Re
publicii Democrate Germane 
a îmbrăcat haină de sărbă
toare. Fațadele caselor au 
fost împodobite cu ghirlande 
de flori și placarde.

De dimineață pe străzile 
și în piețele orașului domne- 
ște o mare însuflețire, răsuni 
cîntece și marșuri. Din toate 
colțurile Germaniei au sosit 
aici delegații la cel de-al 
3-lea Congres pe întreaga 
Germanie a tineretului mun
citor. Tinerii și tinere e din 
R.D. Germană și Germania 
occidentală vor discuta la 
congres problemele cele mai 
vitale ale națiunii germane.

La 15 aprilie a avut Ioc 
la monumentul victimelor te
rorii fasciste din fostul la
găr de concentrare de la 
Buchenwald un mare miting 
al tineretului la care au par- 

' ticipat și locuitori din Wei
mar și din împrejurimi.

In încheiere, participanții 
la miting au adoptat o de
clarație în care avertizează 
asupra pericolului renașterii 
fascismului în R. F. Germa
nă și își exprimă hotărirea de 
a lupta pentru viitorul paș
nic al poporului german.

Al 25-lea Congres 
al Uniunii 
Tineretului 
Democrat 
din Suedia

STOCKHOLM. - La 15 
aprilie s-a deschis la Gote- 
borg cel de-al 25-lea Congres 
al Uniu-nii Tineretului De
mocrat din Suedia. Congre
sul va analiza sarcinile or
ganizațiilor de tineret din 
țară în lupta pentru pace ți 
dezarmare, problemele mun- 
cii țț învâțămîntului tinere
tului, ți va trasa o serie de 
măsuri în domeniul îmbună
tățirii muncii cultural-educa
tive în rîndurile tineretului.

Mare miting 
consacrat Zilei 

libertății Africii
CAIRO. — La 15 aprilie a 

avut loc la Cairo un mare 
miting consacrat Zilei liber
tății Africii. La miting au 
participat studenți din Su
dan, Algeria, Kenya, Ugan
da, Camerun, Maroc, Nya- 
ssaland și alte țări africane, 
îmbrăcați în costume națio
nale, precum și emigranți po
litici din coloniile africane 
care luptă pentru indepen
dență, reprezentanți ai orga
nizațiilor obștești din R.A U., 
reprezentanți diplomatici ai 
statelor independente din A- 
frica. Cei care au luat cu- 
vîntul au vorbit despre fără
delegile autorităților colonia
le, au cerut punerea în liber
tate a liderilor mișcării de 
eliberare națională deținuți 
în închisori, acordarea drep
tului la independență popoa
relor coloniale și dependen
te din Africa.

(Agerpres). —

In întâmpinarea aniversării

A. I. Mikoian 
s-a întors la Moscova
BAGDAD 16 (Agerpres). — 

TASS transmite : în dimineața 
zilei de 16 aprilie A. I. Mikoian, 
prim-vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., care 
g vizitat Republica Irak în le
gătură cu inaugurarea Expozi
ției industriale sovietice de la 
Bagdad, a plecat spre Moscova 
pe bordul unui avion „I.L.-18".

înaltul oaspete sovietic a fost 
condus pe aeroportul din 
Bagdad de primul ministru al 
Republicii Irak, generalul Kas- 
8em, și de toți membrii guvernu
lui irakian.
i In aceeași zi A. I. Mikoian a 
tosit la Moscova.

Interviul acordat de 
canonicul Kir ziarului 

„Sovetskaia Rossia“
MOSCOVA 16 (Agerpres). — 

TASS transmite î Primarul ora
șului Dijon, canonicul Felix Kir, 
a declarat într-un interviu acor
dat prin telefon ziarului „Sovet- 
ekaia Rossia“, că intenționează 
că-și înfăptuiască vechea dorință 
de a vizita Uniunea Sovietică. 
„Este greu, foarte greu, a decla
rat Felix Kir, să-ți faci planuri 
la vîrsta mea. însă vreau să cred 
că visul meu vechi de a vizita 
țara dv. se va împlini totuși44. 
" Felix Kir a mulțumit lui N. S. 
Hrușciov pentru cuvintele bune 
pe care le-a spus despre el lo
cuitorilor Moscovei. „Le-am citit 
și am fost emoționat pînă în 
adîncul sufletului44. Canonicul 
Kir a declarat de asemenea că 
darul lui Hrușciov — un tablou 
înfățișînd Stalingradul — este 
expus în prezent la primăria 
orășenească.

în clipele cele mai amare din 
timpul ocupației, Stalingradul 
ne insufla încrederea în victorie. 
Stalingradul ne-a dat tărie și în
credere. Iată de ce eu îl numesc 
orașul visurilor mele.

Felix Kir a declarat că Dijo- 
Jiul, care l-a întîmpinat cu atîta 
căldură pe șeful guvernului so
vietic, continuă și în prezent să 
comenteze cu însuflețire acest 
eveniment.

PRAGÂ 16 (Agerpres), — 
După cum trasmite ceteka’, de 
la 11 la 14 aprilie la Praga s-a 
ținut o ședință a Comisiei per
manente de colaborare economi
că și tehnică-științifică în dome
niul construcției de mașini a 
Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc.

Comisia a aprobat propunerile 
cu privire la specializarea con
tinuă a producției principalelor 
tipuri de fabricate destinate con
strucției de mașini pentru ener
getică, metalurgie, construcții, 
pentru industria constructoare 
de mașini, industria petrolului și

industria mărfurilor 
Traducerea în viață 
propuneri va permite să se spo
rească rentabilitatea producției, 
volumul livrărilor reciproce și va 
contribui la dezvoltarea econo
miei naționale a țărilor membre 
ale C.A.E.R.

Tinînd seama de marea im
portanță a dezvoltării agricultu
rii și a sporirii producției mij
loacelor de mecanizare a lucră
rilor agricole, comisia a hotărît 
să înființeze o secție de sine 
stătătoare pentru construcția de 
mașini agricole șj de tractoare.

alimentare, 
a acestor

Lucrul s-a terminat Pe por
țile Fabricii de ceasuri nr. 2 
din Moscova ies vesele gru
puri de tineri muncitori ca 
și cel din fotografia noastrăa

Cine îngrămădește nori negri 
la orizontul politic

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
Comentatorul TASS, IGOR OR
LOV, scrie : Pe măsuri ce se 
apropie conferința la nivel înalt, 
adversarii slăbirii încordării iși 
intensifică în mod vădit activi
tatea. Un deosebit zel depun 
miiitariștii și revanșarzii vest- 
germani oficiali și neoficiali.

în interiorul Germaniei occi
dentale se desfășoară o largă 
campanie propagandistică pen
tru a influența starea de spirit 
a populației și a-i insufla teamă 
în legătură cu conferința la ni
vel înalt. în această campanie 
un rol nu dintre cele mai pu
țin importante joacă însuși can
celarul Adenauer, care roUefte 
discursuri în spiritul războiului 
rece. La 12 aprilie el a ținut 
un astfel de discurs în fata zia
riștilor, iar a doua zi a repetat 
lo posturile de rad io'•urinei paieta 
idei <de acestui discurs. Adel 
nauer iși expr.rna .deoseiutu 
nemulțumire față de apropiata 
discutare a problemelor Ber
linului occidental la couțeriuța 
la nivel înalt, lemîndu-se câ 
examinarea acestei probleme 
poate duce la normalizarea si
tuației din Berlin. AnaUzind mo
tivele care îl călăuzesc pe con- i

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
TASS transmite : în primul tri
mestru al anului 1960 industria 
sovietică a îndeplinit planul pro
ducției globale în proporție de 
104 la sută.

Față de primul trimestru al 
anului 1959 producția de fontă 
a crescut în U.R.S.S. cu peste 
900.000 tone, producția de oțel 
cu 1,6 milioane tone, produc
ția de laminate cu 1,3 milioane 
tone.

In comparație cu primul tri
mestru al anului 1959, produc
ția țesăturilor a crescut cu 120 
milioane metri pătrați, cea de 
încălțăminte de piele cu 10 mi
lioane perechi, iar cea de mo
bilă cu 465 milioane ruble.

In comunicat se arata de a- 
semenea că în primul trimestru 
al anului 1960 s-a vîndut popu
lației carne și produse de carne 
cu 182.000 tone mai mult decît 
în perioada corespunzătoare a 
anului trecut, iar unt, lapte și 
alte produse lactate recalculate 
în lapte cu 425.0C0 tone mai 
mult.

In industria sovietică, produc
tivitatea muncii a crescut în 
comparație cu primul trimestru 
al anului trecut cu 7 la sută în 
condițiile reducerii duratei zi
lei de muncă într-o serie de ra-

Vizita premierului 
Ciu En-lai 

in Bir mani a
RANGOON 16 (Agerpres). — 

După cum s-a mai anunțat, pre
mierul Consiliului de Stat 
R. P. Chineze, Ciu En-lai, se 
flâ într-o vizită de cinci zile 
Birmania.

După trei ore de la sosirea 
în Birmania, premierul Ciu En- 
lai și persoanele care-1 însoțesc 
împreună cu primul ministru al 
Uniunii Birmane U Nu au par
ticipat alături de locuitorii ora
șului Rangoon la manifestările 
populare organizat® cu prilejul 
..Festivalului Thingyan" care 
marchează sosirea primăverii.

Procese cu scop diversionist
ATENA

Ziarul „Avghi' 
sul < ‘

16 (Agerpres). — 
J i* arată că proce- 

celor 12 democrați a stirnit

Protestul adresat 
guvernului grec 

de Comitetul Executiv 
al E. D. A.

ATENA 16 (AgerprTj). — 
T.4SS Irwwk : După cum rt- 

Coau- 
tetul Execaftr el fainii drao- 
tnle de «Tiaț« (EJIJ.) e adre- 
«X țsreraaZai u» protm împo
trivi areftini unor ceiîletti greci 
penzru ci gfupru lor a /o/t gititi 
broțuru ibutruti .Renașterea ne- 
zifmuls^ rditoiă recent de 
EDA. ia care sint describe atro
citățile comise de hitleriști în 
Grecie. In broșuri re protestează 
împătriră renașterii nazismului 
ia Germani^ occidenteli.

Isiro declarație dată publici- 
tiș.i la 14 aprilie, serviciul de 
presă al E-D-A. protestează îm
pătrire faptului ci ia ultimele 
z-ie huligani fasciști eu amenin
țat pe proprietarii librăriilor 

tind cartea >-o^focraiâ
demarcării rnrnomlni proces 
impetrire lui Manolis Glezos.

nașterii lui V. I. Lenin
și profesori de fa Institutul de Cultură 

făcut o ascensiune pe vîrfuî sudic al

al 
a- 
în

sa

a 
a

bleme :
pro-

protestele opiniei publice. El 
fost folosit de guvern pentru 
„pune in mișcare aparatul pro
pagandistic in vederea ațițârii is
teriei anticomuniste"... cu scopul 
de a menține atmosfera războiu
lui rece și a abate atenția po- 

lui de la principalele 
p ine și pace".

Sala tribunalului a fost folo- 
s- pentru o ..propagandă care 
este in contradicție chiar cu po
li: :a proclamată in mod oficial 
de guvern". Ziarul pune între- 
bar a: „Cine conduce de fapt 
poftea externă a Greciei ? Gu- 
remul sau diferitele 
poliției secrete?’

La 25 aprflee se 
P'ocesul a inel unui 
de democrați. In act 
va 
naj* 
ces de isterie anticomunistă 
antis vietică. „Se pune întreba
rea, scrie ziarul, pînă c:nd orga
nele guvernului grec vor face 
politică in sălile tribunalelor și 
v~r aduce prejudicii adevărate
lor interese al? țării ?’

Patrioții greci, arată ziarul, 
cer să se pur.ă imediat capăt 
fărădelegilor, să se renunțe la 
procesele fixate pentru 26 apri
lie și 5 mai. Ziarul se 
împotriva legii 375 în baza 
reia au loc aceste procese.

serv:c£i ale

va judeca 
mare grup 

castă zi se 
Ie?âri dîn nou despre „spio- 

și va avea loc un nou ac- 
?i

ridic* 
că-

Un discurs al lui J. Nehru
DELHI 16 (Agerpres). — 

TASS traasmtte. Ziarjl „Times 
of India" reia‘rază că, luînd 
cuvin tul la mitingul care a a- 
vm ioc la 14 apr.’.-e la Patna, 
pr.rr.uî irms'.rj a. Indiei, Ne- 
bnu a coadamnat vehement pe 
acei care se pronunța împotriva 
politic i iad-ene de Deader are la 
blocările nil:tare.

DIN TOATE COLTURILE LUMII
VIZITA UNOR ARTIȘTI ROMIN1 

IN INDONEZIA
NOUA EDfTIE

A DICȚIONARULUI DIPLOMATIC

★ Grupul de studenți 
Fizică din Erevan, care a 
muntelui Aragaț s-a înapoiat la 15 aprilie la Erevan. Alpiniștii 
au instalat bustul Iul Lenin la înălțimea de 4.000 metri deasu’ 
pra nivelului mării.

★ In aceste zile însorite de primăvara pe străzile orașului 
Praga pot fi întîlnite mari grupuri de oameni privind la panou- . 
rile cu fotografii consacrate vieții și activității marelui Lenin. Ei 
privesc cu deosebita 
diferite perioade din 
șederea lui Lenin la 
P.M.S.D.R.

Mii de expoziții și

atenție fotografiile expuse care ilustrează 
viața lui llici, în special acele legate de 
Praga în zilele istoricei conferințe a

Mii de expoziții și panouri de fotografii consacrate celei de-a 
90-a aniversări de la nașterea lui V, I. Lenin s-au deschis în 
întreprinderi, instituții, școli, cluburi orășenești și sătești din 
Cehoslovacia.

★ In preajma celei de-a 90 a aniversări a nașterii lui V. I. 
Lenin, sute de mii de muncitori și țărani bulgari participă la 
adunările și la celelalte manifestări consacrate acestei date 
memorabile.

In orașe și sate se organizează adunări și conferințe publice 
consacrate învățăturii lui Lenin. Bulgarii care l-au văzut pe 
Lenin împărtășesc din amintirile despre Vladimir llici.

Cinematografele din țara prezintă filme care reînvie episoade 
din viața lui V. I. Lenin.

Tulburările din
în aceste zile Coreea de Sud 

seamănă cu o tabără militară. 
Pe străzile orașelor patrulează 
detașamente de poliție înarmate, 
iar armata cu un efectiv de 
600.000 oameni a fost pusă în 
stare de alarmă

Acțiunile antiguvernamentale 
de 'a Masan au luat o amploare 
atît de mare încît pot fi califi
cate drept o răscoală

Mai multe zHe în șir în oraș 
s-au auzit împușcături, între po^ 
liție și demonstranți s-au pro
dus ciocniri înverșunate. Și as- 
tăzj zac pe străzile Masanului 
autocamioane ale poliției arse și 
distruse La numeroase institui 
ții guvernamentale geamurile și 
ușile sînt sparte.

Toate instituțiile de învătămînt 
sînt închise. Locuitorilor orașe- 
șelor li s-a interzis să se adu-, 
ne în grupuri și să circule pe

(Agerpres). —’
Referihdu-se la

Coreea de
străzi tntre orele 7 
dimineața.

După cum anunță

Sud
seara și 5

După cum anunță corespon
dentul agenției United Press In
ternational. tulburările de la 
Masa’» s-au extins și asupra ah 
tor orașe.

Autoritățile plăsmuiesc în gra
bă dosare în vederea judecării 
persoanelor arestate. în acest 
scop a fost scos la lumina zilei 
trucul răsuflat al „complotului 
comunist" Dar nimeni nu mai 
dă crezare acestei născociți. Par
tidul democrat din Coreea de 
Sud a declarat vineri că afirma« 
țiile autoritățiloi cu privire la 
existența unui complot comunist 
nu conțin nici un dram de a- 
devăr și că evenimentele din ul
timele zile au reprezentat o ră-i 
bufnire a nemulțumirii acumu
late în decursul anilor față de 
regimul lisinmanist.

Se caută o definifie 
care să ascundă adevărul

ISTANBUL 16 
TASS transmite: 
părerile unor ziare că asupra re
zultatului întîlnirii șefilor de 
guverne ale U.R.S.S. și Turciei 
va exercita o mare influență 
conferința la nivel înalt și că 
„poate că ar fi fost mai bine 
dacă invitația la Moscova ar fi 
urmat după încheierea lucrărilor 
acestei conferințe**, V. Nureddin 
scrie în ziarul „Son Havadis**i 
„Principalul sînt interesele na
ționale și politica externăționale și politica externă tre
buie să fie subordonată lor. în 
timp ce reprezentanții unor sta
te mari și mici stabilesc con
tacte reciproce conform cerințe
lor noii situații politice, este 
inoportun să se dea Turciei sfa
turi de felul „în primul rînd să 
ai in vedere alianțele și întrucît 
nu ești un 
ține-te de 
nale“.

stat independent, ab
ia contactele perso-

★

16 (Agerpres).ATENA
TASS transmite : Melas, fost mi
nistru în guvernul Greciei, co
mentează într-un articol publicat 
în ziarul „Eleftheria4* apropiata 
călătorie a primului ministru al 
Turciei, Menderes, la Moscova. 
Contactele între Est și Vest, scrie 
el, „sînt folositoare pentru regle
mentarea divergențelor existente 
și pentru găsirea de soluții*. 
Greciei, ca și oricărei alte țări 
din Occident. îi ..este folositor 
să cunoască nemijlocit părerile 
celeilalte părți*4.

PREMIERA
la

cinematograful

LUMINA

După spectacolele prezentate 
în principalele orașe a*e insu
lelor Java și Su.natra, artiștii 
romîni care fac un turneu în 
Indonezia s^au reîntors la Dja
karta. In ziua de 13 aprilie, ia 
Teatrul Artelor din capitala In
doneziei ei au dat un spectacol 
la care au asistat membri ai gu
vernului, ai parlamentului indo
nezian. membri ai corpului di- 
plcmatic și un numeros pub?ic.

In aceeași zi. artiștii romîni. 
însoțiți de însărcinatul cu- afa
ceri ad-interim al R.P, Romine 
la Djakarta, au făcut □ vizită 
ministrului Informații’or al In
doneziei. Artiștii romîni au fost 
rhvitați să viz’teze insula Bali, 
ca oaspeți ai guvernului indone
zian.

La 14 aprilie, președintele ad- 
Lnterim al Indoneziei, Djuanda. 
a primit pe artiștii' romîni. La 
întrevedere a fost prezent însăr
cinatul cu afaceri ad-interim 

P. Romîne'la Djakarta.

1 de stat 
îcd a a- 
noii edi-

Sub 
pentru Ide^ztjră 
Pâr ut prjum Vdl-m 
ții a Dicțicmrai^i ( 
trei volume.

La noua ediție a 
cofaboreazd un grup de 
dîpiomz ți. economiști și 
sovietici. El apa^e sub .
lui Andrei Grrenlkn. doctor 1 
Științe economice, ministrul Afa
cerilor Externe al U R S S.. și 
a lui Serghet Goiunski și l'xx- 
dîm^r Hvostoo. merr,bri cores
pondenți az Academii de 
a U.R.S.S.

DE TREI ORI MAI REPEDE 
CA SUNETUL

R.
al

ENCICLOPEDIA 
ISTORICA SOVIETICA

Uniunea pre-în 
gătește pentru 
pedia istorică 
volume.

Enciclopedia 
tuturor țărilor 
mii din timpurile cele mai stră
vechi pînă în zilele noastre..

Alături de bogate ilustrații, 
enciclopedia cuprinde și nu
meroase hărți istorice dintre 
oare unefa n-au mai fost publi« 
cate pînă în prezent.

Sovietică se R 
tipar — ..Enciclo- 
sovietică“ în 12

va oglind’ istoria 
și popoarelor lu-

Construirea unor avioane core 
vor putea zbwa cu o viteză 
la 3.300 km. pe oră, adică de 3 
ori mai repede decît viteza tu
netului. este o chestiune realiza- 
bilă intr-un viitor ao'opiat, scrie 
la 16 aprilie ‘n ziarul „Moskov- 
ski Komsomoleț" B. Parahonski, 
colaborator științific la Institutul 
pentru problemele complexe ele 
transporturilor al Academiei de 
Științe a U R.S S.

Acest avion va putea acoperi 
distanța dintre celt mai îndepăr
tate puncte ale Uniunii Sovietice 
în 2—3 ore.

LITERATURA ROMINA 
IN R. CEHOSLOVACA

Editura „Scriitorul slovac* din 
Bratislava a scos de sub tipar 
romanul „Zodia cancerului*' de

MiÂaîl Szdodctnu, In traducerea 
Iul Johandra Huskova. Alt volum 
al scrutorului romln a apărut 
sub titlul „Ralul", in Editura de 
Stat pentru literaturi de copii 
din
Otakar Jirous, Editura 
Lefa" din Bratisi 
sub titlul 
un volum 
Colin, In 
Kucak.

Nehru a declarat câ va lupta 
pînă la sfîrșitul zilelor sale îm
potriva încercărilor de a se *- 
trage țara in blocuri militare.

Referindu-se la apropiatele 
tratatiye cu Ciu End ai. premie
rul Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, primul ministru al In
diei a decla-ati „Dorința mea 
este ca problemele de frontieră 
să fie soluționate prin mijloace 
pașnice și sper câ aceasta este 
și dorința lui Ciu En-lai“. Ne
hru a reafirmat poziția guver
nului indian în 
terci de nord a

Praga. In tălmăcirea lui 
„Mlada 

----lusiava a tipărit 
„Fierarul fermecat* 

de basme de Vladimir 
tălmăcirea lui Filip

UN MARȘ AL LONDONEZILOR 
ÎMPOTRIVA ÎNARMĂRII 

NUCLEARE

La 15 aprilie. peste 6.000 
partizani ai dezarmării nucleare 
eu început un nou marș de la 
Centrul de cercetări științifice în 
domeniul energie* atomice de 
la A'darmastone spre Londra. 
Scopul marșului este de a atra
ge atenția opiniei oublice din 
Ang’ia și din lumea întreagă a- 
supra absurdității și primejdiei 
cursei înarmărilor nucleare și 

la armarenunțarea

marș, lung 
kilometri.

de

de e cere 
nucleari.

La acest 
Ximativ 70
reprezentanți ai celor 
rite pături 
Marșul s*» 
miting de 
dezarmării 
loc la B

de apro- 
particîpă 

mai dife- 
ale poporului englez,
va încheia printr-un 
masă al partizanilor 
nucleare care va avea 

aprilie la Trafalgar
Square din Londra.

problema fron- 
lodiei.

BUDAPESTA. - ~ r ’ J *
vizitei in Ungaria a președinte, 
lui Indoneziei, dr. Sukarno, la 
16 aprilie in Saia sporturilor 
a Siadionului Popular din Bu
dapesta a avut loc un miting al 
reprezentanților oamenilor mun
cii din Budapesta. In numele 
Frontului Popular Patriotic și 
al întregului popor ungar, dr. 
Sukarno a fost salutat de Gyula 
Kâllai. Președintele Indoneziei 
a rostit apoi o cuvîntare.

— Cu prilejul

BEIRUT. — Agenția MXJ!. 
relatează că guvernul Iordaniei 
a consimțit să participe la 
CENTO (fostul pact de la Bag
dad).

MOSCOVA. — La 15 aprilie, 
în sala coloanelor a Casei Sin
dicatelor din Moscova a avut 
loc o reuniune festivă a emi- 
granților politici spanioli și a 
reprezentanților vieții publice 
din Moscova consacrată celei 
de-a 40-a aniversări a consti
tuirii Partidului Comunist din 
Spania. Reuniunea a fost des
chisă de L. Balaguer, membru 
al CC. al PC. din Sp3nia. A 
luat apoi cnvîntul Dolores 
Ibarruri, p-eședintele Partidului 
Comunist din Spania.

- G. Lodge despre sistemul economic american
WASHINGTON 16 (Agerpres).- 

La 14 aprilte, George Lodge, mi
nistrul adjunct al Muncii al 
S.U.A., a luat cuuintul la Clubul 
municipal din Boston. în amplul 
discurs pe care l-a rostit el a 
făgăduit auditorilor să spună 
„adevărul despre sistemul eco-. 
nomic american(l. Lodge a de
clarat că este neliniștit de ceea ce 
el a numit ..modul greșit in care 
popoarele lumii ințeleg sistemul 
economic al Statelor Unite”. Cu 
o enervare pe care nu a căutat 
să și-o ascundă, el a jost nevoit 
să constate că in rîndurile po
poarelor lumii „însuși cuuiniul 
de capitalism provoacă aproape 
o ură unanimă" fiindcă „capita
lism este un cuvînt care se aso
ciază cu colonialismul și cu ex
ploatarea”.

Propunindu-și cq sarcină „să 
modermzeze unele definiții și 
teorii care umbresc chipul Ame. 
ricii in străinătate”. Lodge a în
deplinit această sarcină dacă nu 
intr-un mod original, in schimb 
„radical”. El a declarat pur și 
simplu că în Statele Unite nu 
există capitalism. Rezultă că 
„deși americanii folosesc terme
nul de capitalism pentru a de^ 
numi cu el orinduirea lor eco. 
nomică, aceasta din urmă nu are 
nimic comun cu capitalismul mo- 
nopolist din secolele XVIII șl 
XIX la care se referea Marx a- 
tund ând iși fundamenta teo- 
riile".

In verva sa oratorică Lodge a 
pierdut din vedele un fapt destul 
de important. Marx nu a putut 
să-și fundamenteze teoria pe ba
za capitalismului monopolist ra
re reprezintă un fenomen carac
teristic secolului XX. iar nu al 
secolului XIX și cu atît mai pu
țin al secolului XVIII. Lodge a 
fost nevoit si recunoască cu a- 
mărăciune că „oririt ar fi dt 
dorit, probabil că nu este posi
bil să scăpăm definitiv de cu-i 
vintul capitalism”. El a propus 
auditorilor săi o listă întreagă 
de termeni „cu care s-ar putea 
defini orinduirea noastră (adică 
americană — n.r.) în fața dife-. 
rițiior auditori".

Dar nu numai faptele impla* 
cabile ale realității capitaliste ai 
mericane infirmă tabloul idilic al 
capitalismului înfățișat de Lod
ge. Acum, în toiul campaniei e- 
lectorale. numeroși politicieni de-

mocrațl spun deseori lucrurilor 
pe nume. Se înțelege că ei nu 
se ridică cituși de puțin împo
triva sistemului capitalist dar, 
luptînd cu disperate pentru voi 
turtle alegătorilor, vorbesc in au
zul tuturo' despre ceea ce ar 
prefera să treacă sub tăcere 
dacă s-a' afla la putere, așa cum 
procedează acum republicanii.

Senatorul Kennedy candidează 
la postul de președinte din par
tea partidului democrat. In dis
cursul său electoral / oștit la La
fayette (statul Indiana) el a ca
racterizai astfel „prosperitatea" 
Statelor Unite : „Vicepreședinte* 
le Statelor Unite, a spus el. a- 
firmă că americanii „trăiesc as^ 
tăzi mai bine ca oricind". Fap
tele arată însă că 17 milioane de 
americani se culcă în fiecare sea
ră flânii mi. 15 milioane de fami
lii locuiesc in case insalubre. 7 
milioane de familii luptă pentru 
existență avind un venit anual 
de mai puțin de 2 000 de dolari. 
Avem peste 4 milioane de șo
meri. Ritmai dezvoltării econo
miei noastre a devenit mai lent. 
Uniunea Sovietică îșl dezvoltă 
economia într.un ritm de trei ori 
mai rapid decit Statele Unite".

Nu intîmplător senatorul Mans* 
field a comparat in discursul 
său din 14 aprilie Statele Unite 
cu un vapor ce necesită repara
ții capitale și care merge 
un drum periculos.

Iniuresu/

cuV. GULEAEV
L ALFIMOVA
G.CERNOVOENKO
P. VEXIEAROV
N. DUI'AK
V. GRACIOV
O. JAKOV ■
M. IVANOVA

Scenariul : P. Severov :
Regia : I. Bjeski. K. Kak^|î
Im.'iginca : V. Filippov
Muzica : V. Rojdestv.enskî

Angajăm ingineri constructori, ingineri electrotehnici, ingineri 
mecanici, ingineri instalatori, maiștri constructori și maiștri de 

montaj cu pregătire.

L1EGE. — La 16 aprilie și-a 
început lucrările la Palatul con
greselor din Liege Congresul al 
Xlll-lea al Partidului Comunist 
din Belgia. La lucrările congre
sului participă peste 300 de 
delegați, precum ți reprezentanți 
a 16 partide comuniste fi mun
citorești frățești. La congres 
participă de asemenea repre
zentanți ai Partidului Mișcarea 
naționali congoleză.

PARIS. — După cum rela
tează ziarul „L’Humanite*, 
t'dul Comunist din Spania 
propus celorlalte partide și gru
pări politic® de opoziție din 
Spania să convoace de urgență 
o consfătuire a partidelor de 
opoziție din țară pentru a exa
mina problema organizării unei 
campanii naționale și interna
ționale de sprijinire a deținuți- 
lor politia de la închisoarea din 
Carahanchel. care au declarat 
g'eva foamei, precum și a unei 
campanii împotriva represiuni
lor fasciste și pentru amnistie
rea tuturor deținuților • politici.
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Solicitanții vor trimite ofertele la întreprinderea de construcții 
Siderurgice Hunedoara.
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