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Obiectiv principal calitatea
Laminate mai 

multe, mai bunePentru laminatorii de la Uzinele „Industria Sîrmii“ din Cîmpia Turzii, în aceste zile avîntate de întrecere, îmbunătățirea calității produselor constituie în continuare obiectivul prin- Tcipal al întrecerii socialiste.. în ultimele zile, la laminorul de profile au, fost aplicate în procesul de producție o serie de măsuri tehnico- organizatorice care au dus la îmbunătățirea calității laminatelor. Pe baza laminării direct din lingouri, la unele produse, cum sînt oțelurile late pentru confecționarea arcurilor de suspensie, a fost redus stratul decarburat de la 0,5 mm la 0,2 mm ceea ce a dus la creșterea elasticității materialului.In prezent, se experimentează extin-

procedeului de laminare directderea procedeului de laminare direct din lingouri și la alte sortimente de oțeluri aliate.O dovadă a grijii pe care laminatorii de la „Industria Sîrmii" o acordă îmbunătățirii calității produselor este numărul din ce în ce mai mic de sesizări pe care serviciul control tehnic de calitate le primește din partea beneficiarilor.Reducînd procentul de rebuturi cu 0,3 Ia sută și de declasate cu peste 30 la sută față de cel admis, numai în luna aprilie, au circa 200 tone bună calitate. fost date peste plan laminate de cea mai
D. VASILE

Pe șantierul Furnaliștii reșițeni 
comunică:

nostruPe șantierele întreprinderii noastre — întreprinderea 3 construcții din cadrul T.R.C.L.- Brașov — se acordă importanță problemei calității construcțiilor industriale și de locuințe, precum și dării lor în folosință înainte de termen. Comitetul de partid ne-a arătat că în mobilizarea tinerilor la îndeplinirea sarcinilor de producție ale întreprinderii, organizația U.T.M. trebuie să pună accent pe caritatea lucrărilor. în vederea acestui fapt, comitetul U.T.M. al întreprinderii, birourile organizațiilor de bază U.T.M. au desfășurat o susținută muncă politică în rîndu- rile tinerilor constructori.Cu prilejul adunărilor generale, în munca politică de la om la om, noi am făcut cunoscute, înainte sarcinile pe partidul lor, am răspund sarcini, rală a din sectorul instalații s-a analizat pe larg această problemă pe baza referatului ținut de un tînăr inginer. Calitatea lucrărilor de instalații a fost punctul esențial al referatului și discuțiilor, după care a fost adoptat un plan amănunțit de măsuri. Con- statîndu-se, de pildă, că slaba calitate a unor lucrări avea drept cauză o insuficientă calificare a unora dintre tineri, adunarea generală a luat măsuri concrete privind participarea tuturor tinerilor la acțiunea de ridicare a nivelului de cunoștințe profesionale. în plus, s-a stabilit ca tinerii ingineri să se ocupe în mod special de acei tineri cu un nivel mai scăzut de calificare să-i îndrume în citirea literaturii de specialitate.Comitetul U.T.M. pe întreprindere a analizat de curind. într-o ședință specială, felul cum participă tinerii la îndeplinirea sarcinilor de producție. S-a constatat atunci că în marea lor majoritate, tinerii execută lucrări de calitate Din discuții a reieșit însă că mai sînt unii tineri care, în ceea ce privește îndeplinirea normelor de producție nu stăteau tocmai bine, aceasta in- fluențînd asupra predării la timp a lucrărilor. S-a arătat că acest lucru se datorește și slabei organizări a locului de muncă. Pentru remedierea a- cestei situații, în ședința de comitet s-a stabilit, printre altele, măsura ca tinerii respectivi să lucreze pe lîngă vîrs.tnici, să învețe din experiența lor.In munca politică desfășurată de organizațiile U.T.M. s-a pus un accent deosebit pe popularizarea fruntașilor în producție, pe răspîndirea experienței lor pozitive. Electricienii Ovidiu Pitaru și Dumitru P., zidarul Ion Bîrsan, tîmplarul Marin Năstase, tractoristul Ivan Traian, zugravul

Continuînd să desfă
șoare cu succes întrece
rea socialistă, furnaliștii 
reșițeni au reușit ca în 
primele zile din luna 
mai să elaboreze peste 
prevederile planului mai 
bine de 260 tone de fon
tă de cea mai bună ca
litate.

Rezultatele cele mai 
bune le-au înregistrat 
muncitorii ce deservesc 
furnalul nr. 2. în aceste 
zile, echipele de topitori

conduse de Ion Sava, 
Ludovci Kapornyai și 
Petru Them au reușit să 
se situeze în frunte, dînd 
peste plan mai bine de 
două treimi din produc
ția arătată. Acest rezul
tat se adaugă la succe
sele din luna trecută 
cînd furnaliștii reșițeni 
au dat peste plan mai 
bine de 1.000 tone -de 
fontă de bună calitate.

V. BOARIU

Procedee moderne de turnare

de toate, care le pune în fața constructori- analizat felul în care tinerii noștri acestor Intr-o adunare gene- organizației U.T.M.

întregul colectiv de 
muncă al secției tur
nătorie de la Uzina 
„Unio“ din Satul Mare 
participă la întrecerea 
pentru produse de 
bună calitate. In cen
trul atenției 
muncitor stă 
rea de noi 
moderne de

ducă la re- 
coeficientu-

fiecărui 
însuși- 

procedee 
turnare

care să 
ducerea 
lui de rebuturi, la spo

rirea continuă a cali
tății pieselor turnate. 
încălțăminte de

In primele zile de 
muncă ale lunii mai, 
muncitorii Fabricii de 
încălțăminte „Csordăs 
Janos" din Oradea au 
obținut noi succese. Au 
intrat în fabricația de 
serie 16 noi modele de 
încălțăminte bărbă
tească de calitate su
perioară.

Hotărîți să-și îndepli
nească angajamentele 
luate în întrecerea so
cialistă pentru realiza
rea unor produse de 
calitate superioară,

Introducerea unui 
control riguros pe fa
zele de execuție, res
pectarea întocmai a 
documentației tehnice 
au permis echipei con
dusă de loan Chiru să 
reducă coeficientul de 
rebuturi cu 0,3 la sută 
sub cel admis. Succese 
asemănătoare a obți
nut și echipa condusă 
de Iosif Revesz.

T. M.
muncitorii de la aceas
tă fabrică aplică noi 
metode de lucru, prin
tre care și croitul pe 
masă de sticlă. Dato
rită acestei metode, 
muncitorii fabricii, pe 
lîngă realizarea unor 
produse de calitate, au 
economisit pînă în 
prezent o cantitate de 
piele și talpă din care 
se pot confecționa 
peste 800 perechi de 
încălțăminte. C. V.

GUȚI POMPILIA 
membră în comitetul U.T.M., 
întreprinderea 3 Construcții 

T.R.C.L.-Brașov

tineretului
Muncitor
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Organ Central al Uniunii Tineretului

cîntei

Salutul adresat de tovarășul
Gheorghs Gheorgfciu-Dej

ziarului „Pravda“

Mașini de mare productivitate

pentru șantierele

De luni de zile, tînărv iOS: = R ‘OASU 
află în rîndu! fruntașilor ce la Uzn 
iembrie“ din Craiova. Lucrările exi 
el primesc din partea controlului 
calitate numai calificativul „foarte b -<e~.

Tînăra ELENA BENICI lucrează în secția tri
cotaje a Întreprinderii „Unitatea” d>n Si
ghet. Colectivul de muncă din care race 
parte o apreciază pentru ccnș4. nciozdate, 
pentru produsele de bună calitate pe care 

le realizează.

In sec|ia reparafii mecanice de la Fabrica 
de rulmenfi din Bîrlad, tînărul strungar 
GHEORGHE AGACHE și-a cîștigaf stima da
torită lucrărilor de bună calitate pe care le 

execută zilnic.

Se apropie de
insămințatul poruolosind rațional fiecare zi bună și întreaga capacitate de lucru a tractoarelor și atelajelor, oamenii muncii de pe ogoare,mecanizatori, muncitori din G.A.S., colectiviști urgentează însămînțatul porumbului. Regiuni și raioane întregi au terminat de acum însămînță- rile de primăvară. în scopul obținerii unor recolte sporite este necesar să se asigure un ritm mai intens vitezei zilnice de lucru prin efectuarea în continuare a semănatului pe parcelele zvîntate, prin organizarea muncii în schimburi prelungite, prin folosirea, alături de tractoarele S.M.T., a tuturor atelajelor gospodăriilor colective. Procedînd în felul acesta, numeroase unități agricole socialiste au reușit să se apropie de sfîrșit cu însă- mînțările. Iată ce ne relatează corespondenții noștri:

fost însămînțate cu porumb 14.483 de hectare, ceea ce reprezintă 93 la suta din suprafața totală planificată. 29 gospodării agricole colective au terminat de acum însâmînță- rile de primăvară. Mecanizatorii de aici au trecut acum să ajute celelalte G.AC„ mărind astfel viteza zilnică de lucru în aceste unități.ORADEA. Au terminat însă- mînțările raioanele Beiuș, Gu- rahonț, Șimleu și Criș. Pînă în ziua de 2 mai, pe întreaga regiune a fost însămînțată peste 90 la sută din suprafața planificată. Deși timpul a fost neprielnic, ritmul lucrărilor nu scade în intensitate. Se lucrează cu toate forțele pe toate terenurile unde umiditatea permite efectuarea însămînță- rilor. Există toate condițiile ca această importantă lucrare să fie terminată în următoarele zile.

I

PITEȘTI. In raionul Drăgă- șani, pînă în ziua de 3 mai au BAIA MARE. Pînă acum trei zile în regiunea Maramureș se însămînțase cu porumb

sfirșit
mbuluipeste 82 la sută din suprafața destinată acestei culturi. După colectiviștii din raioanele Lă- puș, Cehu Silvaniei, Somcuța Mare au mai terminat semănatul porumbului gospodăriile colective din raionul Sighet și cele din comunele aparținătoare orașului Baia Mare. Folosind la maximum timpul prielnic, oamenii muncii de pe ogoarele regiunii au însămîn- țat în zilele de 1 și 2 mai peste 20.000 de hectare. Se însă- mînțează cu o viteză zilnică sporită. Alături de tractoarele S.M.T. lucrează peste 10.000 de atelaje ale gospodăriilor colective.Buna organizare a muncii, folosirea din plin a timpului prielnic și a mașinilor fac posibilă terminarea în următoarele zile a însămînțării porumbului în întreaga regiune.V. CLONDA A. POPESCU V. MOINEAGU

(Continuare in pag. a 3-a)

Din activitatea „micilor pomicultori" de la Palatul pionierilor dinCapitală.
Foto : AGERPRES

A intrat în funcțiune

Complexul de lucrări energetice 
Birlad - Vaslui - HușiColectivul întreprinderii de construcții și montaje energetice nr. 3 Cîmpina a pus în funcțiune cu două luni înainte de termen complexul de lucrări energetice Bîrlad-Vas- lui-Huși. Complexul cuprinde liniile electrice de înaltă tensiune Bîrlad-Vaslui și Vaslui- Huși, împreună cu stațiile de

transformare respective. Lungimea totală a noilor linii este de aproape 80 km.Prin executarea acestor lucrări orașele Vaslui și Huși au fost racordate la sistemul energetic național, creîndu-se astfel largi posibilități pentru electrificarea localităților din aceste raioane.

de construcții din Olteniaîn ultimul timp, șantierele de construcții din regiunea Oltenia au fost dotate cu noi mașini și utilaje de mare productivitate — macarale turn, automacarale, stații centralizate de preparare a mortarului și betoanelor, lucrările
grele fiind acum în întregime mecanizate. Timpul de execuție a noilor blocuri a fost scurtat în primele 4 luni din acest an cu peste 25 la sută față

Instalații moderne
din HunedoaraLa furnalele din Hunedoara și Calan au fost executate, cu posibilități locale, diferite instalații care mecanizează anumite operații din procesul de elaborare a metalului, ridicînd astfel productivitatea agregatelor. La Hunedoara, de exemplu, s-a realizat o instalație de măcinare a cocsului și calcarului. Această instalație, împreună cu stația de ciu- ruire a minereului aglomerat, pusă în funcțiune în primul trimestru al anului, contribuie la ridicarea indicelui de utilizare a furnalelor și face posibilă scurtarea cu 10-15 minute a duratei de topire a șarjei de fontă. Acum, la secția furnale vechi din combinat, se amenajează mai multe cup-

de cel planificat.(Agerpres)
la furnalele
și Calanprăjire a minereuluitoare dede fier. Ele vor asigura creșterea cu aproximativ 50 la sută a capacității de calcinare a minereului de fier ce se introduce în furnal.Instalația modernă pentru desprăfuirea gazelor de furnal, pusă în funcțiune recent la uzinele siderurgice „Victoria" din Calan, accelerează proce-1 sul de topire a fontei și îmbunătățește condițiile de muncă ale furnaliștilor. Noua instalație face parte din complexul de măsuri întreprinse în ultima perioadă la aceste uzine, în scopul perfecționării producției. (Agerpres)

Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, poporul sovietic sărbătoresc a 50-a aniversare a „Pravdei“ leniniste. Această aniversare este marcată de toate partidele comuniste și muncitorești frățești, de poporele țărilor socialiste, de oamenii muncii de pretutindeni.înalt exemplu pentru întreaga presă comunistă, „Pravda" este purtător de cuvînt credincios a! politicii Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și a statului sovietic, tribună a ideilor marxism-leninismului, înflăcărat luptător pentru victoria comunismului și păcii, pentru eliberarea și independența națională a popoarelor subjugate, pentru democrație și progres social.Cunoscută muncitorilor revoluționari, comuniștilor din Ro- mînia, încă din anii întunecați ai ilegalității, „Pravda" ducea vestea mărețelor victorii ale primului stat socialist din istoria omenirii. Ea are cititori și prieteni în întreaga lume, bucurîn- du-se, ca și la noi în țară, de un mare prestigiu și de o meritată considerație.Urăm colectivului redacțional al „Pravdei", tuturor lucrătorilor ei, noi succese în îndeplinirea misiunii de cinste ce le este încredințată de partid, iar tuturor oamenilor sovietici — noi și strălucite victorii in construirea comunismului.
A 50-a aniversare a ziarului „Pravda11

Adunarea festivă
a ziariștilor din Capitală

ce- 
zia-

din

tru socialism și comunism, pen
tru pace și fericirea popoarelor 
a vorbit tov. Ștefan Voicu, mem
bru al C.C. al P.M.R., redactor 
șef al revistei „Lupta de clasă”.

A urmat un program artistic.

Vineri la amiază, în sala de 
marmură a Casei Scînteii a avut 
loc adunarea festivă a ziariști
lor din Capitală consacrată 
lei de-a 50-a aniversări a 
rului „Pravda”.

Au participat ziariști
presa centrală, corespondenți 
voluntari ai presei, muncitori 
din întreprinderile bucureștene.

Au participat, de asemenea, 
ziariști sovietici aflați în țara 
noastră, precum și corespon
denți ai presei străine.

Adunarea a fost deschisă de 
tov. Valeriu Pop, redactor șef 
adjunct al ziarului „Scînteia”.

Despre lupta dusă timp de 5 
decenii de ziarul „Pravda”, sub 
conducerea C.C. al P.C.U.S., pen-

(Agerpres)

în paginile a 2-a 
și a 3-a :

Adunarea festivă 
a tineretului 
din Capitală

Foto: N. STELORIAN

tovarășului
STOICA

Cuvîntul GHEORGHE
Cuvîntul tovarășului ION POPESCU-PUȚURI

— Cuvîntul tovarășului NICOLAE GOLDBERGER

Cuvîntul tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Cuvîntul tovarășului
SENCOVICIALEXANDRU

la suta
Sfudenfi din anul I de la Insti
tutul agronomic din Craiova pe 
teren, cu instrumentele topogra

fice.1.300 păsări
noștri întot- deplină cuvin-olectiviștii au urmat deauna cu încredere tul partidului. Indicațiile care ni s-au dat au constituit pentru noi un ghid prețios în activitatea pe care o desfășurăm pentru continua consolidare a gospodăriei colective. Aplicîndu-le, am avut numai de cîștigat. Am să dau numai un exemplu. In Raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la recenta sesiune extraordinară a Marii Adunări Naționale se subliniază, printre altele, necesitatea dezvoltării sectorului avicol în scopul îmbunătățirii aprovizionării populației de la orașe cu ouă și came de pasăre și al creșterii veniturilor gospodăriilor colective. Noi ne-am convins de importanța deosebită a acestor indicații și iată cum. în anul 1953, cînd s-au pus bazele acestui sector, noi ne-am propus să creștem doar 300 de păsări. Bilanțul veniturilor obținute la sfîrși- tul anului a demonstrat colectiviștilor că păsările pot aduce

venituri mari gospodăriei. De atunci voltăm Astfel, păsări,în 1958 - 1000, în 1959 — 1700’ în 1960-2500, iar în anul 1961 — 5400 de păsări matcă. Sporirea continuă a efectivului de păsări a adus gospodăriei venituri tot mai mari. Acest lucru a fost posibil și datorită faptului că munca a fost organizată temeinic, încă de la început. In anul trecut, prin valorificarea producției de ouă care a ajuns la 130 bucăți pe cap de găină ouătoare, precum și a cărnii de pasăre am obținut un venit de aproape 300.000 lei. Rezultatele bune obținute pînă în prezent, cît și faptul că gospodăria dispune de posibilități mari în ce pri-

ne-am propus să dez- continuu acest sector, în 1954 am crescut 570 în 1956—700 de păsări,
vește creșterea păsărilor ne-a determinat să ne propunem ca în acest an să mărim numărul de păsări la 24.000 din care 10.000 vor fi oprite pentru matcă. Important este că efec-

timp vom mai produce încă pe atît, în așa fel încît vom obține numărul de 30.000 pui. Un prim lot din puii scoși pînă în prezent de la incubator au și fost luați

tivul de păsări va crește numai pe baza producției proprii. Din camera incubator a gospodăriei, construită de noi într-o încăpere de 4x4 metri, au și ieșit pînă acum un număr de 8000 puL In scurt

în primire de tînăra Ivanovici Nuța pentru a fi crescuți.Hotărîrea luată de a dezvolta sectorul avicol în așa fel încît în acest creștem de păsări care 10.000 fi oprite matcă a pus în fața noastră și problema strucției hale cu spațiu mult mai mare. Astfel, în afara construcților pe avem în prezent, an vom complex industrial creșterea

an să 24.000 din vor cacon- unor
mai con-în acest strui un pentru (măr de 10.000 păsări. Vom mai construi, de asemenea, 3 puiernițe cu o capacitateunui nu-

40-a aniversare 
a creării U.T.C.

din Romînia

de 1000 capete fiecare, Iar numărul padocurilor va fi mărit la 20. Toate acestea vor fi ridicate și cu sprijinul tineretului. Vom folosi materialele pe plan local, cum ar fi cărămida, care se va confecționa de către colectiviști și lemn de construcție. Așadar, ținînd cont de posibilitățile pe care le avem pentru creșterea păsărilor și de efectivul la care vom ajunge, încărcătura la 100 de ha se va ridica la peste 1300 păsări, iar la păsările matcă la 600 capete. De asemenea, veniturile pe care le vom obține în acest an din sectorul avicol vor fi de peste 600.000 lei.Preocupați mereu de dezvoltarea acestui sector important, ne vom strădui să contribuim într-o măsură mereu mai mare la aprovizionarea centrelor muncitorești, a piețelor orașelor, cu carne de pasăre și cu ouă.JIANU CONSTANTIN 
președintele 

G.A.C. „23 August" 
din comuna Băilești, 

regiunea Oltenia



Adunarea fesiivă a tineretului din Capitală

4 40-/1 AMl'ERSARE 4 EREARH li.E.f:. D!\ ROMlM/1
Cuvîntul tovarășului Nicolae Ceaușescu
Dragi tovarăși și tovarășe,Salutul ce v-a fost adresat de Comitetul Central al partidului, cuvintele pline de căldură ale tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej au dat o înaltă apreciere activității desfășurate de Uniunea Tineretului Muncitor, care, așa cum s-a subliniat, ținînd sus steagul glorios de luptă al U.T.C.-ului, și-a cîștigat pe merit dragostea și prețuirea partidului și a întregului nostru popor.Istoria partidului nostru, a Uniunii Tineretului Comunist, cunoaște minunate pilde de e- roism, și sacrificiu ale tinerilor comuniști în lupta pentru înfăptuirea programului partidului nostru, apărarea intereselor poporului și ale tineretului, pentru răsturnarea regimului burghezo-moșieresc și înfăptuirea revoluției socialiste.Este bine însă, tovarăși, ca la a 40-a aniversare a organizației revoluționare a tineretului, făcînd bilanțul realizărilor mărețe obținute de poporul nostru, la care o contribuție de seamă a adus-o tineretul patriei noastre, în frunte cu uteciștii, sub conducerea partidului, să ne amintim unele momente ale mimării muncitorești care trebuie cunoscute de tineret, spre a trage învățăminte pentru activitatea sa de viitor.După cum vă este cunoscut, la Plenara C.C. al P.M.R. din 30 noiembrie — 5 decembrie 1961 s-a vorbit pe larg despre unele momente din istoria partidului și s-au subliniat marile daune aduse mișcării revoluționare din țara noastră de luptele fracționiste din 1929—1930, care au distrus unitatea rîndurilor partidului și i-au slăbit capacitatea de luptă. în fruntea acestei acțiuni criminale se aflau Marcel Pauker și Barbu, elemente aventuriste, străine de interesele clasei muncitoare, ale poporului romîn. Trebuie subliniat că în momentul în care burghezia și moșierimea trecuseră la ofensivă împotriva clasei muncitoare, în scopul de a arunca întreaga povară a crizei pe spinarea maselor, cînd poporul nostru avea nevoie mai mult ca oricînd ca în fruntea sa să se afle un partid unit, puternic, în stare să-1 conducă la luptă, fracțio- niștii, dintre care unii s-au demascat ulterior ca trădători, agenți ai siguranței burghezo- moșierești, au trecut la acțiune pentru distrugerea partidului, pentru sfărîmarea unității'sale. Elementele fracționiste au trecut și la destrămarea celorlalte organizații revoluționare, la distrugerea cadrelor, a activului de partid și a organizațiilor de masă, desconspi- rîndu-1 și predînd numeroase cadre în mîinile organelor represive burghezo-moșierești. Au fost vremuri de grea încercare cînd partidul, desfășu- rîndu-și activitatea în condițiile prigoanei sălbatice dezlănțuite de clasele exploatatoare, trebuia să facă față totodată loviturilor pe care i le dădea dușmanul strecurat în rîndurile sale. Ani îndelungați partidul nostru s-a resimțit de pe urma acestei criminale lupte fracționiste.Nici Uniunea Tineretului Comunist nu a fost lăsată în afara luptelor fracționiste; conducerea U.T.C. s-a împărțit în două grupuri, unii sprijinind pe Barbu, ceilalți pe Marcel Pauker. Mulți dintre tovarășii mai în vîrstă își a- mintesc cît de mult a slăbit activitatea U.T.C. în rîndurile tineretului datorită luptelor fracționiste. Sub paravanul unor lozinci ultrarevoluțio- nare, provocatorii strecurați în conducerea partidului și U.T.C.-ului organizau acțiuni aventuriste, demonstrații de grupuri mici de oameni, prin care cele mai bune, mai devotate cadre ale partidului și ale organizațiilor de tineret erau predate în mîna siguran
Cuvîntul tovarășului Gheorghe Stoica

Dragi tovarăși,Ingăduiți-mi in primul rind să mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați făcut-o de a participa la această măreață sărbătoare a tineretului.Noi am sărbătorit in aceste zile victoria definitivă a socialismului pe întreg cuprinsul țării. Această victorie n-a venit de la sine. Ea este rodul politicii marxist-leniniste a partidului, a luptei sale dusă permanent pentru apărarea purității și unității partidului, împotriva fracționiștilor și deviatorilor. La obținerea a- cestei strălucite victorii o contribuție însemnată a adus organizația revoluționară a tineretului nostru, care de-a lungul celor 40 de ani de 

ței, unde erau schingiuite, iar apoi trimise în închisori.în continuare, vorbitorul a arătat că în acea perioadă în conducerea U.T.C. au pătruns o serie de elemente mic-bur- gheze, rupte de tineretul muncitoresc, de masele largi ale tineretului; ele au introdus în organizațiile de tineret metode de muncă stîngiste. mic-bur- gheze, străine partidului nostru; în mișcarea comunistă a tineretului au avut loc manifestări de avangardism, de negare a necesității îndrumării de către partid a U.T.C.-ului. Toate acestea au creat mari greutăți activității desfășurate de U.T.C. în mobilizarea tineretului la lupta împotriva exploatării capitaliste, împotriva fascismului și războiului, pentru apărarea drepturilor democratice și a intereselor vitale ale tineretului.După ce a relevat rolul important pe care l-a avut în dezvoltarea mișcării revoluționare din Rominia Congresul al V-lea al P.C.R. care a pus capăt luptelor fracționiste, în- lăturînd din conducerea partidului elementele dușmănoase, vorbitorul s-a referit pe larg ia însemnătatea eroicelor lupte din februarie 1933. Prin înaltul lor nivel de organizare, prin amploarea și spiritul lor revoluționar, luptele din februarie 1933 au marcat un moment de o deosebită importanță în istoria partidului și a întregii mișcări muncitorești din țara noastră. Aceste lupte au sporit prestigiul partidului, au determinat o cotitură în activitatea P.C.R., au dus la lărgirea legăturilor sale cu clasa muncitoare, cu țărănimea și intelectualitatea, cu masele largi ale poporului romîn. Astfel, luptele ceferiștilor și petroliștilor din 1933 reprezintă unul din momentele hotărîtoare care au deschis partidului nostru calea spre mari victorii, printre care a- ceea a insurecției armate de la 23 August 1944. (Aplauze 
puternice).Sub conducerea Partidului Comunist din Romînia, Uniunea Tineretului Comunist a participat activ la luptele din februarie 1933, ceea ce i-a dat posibilitate să-și sporească influența in rîndurile tineretului. Mișcarea de tineret a crescut și s-a dezvoltat mult in perioada ce a urmat înfrunt ind cu teroareapolițistă. partidul coecunist și-a intensificat activitatea și a obținut o serie de rezultate in unirea forțelor democratice intr-un larg front popular antifascist. La această acțiune U.T.C. și tineretul și-a adus o contribuție însemnată. Nu este întîmplător că tocmai în momentul în care se obțineau succese în unirea forțelor democratice din țara noastră, cînd la orizont apărea pericolul instaurării dictaturii fasciste și se impunea intensificarea muncii pentru mobilizarea tuturor forțelor spre a bara drumul fascismului, spre a împiedica atragerea Romîniei în război, elementele mic-burgheze, oportuniste aflate în conducerea partidului — care nu cunoșteau viața poporului și felul în care se desfășura lupta în țara noastră — au adoptat o serie de măsuri care au dăunat unirii forțelor antifasciste. Voi aminti numai una dintre ele — hotărîrea privitoare la desființarea U.T.C. în anul 1937. Prin această acțiune lichida- toristă partidul a fost lipsit de organizația revoluționară prin care-și desfășura activitatea în rîndurile tinerilor; o serie de membri și cadre ale Uniunii Tineretului Comunist s-au împrăștiat, au fost îndepărtate de la lupta pe care partidul o ducea în acea perioadă. Lichidarea U.T.C. a dat o grea lovitură activității pentru unirea tineretului în lupta împotriva fascismului și războiului, a fost astfel ușurată activitatea organizațiilor fasciste în rîndul tineretului.

existență a fost întotdeauna alături de partid și a participat la toate bătăliile de clasă duse de proletariat sub conducerea partidului. Mai mult ca oricînd, unitatea de monolit a organizației de tineret este astăzi de nezdruncinat, mai mult ca oricînd tineretul nostru este strîns unit în jurul partidului, al Comitetului său Central în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej. A- ceastă unitate — cucerire de mare preț — a fost cîștigată și s-a cimentat în focul unor lupte acerbe împotriva abaterilor de la linia marxist-leni- nistă, ale elementelor oportuniste, fracționiste, dogmatice, care au existat în mișcarea muncitorească și revoluțio

Este bine, acum cînd sărbătorim a 40-a aniversare a U.T.C.-ului, să ne reamintim de această acțiune lichidato- ristă, deoarece aceasta nu era intîmplătoare, ci o urmare a Liniei și practicilor din timpul luptelor fracționiste din anul 1929. CU care np-am maj în- tîlnit și după 23 August 1944, la grupul antipartinic Pauker- Luca.Iată, tovarăși, ce activitate dăunătoare au dus elementele fracționiste, Barbu, M. Pauker, A. Pauker, Luca și alții de teapa lor, care din nenorocire, timp îndelungat au avut munci de conducere în partid, au desfășurat o activitate antipartinică. dușmănoasă, criminală față de interesele clasei muncitoare și ale întregului popor.Este cazul să arătăm că. spre cinstea lor, comuniștii din închisori. în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej, au luat poziție împotriva desființării Uniunii Tineretului Comunist, considerînd a- ceastă hotărîre nejustă și au îndrumat organizațiile U.T.C. din închisori să-și continue activitatea. (Aplauze prelun
gite).Reînființarea în toamna a- nului 1939, în ajunul războiului, a Uniunii Tineretului Comunist a avut o mare importanță pentru activitatea partidului în rîndurile tineretului. Dar, după ani de zile care trecuseră de la dizolvare, cînd un șir de cadre se împrăș- tiaseră. iar altele au fost dezorientate, demobilizate, a făcut ca activitatea dusă de U.T.C. în rîndurile maselor de tineri să nu se desfășoare la nivelul cerințelor și sarcinilor puse de partid.Referindu-se în continuare la marile prejudicii aduse partidului și poporului nostru de activitatea grupului fracționist Pauker-Luca, vorbitorul a a- mintit că la recenta sesiune a Marii Adunări Naționale au fost dezvăluite o serie de acțiuni ale acestui grup îndreptate împotriva țărănimii muncitoare, împotriva politicii partidului de transformare socia-. listă a agriculturii.Dar. oare a fost domeniu de activitate in care acțiunile dușmănoase. criminale ale grupului antipartinic sâ nu fi adus serioase prejudicii politicii partidului ? Prin potitica lor coatrapus2 ^ ****** portMV——'Mir» intereeâar aaoei sek&- riloGre. țărănimii, iateJertisa- utăpi, tineretului, naponahtă- ților conlocuitoare, au creat greutăți în îndeplinirea sarcinilor care stăteau în fața partidului nostru în momentul marilor bătălii de clasă în care era nevoie mai mult ca oricînd de unitate de monolit, de disciplină de fier, de unirea tuturor forțelor democratice. Iar dacă, poporul nostru a do- bîndit totuși victoriile istorice, cu care pe drept cuvînt se mîndrește, aceasta se datoreș- te faptului că în partidul nostru, în conducerea sa, au existat forțe sănătoase, devotate cu trup și suflet intereselor clasei muncitoare., ale poporului romîn care au împiedicat pe fracționiști să-și ducă la îndeplinire planurile dușmănoase partidului și poporului. Datorita spiritului partinic, fermității revoluționare a activului de bază al partidului, în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej și cu ajutorul întregului partid, a fost demascată și zdrobită acțiunea antipartinică a grupului fracționist Pauker-Luca, ajutat de grupul Chișinevschi-M. Con- stantinescu. Aceasta a dat posibilitate poporului nostru să dobîndească, sub conducerea partidului, victoria definitivă a socialismului la orașe și sate.

(Aplauze puternice, ovații).Tovarăși,Prețuim eu toții tradițiile progresiste ale culturii noastre, pe intelectualii devotați poporului, care-și aduc din plin contribuția la opera de construcție socialistă. Am as

nară. Mă refer, îndeosebi, la activitatea criminală desfășurată de Marcel Pauker, Barbu, Vasile Luca și Ana Pauker cu care partidul a avut de dus lupte neînchipuit de grele pentru demascarea și alungarea lor din partid.Ca unul care am luat parte la primii pași ai Uniunii Tineretului Comunist din Romînia vreau să relev cîteva episoade din trecutul de luptă al tineretului nostru sub conducerea partidului. Acțiunile fracționiste din 1929 ale lui Marcel Pauker și Barbu, elemente complet străine de aspirațiile și nevoile poporului, au adus mari daune partidului și organizației tineretului 

cultat la sesiunea Marii Adunări Naționale ce frumos au vorbit scriitorii G. Călinescu și D. Botez despre realizările regimului nostru. Este un mare merit al partidului nostru de a fi unit sub steagul său cele mai bune forțe ale intelectualității, care, așa cum atît de frumos spunea acad. G. Călinescu în cuvîntul său la sesiune, se socotesc nu alături de partid, ci in mijlocul și în rîndurile lui. Dar, să nu uităm că grupul fracționist Pauker-Luca, susținuți de Chișinevschi au făcut tot ce au putut spre a îndepărta de partid pe mulți intelectuali de valoare, au căutat să izoleze partidul de intelectualitatea înaintată. Iar dacă nu au reușit, aceasta se datorește politicii înțelepte, clarvăzătoare a partidului nostru, conducerii sale leniniste. tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej în primul rînd. (Aplauze puterni
ce, îndelungate).Grupul antipartinic a dat o lovitură grea și organizației revoluționare a tineretului; el nu vedea cu ochi buni influența crescindă a partidului în rîndurile tineretului muncitoresc, țărănesc, intelectual, dorința înflăcărată a acestuia de a participa cu toate forțele la lupta pentru democrație și socialism. De aceea, a trecut în 1945 la dizolvarea U.T.C. și înlocuirea lui cu ..Tineretul Progresist-, organizație eterogenă, ceea ce a dăunat mult muncii partidului în rîndurile tinerilor muncitori, țărani, intelectuali, a tinerilor din rîn- durile naționalităților conlocuitoare.Crearea de către partid a Uniunii Tineretului Muncitor, continuatoarea eroicelor tra. diții ale U.T.C., grija permanentă a conducerii partidului pentru organizația revoluționară de tineret a împiedicat ca acțiunea dușmănoasă a fracționiștilor să aibă efectele urmărite de aceștia.Ne putem mîndri azi. pe drept cuvînt, cu faptul că U.T.M. a devenit o orgir.iza- ție revoluționară de masă a tineretului, care numără peste 2.100.000 de membri, că tineretul patriei noastre muncește cu entuziasm și etan tineresc pentru înfăptuirea politicii partidului, pentru înflorirea patriei. Este o mare bucurie pentru nci că tnisusatu! nostru tiaeret nuneloreac, »- Lături de efesa r. m-sene pastes; tenaew la lu^ca pentru tofcasrsafiarea aocsa- bstâ a țărfi; harrueul tmeretga țărănime, a eocstburi La colectivizării agriculturii; elevii și studenții își însușesc cu pasiune comorile științei și culturii; întregul nostru tineret își pune toate forțele in slujba făuririi fericirii poporului (Aplauze).Sîntem încredințați că, ți- nlnd sus steagul glorios al U.T.C.-ului, Uniunea Tineretului Muncitor va mobiliza întregul tineret la noi izbînzi ale muncii creatoare pentru triumful politicii partidului 

(Aplauze prelungite, ovații).Partidul nostru in îndelungata sa istorie a avut de înfruntat o serie de greutăți, dar în ciuda tuturor acestora el a ieșit de fiecare dată învingător, pentru că în partid s-au găsit forțe sănătoase, strins legate de interesele clasei muncitoare și ale întregului popor, călite în focul luptei împotriva dușmanului de clasă.Partidul Muncitoresc Romîn reprezintă astăzi o uriașă forță de mobilizare și organizare a maselor, numărînd peste 900.000 membri și candidați; el este în prezent mai puternic ca oricînd prin legăturile cu masele largi ale celor ce muncesc, prin coeziunea rîndurilor sale, și strîns unit în jurul Comitetului Central conduce cu hotărîre întregul nostru popor pe drumul însorit al socialismului și comunismului. (Aplauze prelungite, 
ovații).

comunist. Acțiunile fracționiste erau intensificate tocmai în momentele cele mai grele pentru clasa muncitoare, pentru poporul muncitor. In asemenea momente, cum a fost perioada puternicei crize economice din 1929, cînd sute de mii de muncitori erau aruncați pe drumuri; cînd multe din fabrici erau închise ; cînd țărănimea era împovărată în datorii și cămătarii satelor îi luau și cenușa din vatră; cînd zeci de mii de tineri erau transformați în cerșetori ce hoinăreau dintr-un loc în altul pentru a-și găsi o posibilitate de existență; cînd tineretul intelectual era supus unei înjositoare degradări morale; cînd, potrivit statisticilor vre

mii, mii de tineri își puneau capăt vieții pentru că cei care apucaseră să învețe o meserie nu găseau de lucru, iar mulți care ar fi vrut să învețe, nu aveau unde, — în asemenea momente, elementele dușmane au lovit în unitatea partidului, a U.T.C. și a sindicatelor. Ei urmăreau să slăbească capacitatea de luptă, de rezistență a clasei muncitoare și, în felul acesta, să deschidă drumul reacțiunii.Guvernul național-țărănesc, care l-a adus pe Carol, a luat cele mai barbare măsuri pentru sugrumarea libertăților democratice, aruneînd pe spinarea clasei muncitoare, a țărănimii și a celorlalte pături nevoiașe, toate urmările, crizei. în această perioadă au fost interzise sindicatele, organizațiile legale ale tineretului, gazetele mișcării muncitorești, în timp ce organizațiile cuziste își intensificau acțiunile huliganice, reacționare.Tocmai atunci, cînd valul revoluționar creștea, cînd masele își manifestau tot mai puternic hotărîrea de luptă, elementele dușmane de-alde Pauker, Barbu, Luca și alții își întețeau acțiunile lor dușmănoase de slăbire, de spargere a unității partidului și a organizațiilor sale de masă, printre care și U.T.C., lovind dinăuntru în ce are mai scump clasa muncitoare —
Cuvîntul tovarășului Ion Popescu-PuțuriTovarăși și tovarășe,Dați-mi voie să mulțumesc și eu adunării de azi, care m-a onorat cu invitația de a participa la marea sărbătoare a tineretului nostru glorios — 40 de ani de la crearea Uniunii Tineretului Comunist și Ziua tineretului din R. P. Borti-Ă In același timp, sint bucuros pentru faptul că mi ie oieri posibilitatea de a-mi exprru sentimentele față de nneretul de astăzi și organizația sa revoluționară, față de partidul nostru șt de conducerea sa.Esae o saare bur-rx pe care o poase treerea ae ae-□tasuier așa, care a trl_: ai asutce La o artie. de manifestare măreață ca aceea de ari, care prtiejuiește trecerea in revista a bogatei activități desfășurate de tineretul nostru sub conducerea partidului.Este o mare cunte pentru tineretul nostru muncitoresc, țărănesc. studios să se bucure de gr., a neslăbită a partidului și încrederea lui deosebită, exprmate salutul C.C. ai P.M R. rostit de tovarășul Gb-orgbe Gheorghiu- Dej.Cred că este bine ea atunci cînd am ajuns spre culmi să privim și in urma și să vedem ce drum am parcurs pișă am ajuns aici. Fiindcă de aici de unde privim, privim ce pe o culme ia care au dispărut fabricanții, bancherii, moșierii, chiaburii, cămătarii și cînd poporul nostru are in mină frinele conducerii și iși croiește propria viață liberă și ir.dependentă.Desigur, noi n-am fi ajuns să trăim aceste zile de sărbătoare, dacă poporul, tineretul nostru n-ar fi avut :n frunte un cimaci pr.cepuL. capabil să-l conducă prin toate furtunile. Un asemenea cir- maci este partidul nostru scump.In afară de lupta impotri- va dușmantiar fățiși de clasă, partidul nostru a avut de luptat de la nașterea sa și pînă nu demult cu diferite curente străine intereselor clasei muncitoare și ale poporului nostru. Datorită forței sale, activului său de bază, partidul a reușit, spre cinstea lui, să înlăture in decursul deceniilor, balasturile ideologice, oportuniste, să arunce la lada cu gunoi elementele carieriste, sectariste, străine de clasa muncitoare, întărîndu-și rîndurile, strîngînd legăturile sale cu masele.De o mare importanță este faptul că, de la crearea sa, partidul a așezat la temelia sa învățătura marxist-leninistă, luptînd neobosit pentru apărarea ei, păstrînd-o ca lumina ochilor.în continuare, vorbitorul s-a referit la lupta dusă‘ de partid împotriva elementelor străine, strecurate în rîndurile sale, ca M. Pauker, care încă în 1924 amenința că dacă nu se aprobă punctul lui de vedere, va sparge partidul și își va Tace un partid propriu. Considerînd părți-» dul ca proprietate perso- nală, particulară, de familie, el acționa cu grupul de aventuriști și carieriști de care s-a înconjurat în direcția lichidării partidului marxist-leninist. Folosind metode de intimidare, de denunțare, adunînd în jurul său mic burghezi carieriști, slugarnici, a reușit după Congresul al IV-lea din 1928 să acapareze conducerea parti

partidul — în unitatea acestuia. Activitatea lor dușmănoasă făcea jocul reacțiunii care în felul acesta putea să exploateze mai crunt poporul.în aceste momente grele, ca de altfel în întreaga istorie a partidului nostru, s-au găsit forțe sănătoase, legate trup și suflet de cauza clasei muncitoare care au reușit să salveze de la destrămare partidul, U.T.C.-ul și celelalte organizații de masă și să mobilizeze detașamentele cele mai compacte — ceferiștii, petroliștii și minerii — la puternice acțiuni greviste și lupte revoluționare. în fruntea acestor lupte au fost conducători marxiști-leniniști ieșiți din rîndul clasei muncitoare, căliți în lupte grele, legați prin mii de fire de năzuințele oamenilor muncii de la orașe și sate, conducători care și-au găsit cea mai bună întruchipare în persoana tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej.O pagină glorioasă în istoria mișcării noastre revoluționare o constituie eroicele lupte ale ceferiștilor și petroliștilor din februarie 1933. Răspun- zînd chemării partidului, mii de tineri au luat parte la a- ceste glorioase lupte jertfin- du-și viața pentru fericirea poporului, pentru libertatea patriei, împotriva participării țării la criminalul război anti- sovietic.Tot într-un moment crucial pentru mișcarea revoluționa

dului. Care au fost urmările acestui lucru în perioada aceea se știe astăzi mai bine din analiza profundă și multilaterală făcută de Plenara C.C. al P.M.R. din noiembrie- decembrie 1961. M. Pauker a reușit, cu ajutorul metodelor fracționiste, să pună mîna pe conducerea U. T. C.-ului, să scindeze tineretul comunist, dezarmîndu-1 în lupta împotriva exploatării, a șomajului și terorii. în 1929, într-o perioadă grea pentru clasa muncitoare. cind începeau să se simtă colții crizei economice din IM9-1»3. M. Pauker a căutat să atragă de partea sa orfca- rixriSe de rr-asâ. Ia cadrul KTCtrztrveg el a gâs.» imediat spr^a ia persoana hă Luo, cel care i-a secondat în perioada aceea și cu care s-a intEnit pe poziții antimunci- toreștț potrivit proverbului ,.Cine se aseamănă, se adună".M. Pauker încerca să împiedice organizațiile de partid și organizațiile de masă ale acestuia — U.T.C., sindicatele, Ajutorul roșu, să conducă acțiunile maselor. El da dispoziții pentru formarea de echipe din muncitori, din membri de partid, activul fără de partid, cel sindical, cel al U.T.C. și al Ajutorului roșu, le scotea în stradă, anunța în mod public ținerea unor manifestații, care trebuiau să aibă loc la ora precis indicată, ceea ce constituia o denunțare directă pentru poliție și siguranță; rezultatul era distrugerea unor cadre, arestarea lor, decapitarea organizațiilor de masă de cadrele lor valoroase în perioada din preajma crizei economice.Atunci cînd s-a declanșat cu putere criza de supraproducție, cînd masele voiau să treacă la acțiuni mai energice, un mare număr de cadre din organizațiile de masă se aflau în închisori. Totodată, la Văcărești și Jilava au fost întemnițați mulți tineri muncitori de la „Lemaître", de la ..Wolf*, tineri șomeri, precum și muncitori care participaseră la greve.Marcel Pauker a căutat să creeze disensiuni și în rîndurile deținuților revoluționari, vîrstnici și tineri, etichetînd cadrele devotate partidului cu epitetele de provocatori, a- genți ai siguranței, trădători etc, pe care, în fapt, le însuma el însuși pe toate, fiind în plus un mîrșav denunțător al activiștilor comuniști în fața siguranței. Pentru a slăbi forța, tăria revoluționarilor închiși, el împingea pe comuniști să declare greva foamei, în împrejurări cînd nici nu era necesară. Astfel în 1929 a avut loc la Dofta- na o grevă a foamei a deținuților comuniști de peste 40 de zile, fără ca în același timp să se desfășoare vreo acțiune de solidarizare din afară, de protest împotriva regimului din închisori. O asemenea campanie de solidarizare nu a putut avea loc, deoarece Pauker a împiedicat-o sistematic, el ur-» mărind ca cei închiși să-și macine sănătatea și chiar să moară cum s-au petrecut lucrurile cu cîțiva dintre ei.Fiu de bancher, el folosea partidul și pozițiile pe care le avea în partid în interesul familiei sale, împotriva intereselor partidului și ale clasei muncitoare.La Congresul al V-lea al P.C.R., M. Pauker a fost scos din conducerea partidului, dar 

ră, cînd avea loc fascizarea țării și se pregătea criminalul război antisovietic, elementele oportuniste au hotărît desființarea U.T.C.-ului. In ciuda acestei hotărîri antipartinice și a activității lichidatoriste pe care a continuat-o Foriș, partidul, organizația revoluționară a tineretului au dus mai departe lupta pentru răsturnarea dictaturii militaro- fasciste, pentru scoaterea țării din tîlhărescul război antisovietic și întoarcerea armelor împotriva Germaniei hitleris- te, pentru o Romînie liberă și democrată.Așadar, apare clar în slujba cui erau elementele lichidatoriste, fracționiste, care loveau în unitatea partidului și a organizațiilor de masă în momentele cele mai grele, cînd erau necesare acțiuni revoluționare energice, cînd masele aveau nevoie de o conducere unitară, fermă, capabilă să mobilizeze cele mai largi pături ale populației împotriva reacțiunii și asupririi.Iată, tovarăși, numai o parte din greutățile mari pe care elementele dușmănoase le-au provocat partidului, organizațiilor de masă.Urmînd cu fermitate învățătura marxist-leninistă, partidul nostru a reușit să zdrobească de fiecare dată încercările de subminare a unității partidului. înlăturarea din conducerea partidului a elementelor dușmănoase este un 

a reușit din nou să se strecoare în posturi de răspundere.După Congresul al V-lea, în perioada pregătirii marilor lupte muncitorești și în timpul eroicelor lupte ale muncitorilor ceferiști și petroliști, precum și după aceste lupte, se afirma tot mai puternic elementul proletar în conducerea muncitorimii, în partid se petrecea o cotitură în direcția pătrunderii efective a reprezentanților devotați ai muncitorilor, și în primul rînd ai detașamentului de bază proletar — muncitorii ceferiști, zeama de mase, de elementul munc ioresc, l-a făcut pe Pauker și sprijinitorii săi sâ împiedice prin toate mijloacele pătrunderea muncitorilor comuniști în conducerea P.C.R. Este semnificativ în această privință faptul că la plenara C.C. al P.C.R. din 1936, el s-a împotrivit propunerii ca în numele plenarei să se trimită o scrisoare tovarășilor închiși la Dofta- na și tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej.Pauker s-a înconjurat de elemente slugarnice, lipsite de caracter și fizionomie partinică, așa cum au fost Foriș, Chișinevschi și alții. Chișinevschi, cum î-am cunoscut eu în decursul anilor, a fost omul de casă al lui Marcel Pauker și Foriș și tot pe această linie s-a comportat față de Ana Pauker și s-a manifestat pînă nu de mult, după cum este cunoscut. Ceea ce a caracterizat activitatea acestora era disprețul față de cadre, brutalizarea lor. Astfel proceda Pauker cu activul de bază al P.C.R. și al U.T.C. din Moldova, care muncea foarte frumos. Membrii Comitetului regional P.C.R. și uteciștii s-au plîns tot timpul de el deoarece îi brusca, îi jignea, îi califica incapabili, disprețuin- du-i cu un aer suveran.La Plenara C.C. din 1936, pentru activitatea sa provocatoare, ostilă unității clasei muncitoare, a fost sancționat cu vot de blam cu ultim a- vertisment.Familia Pauker, folosindu- se de pozițiile pe care le avea, își împărțea roiurile în conducerea partidului între membrii ei, promova după chipul lor, care să tuirea liniei străină de
elemente și asemănarea asigure înfăp- lor oportuniste, interesele claseimuncitoare. După cum s-a constatat, cînd Ana Pauker a ajuns în conducerea partidului, ea a mers exact pe aceeași linie de spargere a unității partidului, de înlăturare a elementelor cinstite, muncitorești, pe care nu le suferea, de înconjurare cu elemente slugarnice, fără caracter, a- venturieri, carieriști — de felul lui Chișinevschi și Miron Constantinescu — pe linia tentativelor de a lichida elementele de bază din conducerea partidului.în continuare, vorbitoruls-a referit la activitatea dușmănoasă dusă de Foriș, care a mers pe drumul lui Pauker de distrugere a cadrelor. Preocuparea lui era de a măcina, a distruge cadrele din închisori și lagăre, îneît partidul să iasă din ilegalitate fără fondul său de cadre devotate, fără capitalul său politic, să nu poată face față situației. Foriș urmărea să decapiteze partidul pentru ca acesta să nu aibă o conducere muncitorească, revoluționară, care să stea în frun

exemplu de felul cum partî- dul își apără unitatea și puritatea rîndurilor sale.Partidul nostru este astăzi mai puternic, mai unit ca oricînd. în el poporul vede pe conducătorul încercat care-1 îndrumă pe calea victorioasă a socialismului.Astăzi, cînd sărbătorim 40 de ani de la înființarea organizației de tineret, este bine să ne reamintim de drumul glorios pe care acesta l-a străbătut înfruntînd multe greutăți și piedici puse de trădătorii mișcării muncitorești. Tineretul, mîndria patriei noastre, constructor al socialismului, își are o organizație revoluționară puternică care, sub conducerea partidului, îl îndrumă spre noi victorii, îl pregătește ca schimbul de mîine al partidului.Acum, cînd socialismul a învins definitiv în țara noastră, apare și mai limpede justețea politicii marxist-leniniste promovată de partid, clarviziunea conducătorilor lui încercați, care zdrobind acțiunile fracționiste au deschis calea spre viitorul luminos al poporului. De pe culmile pe care ne-am ridicat putem privi astăzi mult mai limpede viitorul la care vișam în urmă cu 40 de ani, și strîns uniți în jurul partidului să participăm și mai activ pentru desăvîr- șirea construcției socialiste și peitru construirea comunismului în patria noastră.

tea luptei lui și să-1 ducă la victorie. Preocuparea lui F„o. riș nu era situația din țara cotropită de hitleriști și împinsă de către dictatura fascistă într-un război urîț de popor, ci distrugerea tovarășilor închiși la Doftana și apoi în lagăre spre a-și face el interesele. Acesta a fost Foriș, iar după el piîngea Ana Pauker, cînd s-a întors din emigrație, deoarece avea nevoie de el spre a cîrmuj barca în altă direcție decit aceea pe care o voia partidul.Vorbitorul a arătat apoi cum grupul fracționist Pau.-. ker-Luca a sabotat aplicarea' politicii partidului în agricultură, s-a dedat la acțiuni provocatoare, menite să submineze alianța clasei muncitoare cu țărănimea. Străini de popor, fracționiștii au avut o atitudine ostilă, de dispreț față de oamenii muncii. La sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale s-au spus lucruri deosebit de importante privind greutățile pe care le-a întîmpinat partidul datorită liniei dușmănoase adoptată de grupul Pauker- Luca față de țărănime. Asemenea oameni voiau să conducă destinele poporului nostru, subminînd temeliile regimului democrat-popular, lovind în alianța clasei muncitoare cu masele țărănimii.Reamintim toate acestea a- cum pentru că este bine ca dvs, schimbul de mîine al partidului, să cunoașteți trecutul de luptă al partidului nostru, să înțelegeți și mai profund că fără unitatea de granit a partidului poporul nostru n-ar fi putut cuceri asemenea piscuri ca acelea pe care ne-am ridicat în anii construcției socialiste. Partidul trebuie să fie strîns unit în jurul eonducerij sale, să apere cu fermitate lipia sa principială marxist-leninistă.Desigur, atunci cînd sârbă,. torim un eveniment măreț» ca cel de azi, ne îneîntă, sîntem entuziasmați de realizările frumoase ale regimului nostru înfăptuite sub îndru* marea partidului și a conducerii sale. Dar e bine să nu uităm lupta grea pe care a avut-o de dus partidul ca să ajungem aici.Referindu-se în încheiere la creșterea prestigiului Partidului Muncitoresc Romîn nu numai în rîndurile oamenilor muncii din țară, dar și peste hotare, vorbitorul a spus: Avînd posibilitatea să merg în ultimul timp în diferite țări din Europa și întîlnin- du-mă cu tovarăși din conducerea unor partide comuniste și muncitorești, precum și cu diplomați din țările capitaliste, am putut constata creșterea considerabilă a prestigiu- lui partidului nostru și al tării noastre în străinătate. Aceasta umple de bucurie inima oricărui patriot! Partidul a așezat temelii de granit la baza regimului democrat- popular. El stă ferm pe poziții principiale, conduce poporul pe un drum just, înainte și numai înainte. Așa se expli? că realizările poporului nostru, prestigiul mare de care se bucură Romînia, Partidul Muncitoresc Romîn, Comitetul său Central, în frunte cu tova- rășul Gheorghe Gheorghiu- Dej. Sîntem datori față de partidul nostru cu mult. De aceea, vîrstnici și tineri, să facem zid în jurul conducerii sale, să luptăm cu toate forțele pentru înfăptuirea politicii partidului nostru marxist- leninist. ;



Adunarea festivă a tineretului din Capitală»40-4 uihmiiicinimi «.i.c. oii mm
Cuvîntul tovarășului Alexandru Sencovici

Dragi tovarăși.Vă mulțumesc și eu că m-ati invitat să iau parte la această impresionantă adunare, și mi-ati dat cuvîntul. La sesiunea Marii Adunări Naționale, Geojrge Călinescu spunea că a fost , bolnav șl venind în mijlocul participantilor la sesiune s-a însănătoșit. Eu nu pot să vă declar că am devenit din nou tînăr, pentru că nu m-am simtit niciodată bă- trîn. Comuniștii trebuie să aibă sufletele tinere pînă la moarte.Vă voi povesti unele episoade din trecutul de luptă al U.T.C.-ului, în 1027, o parte a Secretariatului C.C. al U.T.C. s-a aflat la Oradea. Eram membru de partid și aveam sarcini pe linie de tineret. In felul acesta am a- juns s-o cunosc pe tovarășa Haia Lifșiț, care pe atunci era secretara U.T.C.-ului. Se scotea atunci o gazeta care se numea „Pe urmele lui Lenin". Din cauza unui provocator care s-a infiltrat printre noi, am fost arestați. Im; aduc aminte cît am fost de schin- giuiți, cît de groaznic a fost schingiuită îndeosebi tînăr» noastră Haia Lifșiț. Cu toate schingiuirile, această tinără fată nu a divulgat nimic despre tovarășii ei. în urma bătăilor primite, o scuturau frigurile ; căpătase 40 de grade temperatură. Un polițist, impresionat de chinurile fetei, s-a dus la nevasta comisarului să-i ceară o pătură ca s-o acopere. — Pentru o domnișoară profesoară, arestată, care e bolnavă — i-a spus el. Curioasă, nevasta comisarului a venit s-o vadă. — Pentru ce este arestată? — s-a interesat — Pentru că e comunistă. Aflind aceasta a început s-o lovească cu picioarele. Aproape muribundă, si tot o mai batea. Iată cum s-au petrecut lucrurile, tovarășăA fost condamnată la maximum de pedeapsă prevăzută de lege — 10 ani închisoare. Eu am fost condamnat la 7

anl. Trebuie să-i „mulțumesc" pentru aceasta și lui Vasile Luca. Așa cum a ieșit la iveală mai tîrziu, el a fost „consultat" de Siguranță la cîți ani trebuia să ne condamne pe fiecare.Elementele aventuriste, provocatoare, pătrunse în conducerea partidului, au dat în acel timp indicația ca tovarășii aflați în închisori să recurgă în mod curent la greva foamei, fără ca să se fi organizat o acțiune de mobilizare a maselor în sprijinul acțiunii întreprinse de deti- nuții politici antifasciști In felul acesta, elementele provocatoare urmăreau ca greva foamei să ducă la distrugerea cadrelor revoluționare, dînd astfel lovituri grele partidului. O asemenea grevă a foamei de 44 de zile a făcut și grupul uteciștilor.Eliberați din închisoare, am fost primiți cu multă dragoste de tovarășii noștri, tineri ca și vîrstnici.Dar in partidul nostru, in U.T.C, începuse criminala luptă fracționistă.Pe de o parte iuxiministii. cei grupați in jurul lui Luximin (numele conspirativ al lui M. Pauker) — între care un rol de prima mină a avut Luca, iar pe de altă parte barbiștil, grupați in jurul lui Barbu, discutau linia partidului la cafenea, la colțul străzii, se etichetau unii pe alții in tot felul. Luximin și luxîmin-stii din conducere dădeau instrucțiuni provocatoare. în mod sistematic distrugeau cadrele de partid.Luximin spunea : partidul cadrele de partid trebuie să iasă în stradă. Dar. tovarăși, a pune cadrele de partid să iasă în stradă, să demor-stre- ze izolate de mase, aprovoca arestarea lor sigură, distrugerea lor. 'Multi tova- -ăși care au arătat că nu se poate merge pe acest drum, — o primă demonstrație a comuniștilor ar fi putut să fie semireușită : o a doua nereușită, iar a treia demon-

strație nu ar mai fi putut avea Ioc, deoarece cu totii am fi fost arestați — au a- juns să fie învinuiți și „de- mascați' ca oportuniști.Practicile odioase de jignire, intimidare și umilire a cadrelor pe care atît luximi. niștil, cît si barbiștii le-au introdus în partid, au dus la demoralizarea și distrugerea multor tovarăși cinstiți, devotați cu trup și suflet cauzei partidului.Noi oamenii simpli, muncitorii, cu simt sănătos de clasă. ne întrebam: oare așa trebuie să fie partidul comunist conducătorii săi ? Si singuri ne dădeam răspunsul: nu, nu așa trebuie să fie partidul, conducerea lui! Partidul trebuie să fie unit ca un monolitMembrii de partid cinstiți, muncitorii, urau d-n tot sufletul fracțiocuscul r. au sprijinit cu toate puterile măsurile luate per.tru lichidarea luptelor fractiscuste din 1S29— 1930. pentru Întărirea partidului pentru ca în fruntea partidului să ajungă o conducere sărA'.casă. revoluționară. Dar pesta un timp Cai- șinevschL care aid el n-a fast străin de luptele fracționiste, din 1929—1938. a provocat în 1954, altă acțiune fracționistă. Carteriri. și intrigant acesta nu învățase nimic din trecut El a manevrat pentru a introduce in secretariatul C C. un element declasat imoral, și cu ajutorul acestuia a încercat să rupă organizația Capitalei de CC. Pentru activitatea sa antipartinică. Iosif Chișinevschi a fost sancționat armei cu vot de blam eu avertismentAcelași Iosif Chisir.evschi, In 1958 s-a făcut vinovat pentru a treia oară de fracțio- nism. întocmai ca lupul, care-și schimbă părul, dar năravul ba. Nu e mică n.ci vina lui Miron Constantinescu. Dacă, după cum s-a spus act Chișinevschi a fost omul de casă al lui Ana Pauker, apoi despre Miron Constan

tinescu putem spune că a ținut hangul la compania Luca- Pauker.Sin tem multi aci care am luptat în rîndurile partidului pentru un U.T.C. puternic, pentru un U.T.M. puternic — a spus tn continuare vorbitorul. Multi au căzut din rîndurile noastre.O zicală spune : „Timpurile istorice creează figurile istorice'. Timpurile istorice au venit prin lupta partidului nostru, prin luptele eroice ale ceferiștilor și petroliștilor din 1933, care au măturat în mare măsură putregaiul din partidul nostru si au scos in evidență sănătatea, forța clasei muncitoar» și a partidului.în focul acestor lupte s-au călit și s-au ridicat conducători firești ai partidului ieșiți din rîndurile clasei muncitoare, devotați trup și suflet intereselor ei și ale întregului popor muncitor — asemenea iubitului nostru tovarăș Gheorghe Gheorghiu-Dej. Si nu înt’mplător. elementele a- ventariite. străine de interesele clasei muncitoare, care tetatdeaur.a au căutat să lovească In unitatea partidului, să-f lipsească de o conducere sănătoasă, au îndreptat ascuțișul luptei lor antipartinice Împotriva activului de bază al partidului și în primul rînd împotriva tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej.Mă gîndesc eu groază — a spus vorbitorul în încheiere — ce s-ar fi Intimplat daci asemenea oameni ca Fo- ris. Luca. Ana Pauker, Chișinevschi. ar fi rămas în fruntea partidului nostru. Este o fericire pentru partid, pentru întregul nostru popor, că grupurile antipartinice fracționiste, au fost demascate și Înlăturate la timp. Astăzi sln- tem multi, bine organizați. Avem un partid puternic, unit Avem o conducere puternică și unită ca un monolit Să trăiască Comitetul Central al partidului, în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.
Cuvîntul tovarășului Nicolae GoldbergerTovarășe și tovarăși.Vă mulțumesc din toată inima pentru posibilitatea de a participa la această măreață sărbătoare a tineretului nostru și în același timp pentru cinstea care mi se face de a putea spune cîteva cuvinte cu această ocazie.In Salutul Comitetului Central a! Partidului Muncitoresc Romîn, rostit de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, a fost arătat drumul glorios de luptă al tineretului nostru revoluționar, participarea lui, sub conducerea partidului, la toate bătăliile clasei muncitoare, la înfăptuirea tuturor victoriilor noastre.In continuare vorbitorul s-a referit la prejudiciile a- duse mișcării muncitorești de activitatea criminală fracțio- nistă din 1929—1930 a lui M. Pauker și Barbu, la care a participat întreaga conducere a U.T.C., precum și la criminala luptă fracționistă a lui Ana Pauker și V. Luca, ajutați de I. Chișinevschi și M. Constantinescu. E greu să exprimi în cuvinte tot răul pricinuit clasei muncitoare și poporului muncitor, pericolul pe care l-au reprezentat pentru mișcarea revoluționară lupta criminală fracționistă din 1929, precum și acțiunile criminale ale elementelor fracționiste, antipartinice în frunte CU A. Pauker, care au pus în pericol întreaga luptă a partidului și a clasei muncitoare, cuceririle noastre revoluționare. Este necesar să subliniem și cu acest prilej meritul mare al conducerii partidului nostru, care a știut să demaște la timp și să înlă-

ture fracționiștii din partid. De altfel in întreaga desfă. șurare a istoriei partidului a existat întotdeauna in partid un nucleu marxlst-leninist care a dus o luptă grea ideologică împotriva a tot soiul de deviatori, reușind să-i învingă, să-i înlăture și să asigure mersul mereu înainte al partidului.Concluziile care se trag din lupta fracționistă slnt că numai unitatea de monolit a partidului — așa cum ne-a învățat Lenin — numai unitatea întregului popor muncitor în jurul și sub conducerea partidului constituie garanția victoriilor noastre.
Intervenind, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a 

spus ci intr-adevăr învă
țămintele ce trebuie trase din 
frămintările fracționiste sint: 
necesitatea unității de monolit 
a partidului, a luptei pentru 
întărirea unității lui, apărarea 
unității partidului ca lumina 
ochilor, imprimarea unei dis
cipline ferme in lupta și acti
vitatea partidului și a 
U.T.M.-ului.Tov. Goldberger s-a oprit apoi și asupra altor lipsuri și greșeli din munca U.T.C, sub Influența elementelor o- portuniste, sectare, din partid care uneori au lipsit organizația revoluționară de tineret de caracterul ei de masă, de care partidul avea nevoie în lupta sa. Astfel una dintre cele mai dăunătoare lipsuri o constituiau manifestările sectare în activitatea U.T.C., care se caracterizau prin neîncrederea în forța revoluționară a clasei muncitoare și

a tineretului muncitor. Pen- tru ca un tînăr să poată a- junge utecist era pus la zeci de încercări. Pînă și acei muncitori care luptau din greu in întreprinderi, erau supuși mai multor încercări, pînă a fi primiți chiar și în grupele sindicale revoluționare. Sectarismul ducea la renunțarea de a folosi posibilitățile legale in munca de partid și de tineret, la lipsa de activitate in cadrul organizațiilor de masă. Aceasta însemna de fapt frică de mase, care a dus la izolarea organizațiilor de partid și ale U.T.C. de elementele revoluționare din rîndurile clasei muncitoare.In unele organizații ale U.T.C. s-au manifestat, de asemenea, tendințe de avangardism. care au fost in mod just criticate de partid.în continuare, vorbitorul a arătat că atunci cînd evocăm drumul glorios de luptă al partidului și al U.T.G trebuie să arătăm atît succesele, cît și greșelile, lipsurile și greutățile care au existat, pentru că numai astfel putem trage toate Învățămintele pentru activitatea de viitor.

închipui pe atunci, în adevărata ei frumusețe, viața așa cum s-a format și se formează sub ochii noștri, cînd visurile cele mai îndrăznețe ale oricărui tînăr, sub îndrumarea înțeleaptă a partidului, pot să devină realitate.Un mare merit al conducerii partidului nostru este acela că a reușit să unească experiența, bogăția de cunoștințe a vechilor cadre de partid, cu elanul revoluționar al cadrelor tinere, crescute și educate de partid în anii regimului democrat- popular, devenind astfel o singură forță unită în jurul Comitetului Central In frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.Cînd noi, cei vîrstnici, a- firmăm că ne simțim tineri, înțelegem prin aceasta că un comunist, privind mereu înainte și contribuind cu toate forțele sale la înfăptuirea sarcinilor puse de către partid, el rămîne mereu tînăr, luptător pentru cauza și triumful socialismului și comunismului in țara noastră.

Pe șantierul 
nostru

(Urmare din pag l-a)Ludovic Bencze și mulți alții au devenit astfel cunoscuți de tineri, metodele lor de muncă au fost însușite și de alții. Noi am făcut aceasta cu convingerea că dezvoltăm astfel la tineri spiritul de întrecere, le stimulăm dorința de a fi întotdeauna în frunte, de a obține rezultate dintre cele mai bune în muncă. Și succesele obținute ne-au întărit această convingere.Un rol important se acordă pe șantierele noastre problemei ridicării calificării tinerilor, specializării lor. Acesta este un lucru firesc și organizațiile U.T.M. au arătat tinerilor cu diverse prilejuri că între calitate și calificare e o strînsă legătură. Acest lucru este cerut și de faptul că în construcțiile de locuințe se introduc continuu metode noi de lucru. Introducerea zugrăvelii și vopsirii pe bază de vinacet, aplicarea tapetelor semilavabile, metode noi in lipirea parchetului lamelar, introducerea unor materiale noi pentru instalațiile electrice și sanitare și altele necesită din partea tinerilor un nivel ridicat de calificare. Iată de ce, la indicația comitetului de partid, conducerea intre- prinderii a organizat diverse acțiuni pentru buna pregătire profesională a muncitorilor. In trimestrul I al acestui an s-a organizat, astfel, pentru meseria de zugravi-vopsitori și parchetari un curs de specializare in scopul însușirii noilor procedee de lucru introduse pe șantier. Organizațiilor U.T.M, le-a revenit sarcina să mobilizeze tinerii Ia cursuri, să urmărească felul în care-și Însușesc ei cunoștințele predate. Ele și-au îndepli nit bine aceste sarcini: tinerii înscriși au participat cu toții la cursuri.Tot în scopul asigurării unei bune pregătiri profesionale a tinerilor, pe șantierele noastre se țin săptămînal conferințe tehnice. Aceste conferințe sint întocmite cu grijă, și sint ținute și de către tineri ingineri asemenea lui Liviu Spir- chez. Carmen Nestor și alții. Tematica unor astfel de conferințe ca: „Folosirea oțelurilor superioare in construcțiile de locuințe", „Gospodărirea minuțioasă și rațională a șantierelor", or, „Întrebuințarea maselor plastice In construcții" este izvocîtă din nevoile concrete ale șantierelor noastre, reflectă necesitățile acestora.Mobilizați de organizațiile U.T.M., sub conducerea organizațiilor de partid, tinerii noștri constructori s-au dovedit a fi buni gospodari, pricepuți și harnici. Este astfel cunoscută pentru rezultatele obținute echipa de fie- rari-betoniști, condusă de comunistul Aurel Prejmerea- nu. Lucrările executate de tinerii din această echipă, alături de vîrstnici, capătă întotdeauna calificativul „bine" ori „foarte bine". Ei întrebuințează cu grijă gospodărească oțelul beton, își organizează bine munca în așa fel îneît să termine lucrările înainte de termen.De asemenea, tinerii constructori de la șantierul de lingă Uzina de tractoare au contribuit ca toate blocurile date în folosință, precum și construcția școlii de pe lîngă gară să fie gata cu 30 de zile înainte de termen.Realizarea exemplară a sarcinilor ce reies din planul întreprinderii, precum și îndeplinirea angajamentelor luate de colectivul de muncă necesită mobilizarea și mai temeinică a tinerilor pentru ca, alături de vîrstnici, ei să-și aducă o contribuție sporită la îndeplinirea sarcinilor de producție ale întreprinderii. Iar acest® este obiectivul principal al activității organizației noastre.

50 de ani 
de la apariția „Pravdei"

Tinerețea fără bătrînețe 
a „Pravdei“ leniniste

■
 I entm fiecare din- 

tre noi, o aniver
sare scumpă repre
zintă nu numai nn 
prilej de reflecții 
cu o semnificație 
mai generală, ci și 

un moment de colocviu intim, 
un izvor de amintiri emoțio
nante.

Jumătatea de secol pe care o 
împlinește astăzi glorioaea 
„Pravda” leninistă îmi evocă 
mai intens ca oricînd două ima
gini, ambele întipărite în me
morie cu prilejul nnei vizite la 
Muzeul Armatei Sovietice. Intr-o 
vitrină a muzeului se găsește un 
document impresionant: nn ziar 
de front — eu un articol din 
„Pravda” reprodus pe prima pa
gină — pe care se zăresc încă 
pete de sînge. Agitatorul comu
nist, maiorul Ivan Maximo viei 
Lubafevskj, citea tovarășilor săi 
acest articol în timpul ținui 
bombardament sălbatic. Schija 
unui obuz l-a rănit mortal. Piuă 
la ultima suflare, maiorul Luba- 
șevski a repetat cuvintele de 
Îmbărbătare și încredere în vic
toria cu care se încheia artico
lul „Pravdei”. în altă vitrină a 
muzeului se află o fotografie în
gălbenită de vreme. Pe • șosea 
trece o coloană a Armatei So
vietice. La marginea fose lei se 
înalță un copac pe care e lipită 
o lozincă desprinsă din numă
rul „Pravdei” apărut în prima 
zi a războiului: „Cauza noastră 
e dreaptă. Dușmanul va fi zdro
bit. Victoria va fi a noastră

Cînd mă gîndesc la uriașa in
fluență a „Pravdei” în zilele 
noastre fotografia aceasta ca
pătă semnificația unui simbol : 
cuvîntul profund și înaripat al 
„Pravdei”, cuvîntul marxism-le- 
ninismului biruitor a luminat și 
luminează calea popoarelor spre 
pace și fericire, spre cea mai 
înaintată și mai dreaptă orîn- 
duire de pe pămînt — comu
nismul.

întemeiată în 1912, într-o pe
rioadă de mare avînt revoluțio
nar, din inițiativa și cu spriji
nul material al muncitorilor din 
Petrograd, „Pravda” a fost, chiar 
din primele zile ale apariției 
sale, un militant înflăcărat pen
tru ideile leninismului. Vladimir 
Ilici Lenin a fost sufletul ziaru
lui, inșpiratorul orientării sala 
consecvent revoluționare. Spre 
a fi mai aproape de „Pravda” 
și a putea conduce mai eficient 
munca redacției, Lenin a venit 
de la Paris la Cracovia. Săptă* 
mînă de săptămînă, zi de zi, 
marele conducător al proletaria
tului nu numai că a îndrumat 
redacția „Pravdei”, dar a și 
scris numeroase articole de în
semnătate principială pentru 
clarificarea problemelor funda
mentale ale mișcării revoluțio-

T E

nare, pentru demascarea vrăjma
șilor fățiși și camuflați ai marxis
mului. E deajuns să arătăm că în 
paginile „Pravdei” au apărut 
pentru întîia oară asemenea ge
niale lucrări leniniste cum sînt 
„Tezele din Aprilie” sau „Cum 
să organizăm întrecerea ?” ca să 
ne dăm seama cît de indisolubil 
este legată „Pravda” de numele 
lui Vladimir Ilici Lenin.

De cincizeci de ani, pășind 
neabătut, neșovăitor pe drumul 
leninist, „Pravda” a fost și este 
armă ascuțită a partidului co
muniștilor, răspînditoare în
flăcărată a nepieritoarelor sale 
idei. Prin anii furtunoși ai 
revoluției și războiului civil, 
prin anii de muncă încor
dată ai cincinalelor, prin anii de 
jertfe și luptă îndîrjită ai Ma
relui Război pentru Apărarea 
Patriei, prin anii de eforturi 
grele ai refacerii țării, „Pravda” 
a însoțit, clipă cu clipă, poporul 
sovietic, ca purtătoare neobosită 
■ ideilor și chemărilor Partidu
lui Comunist, ea un tovarăș bun 
și un sfătuitor de nădejde.

în anii din urmă, cînd po
porul sovietic a pornit pe dru
mul avintat al construcției des
fășurate a comunismului, cînd 
Partidul Comunist al Uniunii So
vietice a înfățișat întregii lumi 
grandioasele sale planuri de fău
rire a viitorului comunist — 
concretizate în mărețul Program 
adoptat la Congresul XXII — 
paginile „Pravdei” au devenit 
oglinda vie a unor eforturi crea
toare și a unor înfăptuiri cum 
n-a mai cunoscut istoria omeni
rii. Fiecare rînd, fiecare cuvînt 
publicat în paginile ziarului 
poartă în ele năzuințele fier
binți ale poporului sovietic, 
lupta sa fără egal pentru trium
ful păcii și comunismului.

Multe și profunde reflecții tre
zește aniversarea de azi a „Prav-

del” în fiecare comunist, în fie
care om al muncii de pe glob. 
Pentru noi, ziariștii comuniști, 
ea are însă o semnificație în 
plus. Noi ne gîndim cu adîncă 
recunoștință Ja tot ce a dat fie
căruia dintre noi contactul eu 
inepuizabila experiență a ziaru- 
lului leninist. Pentru noi, „Prav
da” reprezintă modelul luminos 
al principialității jnarxist-Ieni- 
niște, al consecvenței și comba
tivității revoluționare, al dra
gostei pentru adevăr și dreptate, 
al entuziasmului veșnic viu pen
tru tot ceea ce este nou și îna
intat, al luptei neistovite pentru 
victoria noului.

Dar ne mai gîndim la ceva. 
Mai bine zis la cineva. La eei 
care au scris și scriu „Pravda”, 
la minunății ziariști educați de 
P.C.U.S., la splendida pleiadă de 
pravdiști.

Am cunoscut, în anii peregri
nărilor mele reportericești prin 
Uniunea Sovietică, numeroși zia
riști de la „Pravda”. Pe alții 
i-am cunoscut în timpul vizite
lor lor în țara noastră. Printre 
ei erau figuri de seamă ale pre
sei și literaturii sovietiee ca Bo
ris 'Polevoi, Serghei Borzenco, 
Anatolii Kalinin și mulți alții. 
De la fiecare am avut cîte ceva 
de învățat, fiecare ne-a fost un 
sfătuitor și un prieten modest și 
inimos.

„Pravda” împlinește azi o ju
mătate de secol de la apariția 
primului număr. Cincizeci de ani 
e mult, desigur. Dar „Pravda” 
este azi mai tînără ca oricînd. 
Pentru că în paginile ei trăiește 
însăși tinerețea. Tinerețea fără 
bătrînețe a mărețelor idei ale 
marxism-leninismului pentru care 
militează cu înflăcărare. Tine
rețea fără bătrînețe a lumii noa
stre luminate de idealul comu
nismului.

VICTOR BlRLĂDEANU

Cocteil Ia Ambasada
Uniunii SovieticeAmbasadorul Uniunii Sovietice la București, I. K. Jegalin, a oferit vineri seara, în saloanele Ambasadei, un cocteil cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a ziarului k,Pravda“.Au participat membri ai C.C. al P.M.R., reprezentanți ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe, Uniunii ziariștilor, redactori șefi și

numeroși redactori ai ziarelor centrale și publicațiilor din Capitală, ai Agenției romîne de presă Agerpres, Comitetului de radio și televiziune, corespondenți ai presei străine la București, precum și atașați de presă ai unor misiuni diplomatice. (Agerpres)
L E G R A M A

Către
Redacția ziarului

„Komsomolskaia Pravda"
Cu prilejul glorioasei aniversări a „Pravdei" leniniste, de Ziua presei sovietice, colectivul redacțional a! „Seînteii tineretului" vă felicită, dragi tovarăși, și vă trimite un cald salut tovărășesc.în rîndurile presei sovietiee In frunte eu glorioasa „Pjavdă", „Komsomolskaia Pravda"

ca șl întreaga presă de tineret din UJL1> oferă o înaltă pildă de slujire plină de siune a cauzei comunismului și păciiVă urăm din inimă noi și mari naiM în activitatea voastră, tn îndeplini-ta lor nobile și de răspundere ce vă re na COLEGIUL DE REDACȚIE AL LLAMMB „SCÎNTEIA TINERETUL'.'In încheiere, arătind uriașele perspective care se des* chid tineretului nostru, întregului popor romîn, pe drumul trasat de partid, adre- sîndu-se tineretului, vorbitorul a spus; In decursul a- cestor 40 de ani, dragi tovarăși, mulți dintre noi, cei care am lucrat in ilegalitate, visam la ceea ce va fi în socialism. Trebuie să recunosc că, cu romantismul nostru revoluționar, nu ne-am putut

Noi blocuri de locuințe la Galați,

ZIARUL ÎNTEMEIAT DE LENIN
r^rimul număr al „Pravdei" a 
ț apărut în 60.000 de exem

plare și datorită subscrip
țiilor muncitorilor. II ascultam zi
lele trecute pe tov. Ivan Smirnov, 
unul din primii corespondenți vo
luntari ai „Pravdei”, vechi mem
bru al P.C.U.S. El povestea că 
zilnic la redacție soseau saci în
tregi de scrisori. De altfel nici un 
ziar din Rusia nu primea nici 
măcar a o suta parte din ele. In 
cercurile ziaristice din acele tim
puri, nimeni nu putea înțelege 
cum ziarul „Pravda” nu avea o 
secție proprie de informație și că 
toate știrile ce apăreau la rubrica 
intitulată „Cronica” erau scrise de înșiși muncitori.

în primul an de existență „Prav- 
da“ a inserat 5.000 de corespon
dențe, iar In al doilea an 12-000. 
In istoria mondială a presei s-a 
înregistrat p nouă pagină înscrisă 
de mina acelora care muncesc.

Și mi-am adus aminte de aceste 
cifre zilele trecute cînd un redac
tor al „Pravdei" povestea că în a- 
junul celui de al XXII-lea Congres 
al P.C.U.S., ziarul a primit peste 
51.000 de scrisori cu propuneri 
ale oamenilor muncii în legătură 
cu noul Program pe care trebuia 
să-l adopte delegații la Congres. 
Aceste scrisori erau doar o parte 
din sutele de mii de scrisori pe 
care ziarul le-a primit anul trecut.

Da, „Pravda” este într-adevăr 
letopisețul cel mai uman, cel mal

deplin și cel mai luminos al Țării 
Sovietelor.

7storia de 50 de ani a „Prav
dei” nu o poți cuprinde în 
volume întregi, dar mi-te în cele cîteva rînduri ale relată

rii transmise în ajunul marii săr
bători.

Intr-o jumătate de veac au a- 
părut aproape 16.000 de numere. 
De 16.000 ori oamenii au luat în 
mînă cu emoție „Pravda” pentru 
a citi marele adevăr al zilelor pe 
care le trăiau. 16.000 de numere 
constituie o bibliotecă de 1.000 
volume cu 1.000 de pagini fie
care. Aici e scrisă istoria Rusiei, 
istoria revoluției din Octombrie, 
istoria marilor epoci de construc
ție, istoria luptei în anii Marelui 
Război pentru Apărarea Patriei, 
istoria anilor noștri. E drept că nu 
toate numerele au ajuns la cHb 
tori. Cenzura țaristă a confiscat 
între 5 mai 1912 și 8 iulie 1914 
— 190 de numere. Dar ohrana fa- 
ristă nu a putut închide ziarul 
pentru că cei mulți înconjurau 
„Pravda" cu dragoste, o spriji
neau și o apărau. în „Pravda" a- 
păreau articolele lui Lenin. In a- 
cești doi ani, despre care vorbeam 
cu cîteva rînduri mai sus, Vladimir 
Ilici Lenin a scris 280 articole și 
însemnări: erau rînduri în care 
genialul întemeitor al Partidului 
Comunist, al statului sovietic vorbea icu limpezime, încredere și 
entuziasm, despre minunatul /vi

itor ce se va naște pe pămîntul 
rusesc.

Am avut de multe ori prilejul 
să mă opresc asupra unpr expo
nate din diferite muzee sovietice. 
Una dintre ele descoperită recent 
este legată de ziarul care își săr
bătorește a 50-a aniversare. Este 
vorba despre un raport semnat tn

Corespondentă 
telefonică 

din Moscova

iulie 1917 de agenfi i ai poliției 
care duceau lupta acerbă împo
triva bolșevicilor. „La ora 6 seara, 
scriau agenții, Ja secția de gardă 
a comandamentului din Petrograd 
a apărut elevul marinar Miha^ 
Rovnîh, de pe vasul Okean și a 
început să poarte discuții cj 
ostașii pe teme politice avtnd ia 
el un număr din „Pravda”. Ale
gem atenția asupra faptu . i 
toți soldați!, fără excepție, ae c> 
fit cu mare interes foe a soar vică”.

Rîndurile acestui resavr
nesc constituie o »
forței ziarului bo r-r- i

Gheorghiu-Dej 
călduros cu 
vjari și a făcut un popas a 
micul muzeu al depoului. At 
printre numeroasele docurre—« 
emoționante, mărturie a ”. - : eroice, înalfilor oaspeți d- t . 
noastră li s-a arătat 
unui număr din „Pravda” 
din 17 mai 1919. Sub r . „«u» ca de revolufionarT* lata despre minunata • 
muncitorilor dep>_ . c 
voluntar la reps-rtt j 
motive. în eteteaeaAa ■ „Marea in f
produs In îf jiiwb eM 
„Pravda” rerr-r - comun :s*.-noi, 
unu1, dif ai
«curt

s-a întreținut 
veteranii fero-

6 »
i Jb

■M

■e
su-

■"Scre-ku.U
• școlarizat •cerră fă-'- -eaga fără, 
a cita oară?)aeMR. i* referan al De-

spre rîndurile . * de ani în urmă în

Ata aresa mișcare pentru mun- 
eă ră începută tot din ini-

i-ncitorilor de la Depoul 
- -: .-a-triaj a cuprins milioane 

- oane de oameni. „Pravda" 
robește despre succesele între- 
or nderiler și brigăzilor de mun
că comunistă.

/ t «mm m » —eaga
_—lift I* " ci eu loc 
«mmm a c iuti «rfu Jamul ai * -"izi, sîm- » -s 2: -; 'ese/or va

m» «a a -^re festivă con- 
^portant eveni- «MB «Mr.- lucrări despre eaaMi «u - printre care o

«a^nra -s’eriale și docu- wr « i sovietici au reali
se . ■ -i despre ziarul „Prav- 
»' - numeroase orașe și sate

fzv-'zat expoziții fotogra- 
'-.cr.'nate activității de 50 :e a- a ziarului. Citeam recent 

■ ziarul „Leninskaia smena“, 
ci's apare în orașul Gorki, că 
■-I cinstea acestei sărbători com- 
somoliștij de la uzina Kras- 
noe Sormovo au hotărît să strîn- 
ga pînă la 5 mai 1.000 tone de 
fier vechi din care se poate fa
brica o coloană de tractoare care 
să poarte numele de „Cea de a 
50-a aniversare a ziarului Prav
da". Inițiativa comsomoliștilor din 
Gorki s-a bucurat de un larg 
sprijin în întreaga Uniunea So
vietică.

în zi de sărbătoare felicităm 
și adresăm urări calde sărbători
tului, Și de această dată facem 
la fel, urînd din toată inima zia
rului întemeiat de marele Lenin, 
ziar care își sărbătorește jumă
tate de veac de existență, ală
turi de tradiționalul nostru „La 
mulți anii”, urarea pe care între
gul popor sovietic o adresează 
ziarului său : „S prazdnikom I".

AL. STARCMoscova, 4 mai 1962



DE PESTE
unor lucrători aipentru dezarmare

Conferința de la Geneva

HOTAR »
Ziarul „Pravda“ a lost decorat

cu ordinul Lenin

GENEVA 4 (Agerpres). — Comitetul celor 18 state pentru dezarmare întrunit vineri în cea de a 31-a ședință plenară continuă discutarea măsurilor legate îndeosebi de prima etapă a dezarmării.Arătînd că autorii planurilor de dezarmare au de-a face cu o problemă foarte complicată, delegatul Nigeriei a încercat, după cum a spus el, în cuvîntarea sa să apropie pozițiile (U.R.S.S. și S.U.A. și să reducă deosebirile care există între documentele prezentate de aceștia.Reprezentantul Indiei a recomandat ca cele două părți să dea dovadă de „elasticitate" în pregătirea măsurilor cu privire la dezarmare.Referindu-se la propunerea puterilor occidentale ca în pri
LUCRĂRILE COMISIEI ECONOMICE

O.N.U. PENTRU EUROPAGENEVA 4. — De la trimisul special Agerpres, N. Puicea : La ședința din 4 mai a Comisiei Economice O.N.U. pentru Europa, care s-a desfășurat sub conducerea președintelui celei de-a 17-a sesiuni a C.E.E., Gogu Rădulescu, au continuat discuțiile pe marginea problemei înscrise pe ordinea de zi — dezvoltarea și întărirea activității Comisiei Economice O.N.U. pentru Europa.Discuțiile din cadrul ședinței de dimineață au fost foarte vii, înfruntîndu-se puncte de vedere diferite. Numeroși delegați, printre care delegații țărilor socialiste și alții, au sprijinit dezvoltarea și întărirea activității C.E.E., în timp ce o serie de delegați occidentali, printre care cei ai Franței, Norvegiei, S.U.A. și alții s-au străduit să minimalizeze importanța activității C.E.E.La ședința de dimineață au luat cuvîntul reprezentanții R. S. Cehoslovace, Austriei Norvegiei, Angliei, R.P. Romîne, Belgiei și U.R.S.S.Vorbind în numele delegației R.P. Romîne, Iacob Io- nașcu a spus înire altele: Comisia Economică O.N.U. pentru Europa a devenit singurul organism economic european unde sînt reprezentate țări cu sisteme economice și sociale diferite. De aceea, atît prin capacitatea ei de lucru cît și prin modalitatea ei de acțiune, activitatea Comisiei trebuie să fie în măsură să facă față în mod constant solicitărilor din ce în ce mai importante care tnd la colaborarea economi- :■ -r.-’.i ir. conjunc-tsra portîcă actuală.- • c-xisten-
ALGERIA: CONTINUA FĂRĂDELEGILE

Inaugurarea noului sediu al U.I.T. BANDELOR 0. A. S.
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și v»« Ape.i 
cuite. Do-î 
mai dife'-e 
piet-e, o-ne 
transformă spaț 
arcade în loc_ ""e 
tindeni mișună gu _ 
lamitate și mai —a-e : " : : 
veninoși. De-a lung. 
șerpuiește o potecă, iar dl 
de aceasta este șanțul in ca 
aruncă lăturile. Locatan s-au 
nuit cu mirosul insuportac 
proape că nu-l observă. 7e —- 
îi supără țînțarii, care se 
țese în apa stătută a șanțulc N_ 
ne este teamă de moarte, ne 
spune un bărbat cu ochelari, viața 
aici este mai rea decît moartea- 
în timp ce o bătrînă, arătîndu-ne 
niște blocuri de piatră prăvălite, 

mele etape ale dezarmării să fie reduse mijloacele de transportare la țintă a armei nucleare numai cu un anumit procent și nu să fie lichidate cu desăvîrșire, delegatul Cehoslovaciei a subliniat că sînt necesare nu jumătăți de măsură, ci măsuri hotărîte, așa cum prevede proiectul de tratat al U.R.S.S., care ține seama de cerințele de securitate ale tuturor țărilor.Discursul reprezentantului S.U.A. a fost consacrat, după cum s-a exprimat el, explicării în continuare a măsurilor prevăzute de planul american.Reprezentantul Uniunii Sovietice, V. A. Zorin, a acordat principala atenție problemei reducerii forțelor armate și armamentelor clasice, precum

a numeroase posibilități mai mare activității Comisiei, a subliniat: noastră consideră
ța care pot da un conținut delegatul romîn Delegația ____  _că una din sarcinile cele mai urgente ale C.E.E. este aceea de a întări activitatea Comitetului pentru problemele industriei și produsele de bază.începuturile făcute prin revoluțiile C.E.E. privind eliminarea obstacolelor economice, administrative și de politică comercială trebuie să fie dezvoltate și transformate în mod concret într-o serie de acțiuni eficace.Există, de asemenea, largi posibilități de a se intensifica activitatea Comisiei în ce privește schimburile de experiență în domeniul tehnic și științific.Animată de convingerea că posibilități de întărire a acti- delgația romînă ajutorul nece- îndreptate spre
există largi dezvoltare și vității C.E.E., va acorda tot sar măsurilor acest scop.în ședința de după-amiază, C.E.E. a fost vizitată de U Thant, secretar general provizoriul al O.N.U. Gogu Ră- dulescu, președintele celei de-a 17-a sesiuni a Comisiei Economice pentru Europa i-a urat în numele C.E.E. bun venit și a salutat totodată prezența la ședință a dr. B. R. Sen, director general al F. A. O., ‘ ‘ ‘ .......................rectorul Internaționale pentru atomică. Sînt convins, Gogu Rădulescu, că sentimentele tuturor, mind secretarului general provizoriu al O.N.U. care, cu toate că se află pentru scurt timp la Geneva, a găsit posi-

directorși a lui Eklund, di- general al Agenției energia a spus exprim mulțu-

misiunilor permanente acreditați pe lîngă Oficiul European al O.N.U., funcționari iperiori ai instituțiilor spete O.N.U., ziariști, foto- Din partea R. P. a fost prezent Iacob șeful misiunii perma- P. Romîne pe lîn- European al O.N.U. e specializate. 

și problemelor privin trolul în prima et: măritV. A. Zorin a nu numai în ceea ce priv mijloacele de transport armelor nucleare, ci și meniul reducerii arma lor clasice, propunerile Statelet Unite sînt foarte departe de a înlătura povara înarmărilor și de a diminua primejdia izbucnirii unor conflicte militare.V. A. Zorin a expus in continuare articolele proiectului sovietic de tratat referitoare la asigurarea securității statelor chiar de la începerea procesului de dezarmare.Următoarea ședință plenară a Comitetului celor 18 state pentru dezarmare va avea loc ia 7 mai.

bilitatea de a fi in mijlocul nostru.în cuvîntarea sa, U Thant, a subliniat printre altele, rolul Comisiei Economice pentru Europa în direcția cooperării europene, a cooperării regionale în sectoarele cheie ale economiei.Luînd apoi cuvîntul B. R. Sen. directorul general al F. A. O. a spus : înainte de a trece la problemele de interes general, aș dori să menționez un important eveniment ce a avut loc anul trecut și anume primirea Romîniei in rinduri- le membrilor F.A.O. Sîntem bucuroși de a avea Romînia printre membri noștri.A luat, de asemenea, vîntul și Eklund.Lucrările Comisiei Economice pentru Europa continuă. cu-
Răscoală în VenezuelaCARACAS 4 (Agerpres). — După cum anunță agențiile occidentale de presă, in dimi. nea ța zilei de 4 mai garnizoana militară a bazei maritime Carupano, a doua ca importanță din Venezuela, s-a răsculat împotriva guvernului. Răsculații au ocupat orașul împreună cu toate punctele strategice aparținînd acestuia. Potrivit agenției United Press International, toate comunicațiile cu orașul cucerit de răs- culați au fost întrerupte. A- genția Associated Press relatează că în proclamația dată publicității de către trupele răsculate se afirmă că „forțele armate doresc restabili

ALGER 4 (Agerpres). — A- 
tentatele teroriste puse la cale 
de bandele fasciste ale O.A.S. 
continuă în Algeria, urmărind, 
după cum relatează corespon
dentul din Alger dl agenției 
France Presse, „să dezorgani
zeze viața administrativă și 
economică a țării".

Potrivit relatărilor corespon
dentului, în cursul zilei de joi 
la Alger și în celelalte orașe 
algeriene au fost omorîte 14 
persoane și rănite grav alte 
35. Numai la Alger, la 3 mai 
au avut loc peste 12 atentate 
care s-au soldat cu moartea 
a 13 algerieni.

La Oran, ultracolonialiștii din O.A.S. au plasat o bombă 
eu plastic în interiorul clădirii •-'xie își are birourile noul 
prefect al orașului, pricinuind 
- tc-zaute pagube materiale.□ ce tirul armelor au

ri exploziile bombelor 
semi in tot cursul zi- 

ut grupuri de huligani m rv a c M adbtalMtt numele 
l de a dezor- 
srxi. Agenția 

-•-crivri despre 
riradâ

i oe la oțelărme din Ostrava 
(R-S. Cehoîlovacă) discută des- 
o-e sarcinile lor în vederea ob
ținerii unei producții $i niai 

mari.

Vizita delegației 
de ziarițti romîni 

in AustriaVIENA 4 (Agerpres). — Delegația de ziariști romîni în frunte cu Nestor Ignat, președintele Uniunii Ziariștilor din R. P. Romînă, care vizitează Austria, la invitația guvernului federal, după ce a fost primită de ministrul Afacerilor Externei, Bruno Krei- sky, de șeful presei federale, dr. Mezuik, și a vizitat în capitala Austriei cîteva instituții de cultură, a plecat într-o călătorie prin țară.Ziariștii romîni au vizitat reactorul atomic de la Sei- bersdorf, hidrocentrala de Ia Kaprun, complexul sportiv în pregătire pentru jocurile olimpice din iarna anului 1964 de Ia Innsbruck, uzinele siderurgice „Voest“.în cursul zilei de vineri, ziariștii romîni au avut întrevederi cu președintele Uniunii sindicatelor din Austria, Franz Olah, ministrul Comerțului și Reconstrucției, Franz Bock și alte personalități.In cinstea delegației, ministrul R. P. Romine Ia Viena, dr. Victor Dimitriu, a oferit în seara zilei de 4 mai un cocteil.
de-rea in Vftmdi a unei mocrații reale*, im potriva _>c- t natal ui regim dictatorial al președintelui Betancourt. Răscoala la care participă trupele de infanterie marină din oraș, este potrivit aceleiași agenții, „cea mai puternică mișcare armată din ultimii doi ani împotriva guvernului".Potrivit agenției UPI, guvernul a dat ordin de urgență tuturor trupelor terestre, maritime și aeriene să înăbușe răscoala.In același timp, după cum anunță agenția UPI, în capitala Venezuclei, Caracas au avut loc în cursul nopții de 3 mai tulburări antiguvernamentale.

s-a crea-t în Algeria ca urma
re a intensificării fărădelegi
lor fasciștilor din O.A.S., a- 
genția Algerie Presse Service 
relatează că „sărăcia a devenit 
generală iar discriminarea ra
sială este practicată în mod 
sistematic. Situația în orașele 
algeriene se înrăutățește cu 
fiecare zi care trece. în ulti
mele zile atacurile bandelor 
fasciste ale O.A.S. s-au inten
sificat asupra locuințelor și 
magazinelor deținute de alge
rieni. Toate acestea au loc în- 
trucit făptașii sint siguri că 
nu vot fi pedepsiți".

JAMES EASTLAND
_ „ ___ _ ____ __ __ ___ __ V

IN SENAT §1 AC AS A
„El va dezonora Statele Unite 

atîta timp cit i se va permite 
să-și țspună părerea despre loia
litatea altor americani. în Senat, 
cuvîntările lui insolente aruncă 
un potop de jigniri la adresa 
oricărui om care nu vrea să se 
supună inchiziției spirituale sau 
segregației. Ca gangster politic 
se pretează la un joc vechi și 
foarte uzat. Cînd cere ca toți 
comuniștii să fie băgați la ocnă 
se gîndește de fapt că ar trebui 
întemnițați toți acei care nu-i 
•probă părerile și nu-i favori
zează afacerile”.

Ânaată caracterizare ci tuși de 
oare a făcut-o anul 
-Christian Science 
tanlai James East-

» «flri « vieții lui
e* ti ffMrm ața 

kiTl '« «MMrele bio-

Vizita lui
in S.

V/ASHINGPON 4 (Agerpres). — 
La 3 mei pilotul cosmonaut so- 
j eric Gherman Titov a avut o în
trevedere cu cosmonautul ameri
can John Glenn la Academia de 
științe a S.U.A. întrevederea din
tre cei doi cosmonauți a decurs 
•ntr-o atmosferă cordială.

In clădirea Congresului, Titov a 
fost întîmpioat de A1. Mansfield, 

derul majorității din senat, și de 
mhn McCormack, președintele 
Camerei reprezentanților.

----- ©------ -------

terti- 
aflaf 

renu- 
Pablo 

Premiul 
, Pentru întă-

PARIS 4 (Agerpres). — 
zanii păcii din Franfa au 
cu deosebită satisfaefie că 
mitului luptător pentru pace 
Picasso i s-a decernat 
International Lenin „I 
r -ea păcii între popoare". Consi-

- național al păcii din Franța a 
ad-esat o telegramă de felicitare
- Pablo Picasso în care se spune 

dt ntre aitele: „Mișcarea noastră se 
—‘ndrește cu faptul că din com
ponența consiliului său național 
•ace parte unul din inițiatorii miș
că' mondiale pentru pace, pic- 
foru! excepțional, căruia i s-a a- 
axdat această înaltă distincție 
oen+ru activitate îndelungată în 
■_~,ee păcii, libertății și priete
nie între popoare.

porumbelul păcii creat de ge
niul dv. se află pretutindeni 
pe globul pămintesc în pri- 
—e e rînduri ale milioanelor de 
ce—-er care luptă pe toate con- 
• reme e pentru pace și pentru 
zblv-ea omenirii de armamente

PE SCURTMOSCOVA. — Dr. drio. ioețator ai minierului prim și maustml Afacerilor Exieme al lefec-Da. a făcut la 4 mai • virilă ministrului Afacerilor Externe al UJLKK. Andrei Gromixo. Intre dr. Su- bandrio și .Andrei Gromiko a avut loc • convorbire, caldă, prietenească.La 4 mai dr Subaadrio a făcu: o virilă Ini Rodion Mi linovskL ministrul .Apărării al UJLKS.PRAGA. — La 3 maj s-a deschis la PUen festivalul „Primăvara maritală*. Festivalul a fost deschis eu un concert de muică de cameră Ia care și-an dat concursul Elena Dima Toroiman, Ni- colac Florei și pianistul Car neliu Gheorghiu, soliști ai Teatrului de Operă și Balet al R-P-R-, oaspeți ai festivalului „Primă, ara la Praga".LONDRA- — Potrivit datelor Mimstcrului Muncii al Angliei, ia 9 aprilie a.c. în Anglia existau 438.762 de șomeri. Această cifră nu include dalele din Irlanda de nord, unde numărul șomerilor este extrem de mare.CIUDAD DE GUATEMALA. — După cum transmite a- genția Prensa Latina, în Guatemala continuă acțiunile împotriva regimului dictatorial al lui Tdigoras Fuentes. La 2 mai au declarat grevă învățătorii de la școlile primare. Greviștilor li s-au alăturat cadre didactice și studenți ai universității, funcționari, feroviari și alții 

grafice, despre unii fruntași po
litici ai Americii se spune că în 
orele lor de odihnă joacă golf 
sau bridge, voiajează sau se dis- 
trează citind romane polițiste. 
Enumerînd principalele date bio
grafice ale lui Eastland, anua
rele menționează cu desăvîrșită 
modestie: „Fermier; își petrece 
zilele libere pe ferma luT*. Re
cent, revista americani „Nation” 
a zugrăvit un tablou sugestiv al 
vieții de „fermier” a lui Jarnes 
Eastland.

In delta fluviului Mississippi 
există un pirîu numit Sunn flo
wer. După ce treci un podeț a- 
runcat deasupra piriului ajungi 
la proprietățile unui plantator 
căruia, potrivit unei vechi tra
diții a Sudului sclavagist, dijma
șii negri îi spun „stăpînul Jim”. 
Din vite povestesc localnicii, le
gea n-a trecut niciodată dincolo 
de acest podeț. „Viața negrilor 
de pe plantație — scrie ..Nation” 
— demonstrează limpede că nu 
există nici o deosebire princi
pială între sclavia de acum un 
veac și sistemul dijmei folosit 
azi de senator”.

-SiiieU", TeL 17.60.10, Tiparul i Combinatul Poli grafie sCaM fidnteU1

G. S. Titov
U.A.

In încheierea 
pitala Statelor 
Titov a trecut 
Smithsonian unde a fost primit de 
Lennard Carmichael, directorul 
institutului. După vizitarea orașu
lui, G. S. Titov s-a îndreptat spre 
Casa Albă. John Kennedy l-a pri
mit pe pilotul cosmonaut sovietic 
în prezența lui A. F. Dobrînin, 
ambasadorul U.R.S.S. în S.U.A., și 
a cosmonautului american John 
Glenn.

In fața reședinței președintelui, 
sute de americani au salutat cu 
căldură pe cosmonauții sovietic 
și american.

vizitei sale în ca- 
Unite, Gherman 
pe la Institutul

Autoritățile O.N.U. în Congo
sprijină pe Chom-be

ELISABETVILLE 4 (Ager
pres). — Chombe, care trebuia 
să se reîntoarcă joi la Leopold
ville pentru a continua trata
tivele cu primul ministru 
Adoula, a anunțat că își „a- 
mînă" plecarea pentru „o dată 
ulterioară”.

„Amînarea" anunțată de 
Chombe constituie în mod 
evident o încercare de a tergi
versa cît mai mult posibil re
zolvarea problemei katan- 
gheze. Observatorii sînt de pă
rere că prelungirea tratative
lor îl avantajează pe Chombe. 
„Potrivit părerii diagnosticie- 
nilor politici de la Leopold
ville, scrie „New York Times", 
cu cît este tergiversată mai 
mult problema katangheză, cu 
atit mai insistente vor fi pre
tențiile lui Chombe la o inde
pendență de facto".

Este semnificativ faptul că 
•minarea plecării lui Chombe 
la Leopoldville se bucură de 
aprobarea autorităților O.N.U.

Colaborarea care există în 
ultima vreme intre autorită
țile ON.U- și secesioniștii ka- 
tanghezi a făcut, relatează

Noi blocuri de locuințe pe Shonhauser Alee (Berlinul democrat). 
Foto : ZENTRALBILD-Berlin

Pe plantațiile de bumbac ale 
lui James Eastland lucrează din 
zori și pînă-n noapte aproape 100 
de familii de negri. Cot la cot 
cu adulții trudesc și copiii, dacă 
„sînt destul de mari” adică, 
după obiceiul locului, de la vîr- 
sta de șase ani. Intr-o familie de 
patru persoane, fiecare cîștigă 
cel mult trei cenți pe oră (amin
tim că minimul stabilit prin lege 
anul trecut pentru munca cu ora 
pe plantații este un dolar pe zi 
de cap de om). Jn timpul strîn- 
gerii recoltei, dijmașul primește 
de la administrația plantației 
niște cecuri cu care poate să 
cumpere mărfuri numai de la 
prăvălia „stăpînului Jim”. La 
sfirșitul lunii decembrie se face 
socoteala pentru anul respectiv, 
în registrul contabil sînt trecute 
toate datoriile dijmașilor față 
de plantator: avansul de primă
vară, costul mărfurilor, cumpă
rate de la prăvălie și care revin 
de vreo două ori mai scump de- 
cit în comerțul obișnuit, la rubri
ca datorii e trecut chiar și cos
tul îngrășămintelor distribuite

MOSCOVA 4 (Agerpres). — TASs transmite: Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a ziarului „Pravda", Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. a decorat acest ziar cu ordinul Lenin. In decret sînt relevate meritele deosebită ale ziarului „Pravda" în mișcarea revoluționară, în lupta pentru victoria socialismului și comu-
înalte distincții acordate

presei sovietice
MOSCOVA 4 (Agerpres). — 

TASS transmite : Cu prilejul celei 
de-a 50-a aniversări a ziarului 
„Pravda”, Prezidiul Sovietului 
Silprem al U.R.S.S. a decorat cu 
ordine și medalii ale U.R.S.S. 
2.983 de lucrători ai presei, ra
dioului, televiziunii, editurilor și 
tipografiilor, pentru merite deose
bite în dezvoltarea presei, a acti
vității editoriale, radioului și tele
viziunii din Uniunea Sovietică.

Printre pei decorați cu Ordinul

transformarea
într-un stat liber și independentHANOI 4 (Agerpres). — Comitetul Central al partidului Neo Lao Haksat a dat publicității la 3 mai un memorandum în care condamnă Statele Unite și clica lui Fumi Nosavan pentru torpilarea tratativelor pașnice și pentru încălcarea ordinului de încetare a focului.

dovadă de o atitu- 
mai reținută și ka- 
nu se mai tem că 
putea ocupa orașe

ziarul englez „Times", ca 
„acțiunile O.N.U. să scadă 
la Leopoldville și să crească 
la Elisabethville". „In Katan
ga, scrie în continuare ziarul, 
O.N.U. dă ' ' ‘
dine mult 
tanghezii 
O.N.U. ar .
de-ale lor". Această atitudine 
reținută este considerată la 
Leopoldville, scrie ziarul, 
drept expresia „neputinței 
dacă nu chiar a duplicității 
autorităților O.N.U."

îngrijorarea față de acțiu
nile O.N.U. în Congo se ma
nifestă și în rîndul unor țări 
care au pus trupe la dispozi
ția forțelor O.N.U. Agenția 
Associated Press relatează că 
ambasadorul Indiei la Was
hington, B. K. Nehru, a avut 
joi o întrevedere cu subsecre
tarul de stat pentru proble
mele politice al S.U.A., George 
E. McGhee, in cadrul căreia 
și-a exprimat neliniștea în le
gătură cu lipsa vreunui pro
gres în acțiunea de reinte
grare a Katangăi în Republica 
Congo.

pentru mărirea recoltei, care re
vine în întregime plantatorului. 
Rezultatul este că în majorita
tea lor familiile primesc maxi
mum 200 de dolari, sumă care, 
firește, mw le ajunge nici măcar 
pînă în primăvară pentru de-ale 
gurii. Unele familii nu primesc 
pur și simplu nimic. Toți sînt 
nevoiți să se înglobeze în datorii 
noi. Acest sistem seamănă ca 
două picături de apă cu așa-nu- 
mitul „peonaj”, sistem de scla
vie a datornicilor deosebit de 
răspîndit odinioară.

Oare mai e nevoie să arătăm 
că condițiile în care 
„peonii” senatorului Eastland 
sint îngrozitoare? Iată ce scrie 
„Nation” despre bordeiele în 
care se adăpostesc acești neno
rociți : „Cele care arată mai bine 
te fac să crezi că vor mai re
zista poate și iernii următoare, 
iar cele care arată mai prost te 
fac să te întrebi cum au rezis
tat iernii trecute”.

în afară de peoni, „stăpînul 
Jim” exploatează munca gratui
tă a deținuților din închisoarea 
statului, aflată la mai puțin de 
douăzeci de mile de domeniile 
lui. Mulți deținuți își execută 
pedeapsa numai pe plantațiile 
senatorului Eastland, sub supra
veghere strictă. Nici dijmașii nu 
au o situație mai bună: cei ce 
încearcă să fugă sînt schingiuiți 
cu cruzime de oamenii „stăpî
nului Jim”.

Cele aproape 100 de familii 

trăiesc

nismului, în popularizarea șl traducerea în viață a marii învățături marxist-leniniste, în educarea în spirit comunist a oamenilor muncii.Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. a decernat . unui grup de colaboratori ai acestui ziar titlul de Erou al Muncii Socialiste.

Lenin sînt Pavel Satiukov, redac- 
tor-șef al ziarului „Pravda", Ale
xei Adjubei, redactor-șef al zia
rului „Izvestia”, Dmitri Gorin nov, 
director general tal agenției TASS, 
Feodor Evstafiev, șeful unei bri
găzi de tipografi de la ziarul 
„Pravda”, Leonid llicev, fost re
dactor-șef al ziarului „Pravda”, 
Boris Strelnikov, corespondentul 
din S.U.A. al 
alții. în total 
fost decorate

ziarului ‘„Pravda” și 
cu Ordinul Lenin au 
>76 de persoane.

Comitetul Central al partidului Neo Lao Haksat, se spune în memorandum, insistă asupra unei noi întîlniri a celor trei prinți laoțieni în scopul creării unui guvern de coaliție națională pe baza a- cordurilor de la Ziirich și Hin Hop. Pentru a se asigura neutralitatea și dezvoltarea pașnică a Laosului, subliniază memorandumul, primul ministru al guvernului național de coaliție trebuie să fie prințul Suvanna Fumma.C.C. al partidului Neo Lao Haksat cere Statelor Unite și grupării de la Savannaket să respecte întocmai ordinul de încetare a focului, să pună capăt imediat atacurilor împo- triva regiunilor eliberate și să-și retragă forțele armate pe pozițiile pe care le înainte de 3 mai 1 s-a dat ordinul de încetare a focului în Laos.în memorandum se cere, de asemenea, Statelor Unite să înceteze amestecul în treburile interne ale Laosului, să înceteze acordarea de ajutor militar grupului Fumi Nosavan și să evacueze din Laos toți consilierii militari americani, trupele, precum și personalul militar al Tailandei, Vietnamului de sud, Filipine- lor și resturile gomindaniste.Memorandumul cheamă întregul popor laoțian să se unească și mai strîns în jurul Comitetului Central al partidului Neo Lao Haksat și al guvernului regal în frunte cu prințul Suvanna Fumma, să lupte pentru transformarea Laosului într-un stat pașnic și independent.

i ocupau 1961, cînd

de negri sînt cetățeni ai State
lor Unite. Dar, după cum arată 
„Nation”, nici unul din ei nu vo
tează în timpul alegerilor. Po
trivit legilor statului, drept de 
vot au numai cei ce știu să 
scrie, să citească și să explice 
constituția. Dar, „stăpînul Jim” 
s-a îngrijit ca cei mai mulți din
tre dijmași să nu știe carte. Pe 
domeniile lui a învăța să ci
tești e o crimă pedepsită cu bă
taia. Cit privește explicarea con
stituției, această îndatorire „stă
pînul Jim” și-o asumă în între
gime. De aceea chiar și cei ci- 
țiva dijmași care știu carte evită 
să-și exercite dreptul de vot, de
oarece știu prea bine cu ce me
tode se răfuiesc James Eastland 
și ai lui cu oamenii doritori de 
libertate. „Așadar — constată 
„Nation” —■ dijmașii sînt ne- 
voiți să-și reducă activitatea po
litică la contemplarea senatoru
lui Eastland și a administratoru
lui său principal ~ 
timpul deselor lor 
plantații”.

Nu-i de mirare 
du-se din delta fluviului Missi
ssippi la Washington, „stăpînul 
Jim” caută prin toate mijloacele 
să extindă asupra întregii țări 
rînduielile de pe plantațiile lui. 
De bună seamă că pentru sena
torul „vînător de vrăjitoare” u- 
cesta este idealul organizării so
ciale.

Godbold în 
inspecții pe

că, înapoia.’’

EM. RUCĂR


