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IILE H0TÂRÎT0ARE

» Discuții : 
vățămintul 
perior și cerin
țele progresului 
științei și 
nicii.

proas- 
bună 

I pie-

• Legume ; 
pete, de 
calitate pe 
fele orașelor : 
Cum se desfă
șoară aprovizio
narea centrelor 
din regiunea Ba-

pentru strînsul recoltei
în pceste zile colecti

viștii, mecanizatorii din 
regiunea Oltenia zoresc 
recoltatul păioaselor. în 
unele raioane situate în 
suriul regiunii — Segar- 
cea, Calafat și Corabia — 
secerișul s-a terminat. 
Sînt avansate Ia această 
lucrare și unitățile agri
cole socialiste din raioa
nele Caracal, Băilești și 
Vînju Mare. Pînă acum cî
teva zile in regiune 
strîns recolta de grîu 
pe 262 300 ha, ceea

s-a 
de 
ce 

reprezintă 70 la sută din 
suprafața cultivată. Con
siliile agricole regional 
și raionale iau acum 
măsuri pentru terminarea 
secerișului în toate raioa
nele. O parte din combi
nele și secerătorile rămase 
disponibile în raioanele 
din sudul regiunii sînt 
dirijate spre gospodăriile 
colective și de stat care au 
început recoltatul mai 
tîrziu.

Important este ca odată 
cu secerișul să se gră
bească și treierișul, îneît 
cerealele să ajungă în 
hambare în cel mai scurt 
timp. Pentru a vedea 
cum se desfășoară treie
rișul, precum și transpor
tul și înmagazinarea re
coltei, am vizitat zilele 
trecute cîteva gospodării 
colective și baze de re
cepție din regiune.

Colectiviștii din comu
na Salcia, raionul Calafat, 
au cultivat anul acesta cu 
grîu, orz și secară 1 257 
ha. Secerișul s-a terminat 
în 10 zile. Acum, o batoză 
și 10 combine treieră zil
nic recolta de pe 100 ha. 
în ritm cu treierișul, co
lectiviștii 
baza de 
contractat 
cantitățile 
tru plata muncilor S.M.T. 
In magazia gospodăriei, 
pregătită din timp, au 
fost depozitate peste 750 
tone grîu. Grîul de să
mînță a fost depozitat 
separat.

Colectiviștii din Dobri- 
dor au terminat și ei tre
ierișul. în întreg raionul 
se treieră zilnic recolta de 
pe circa 2 000 ha. In 
gospodăriile colective din 
Piscu Vechi, Seaca de 
Cîmp și Maglavit, ariile 
sînt electrificate. Tov. 
Victor Stănculescu, pre
ședintele Consiliului a- 
gricol raional 
ne-a informat 
urma măsurilor 
două-trei zile 
lucru treierișul 
termina în întregul raion.

Și în gospodăriile colec-

transportă la 
recepție grîul 

cu statul și 
cuvenite pen-

Calafat, 
că, 

luate 
bune

se

în 
în 
de 
va

R. APOSTOL 
coresp. „Scînteii"

(Continuare în pag. Il-a)

Transportarea operativă,
GALAȚI (coresp. „Scînteii"). — 

Pe tarlalele gospodăriei colective 
din comuna Ianca, raionul Făurei, 
se lucrează la recoltatul ultimelor 
suprafețe cu grîu.

Odată cu secerișul, colectiviștii 
din Ianca s-au preocupat în mod 
deosebit de transportul griului. Ei 
dau multă atenție și transportului 
la bazele de recepție al griului con
tractat cu statul. Consiliul de con
ducere al gospodăriei a repartizat 
pe Aurel Mihălcescu, unul dintre 
cei —' '.....‘----- ---------------------

vegheze în permanență la baza de 
recepție felul cum sînt predate ce
realele, să asiste la analiza de labo
rator, să îndrume pe colectiviștii 
care transportă grîul. Au fost pre
date la bază 411 tone de grîu din 
cele 500 tone contractate. Muncile 
S.M.T. au fost achitate chiar din 
primele zile cînd a început seceri
șul. Colectiviștii sînt hotărîți ca o- 
dată cu terminarea secerișului să 
fie transportată întreaga cantitate 
de grîu datorată statului.

Din noul peisaj al orașului Piatra Neamț

Au terminat recoltatul griului
G.A.S. DIN REGIUNEA 

BUCUREȘTI
Folosind din plin capacitatea ma

șinilor, mecanizatorii din gospodă
riile agricole de stat din regiunea 
București au recoltat și treierat pînă 
în ziua de 16 iulie grîul de pe în
treaga suprafață de 63 443 ha culti
vate în acest an.

G.A.S. DIN REGIUNEA 
DOBROGEA

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii“). 
Ieri toate cele 53 de gospodării agri
cole de stat din regiunea Dobrogea 
au terminat recoltatul păioaselor pe 
o suprafață de peste 73 000 hectare.

Pînă acum au și fost arate a- 
proape 15 000 hectare din care o 
bună parte au fost însămînțate cu 
culturi duble furajere.

GOSPODĂRIILE COLECTIVE 
DIN RAIONUL FETEȘTI

De asemenea, gospodăriile colecti
ve din raionul Fetești au terminat 
recoltatul griului pe întreaga su
prafață de 29 400 ha. Colectiviștii 
transportă în ritm susținut la baze
le de recepție cantitățile de grîu 
pentru plata muncilor S.M.T. și cele 
contractate cu statul.

23000 tone de laminate 
peste plan

Excursii 
studențești

>> ; :

Culturi duble pe suprafețe cît mai mari
Paralel cu creșterea efectivelor de 

animale, în raionul Utziceni au fost lua
te un șir de măsuri pentru asigurarea 
bazei furajere. Ținînd seama de con

dițiile deosebit de 
favorabile din a- 
cest an — umidi
tate suficientă în 
sol — numeroașe 
gospodării colec. 
tive însămînțea- 
ză culturi duble

de plante furajere pe suprafețe întinse. 
Pînă acum la G.A.C. Jilavele au fost 
semănate 209 ha culturi duble, iar la 
G.A.C. Sf. Gheorghe și Cotrunești cite 
190 ha. Colectiviștii din Cotrunești sea
mănă atit porumb pentru masă verde și 
siloz, cît și secară care va fi folosită în 
toamna acestui an și în primăvara vii
toare. Pe întregul raion au fost semă
nate 3 530 ha culturi duble. Insămînța- 
rea plantelor furajere continuă.

La cositul fînețelor
în Țara Hațegului, fînețele naturale se întind pe mai 

bine de 22 000 ha. Din acestea peste 6 000 ha sînt finețe 
alpine, situate în golurile din munți, din masivul Retezat.

Datorită măsurilor luate, în fiecare gospodărie ritmul de 
lucru a crescut de la o zi la alta, ajungînd astăzi la aproape 
700 ha zilnic. Dacă anii trecuți, la aceeași dată abia se înce
pea recoltatul, în prezent, în raion s-au cosit aproape 14 000 
de ha. Gospodării cum sînt cele din Ciula Mare, Demsus, 
Tuștea, Silvaș, Rîu de Mori, Sîntămăria-Orlea și altele au 
terminat de transportat și depozitat întreaga cantitate de 
fin. Ritmul în care merge cositul asigură în următoarele 
zile terminarea recoltării lui. In raion va trebui să se treacă 
acum și la recoltarea celor 6 000 de ha finețe din munți, 
unde vegetația este mai întîrziată.

Hațegului, fînețele naturale se întind pe mai

-

Pentru folosirea cit mai rațională 
a furajelor verzi cultivate, la G.A.S. 
Piatra, raionul Zimnicea, acestea se 
dau tocate în hrana animalelor. în 
fotografie : tractoristul Ion Mărun- 
țelu recoltează mecanizat porumbul 
semănat pentru masă verde.

Cu 15 zile înainte 
de termen

Constructorii de mașini 
vrat mecanizatorilor marea 
täte a pieselor de schimb 
actuala campanie de recoltare cu 
15 zile înainte de termen, respectîn- 
du-și astfel angajamentul luat.

Încă de la începutul anului, uzi
nele producătoare de mașini agri
cole au acordat o deosebită atenție 
producerii pieselor de schimb pen
tru mașinile agricole, astfel îneît 
în prima jumătate a anului planul 
la aceste produse a fost depășit cu 
8 la sută. Majoritatea întreprinde
rilor din acest sector de activitate- 
și-au întrecut sarcinile de plan la 
piesele de schimb pentru mașinile 
agricole.

Cele mai importante succese le-au 
obținut constructorii de mașini de 
la uzinele „Semănătoarea“ din Ca
pitală șt „7 Notembrte“ din Craiova, 
care și-au depășit sarcinile de plan 
în primul semestru la piesele de 
schimb pentru mașinile agricole cu 
4 la sută, precum șt cei de la Uzi
nele. .Magheru-Topleț". „Tehnome- 
tal“ dtn Timișoara și de la alte 
întreprinderi. (Agerpres)

ati li- 
majori- 
pentru

Sate electr it ic ate
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“). — In 

satele Sicrita. Poenarii Buichi, Poenarii 
Rali, raionul Ploiești. Gheboieni, raio 
nul Tîrgoviște, Ulmeni, raionul Mizil, Și 
altele s-a aprins lumina electrică.

De la începutul anului, în regiunea 
Ploiești au fost electrificate 13 sate, tai 
în alte 23 s-au făcut extinderi de rețele 
electrice pe aproape 100 km. In pre 
zent, în regiunea Ploiești sînt electrifi 
cate 476 de sate, iar pînă la sfîrșitul a 
nului numărul lor va crește cu încă 30 
de sate.

Colectivul laminorului de profile de 650 mm de la 
Combinatul siderurgic Hunedoara a dat în prima 
jumătate a anului, peste plan, 2 300 vagoane de la
minate. O dată cu sporirea vitezei de laminare, care 
a asigurat creșterea productivității agregatelor, lami- 
noriștii s_au preocupat de îmbunătățirea continuă a 
calității producției și reducerea cheltuielilor planifi
cate. In acest scop, a fost pus în funcțiune un 
transbordor care a asigurat mănrea cu 10 la sută a 
ritmului de evacuate a laminatelor rotunde de pe 
paturile de răcire, iar în spatele cajei finisoare s-a 
instalat un marcator mecanic care asigură tăierea 
corectă a țaglelor laminate. 360 dintre muncitori au 
urmat anul acesta cursuri de ridicare a calificării.

Ca urmare a măsurilor aplicate și a respectării 
procesului tehnologic, rebuturile au fost reduse de la 
începutul anului în medie cu 10 la sută față de nor
mele stabilite. Pe seama micșorării procentului de 
rebuturi și a laminării la dimensiuni cît mai apro
piate de cerințele uzinelor prelucrătoare, s-a obținut 
în plus o cantitate de laminate ce echivalează cu 
metalul necesar pentru fabricarea a 230 de tractoare.

Deschiderea 
teatrului-cine- 

matograt de la 
Mamaia

La Mamaia s-a 
deschis un teatju-ci- 
nematograf de vară.

Luni seara, aici a 
avut Ioc primul spec
tacol intitulat „Cîntă 
dragostea“, în inter
pretarea colectivului 
Teatrului de Opere
tă din București. 
Construcția, la care 
s-a folosit un sistem 
modern de închidere 
prin lamele, placate 
cu plăci 
colorată, 
zută cu 
tru cu 
locuri, scenă 
și ecran lat 
precum și cu 
lății moderne 
trice 
zare.

de faianță 
este prevă- 
un amfitea- 
peste 1 000 

largă, 
mobil, 
insta- 
elec- 

și de sonori-

Oamenii muncii de la sate răspund cu însuflețire 
noilor măsuri luate de partid și guvern
Din întreaga țară continuă să sosească vești despre felul cum oamenii muncii de la sate înțeleg 

să răspundă noilor măsuri luate de partid și guvern cu privire la sporirea cointeresării producătorilor 
în creșterea și îngrășarea animalelor și cu privire la îmbunătățirea aprovizionării cu carne a popu
lației. Numeroase gospodării colective, colectiviști și alți producători își exprimă recunoștința in 
legătură cu măsurile luate și, totodată, hotărîrea de a munci cît mai bine, pentru a pune larg în va
loare posibilitățile existente în sectorul zootehnie, pentru a crește și a contracta cu statul un numărloare posibilitățile existente in sectorul 
sporit de animale.

zootehnic, pentru a contracta cu statul un număr

Animale cis greutate cit mai mare
la G.A.C. Bărcă- 
București, briga-

Cînd am ajuns 
nești, din regiunea 
dierul zootehnic Gheorghe Iordache 
discuta cu un grup de colectiviști 
despre recentele hotărîri ale Consi
liului de Miniștri pentru sporirea 
cointeresării producătorilor' în creș
terea și îngrășarea animalelor și cu 
privire la desfacerea cărnii.

Din discuțiile purtate în jurul a- 
cestor hotărîri s-a putut vedea lim
pede cum înțeleg îngrijitorii de ani
male să facă acest lucru.

— Am în primire 140 de porci — 
spunea îngrijitorul Spiridon Hara- 
lambie Planul prevede să-i livrăm 
la greutatea de 90 kg fiecare. Dar 
eu mă voi strădui să-i hrănesc și 
să-i îngrijesc în așa fel ca pînă la 
termenul de livrare stabilit să ajun
gă la o greutate medie de peste 100 
kg. Astfel vom putea livra în plus 
1 400 kg carne numai de la lotul de 
porci pe care îl îngrijesc eu. Mă voi 
strădui să realizez acest angajament 
și sînt convins că și ceilalți îngriji
tori vor face la fel.

Gospodăria a contractat să vîndă 
statului 1 187 de porci grași. In luna 
iunie îngrijitorii au obținut o rea
lizare importantă : sporul zilnic 
în greutate la porcii puși la îngră
șat a fost de 765 g. La acest rezul
tat s-a ajuns prin echilibrarea rații
lor de hrană, care s-au alcătuit din 
amestecuri de concentrate, lucernă 
resturi de la grădină etc. Pentru a 
crea condiții cît mai bune de creș
tere și îngrășare a porcilor s-a con
struit o îngrășătorie nouă.

Colectivistele care lucrează la 
ferma de păsări au în plan să scoa
tă anul acesta 42 500 de pui (în pre
zent au 34 600) Ele au discutat des
pre posibilitățile pe care le au de 
a crește peste plan cîteva mii de pui

carne. înainte de stabilireapentru 
cifrei definitive, îngrijitoarea Con
stanța Mitran s-a angajat să crească 
singură 1 000 de pui peste planul a- 
nual. Zilele acestea vor pleca în ta
băra de vară 10 000 de păsări tinere, 
care vor folosi resursele de hrană 
de pe miriști și lucerniere.

Ținînd seama că gospodăria este 
situată în Bărăgan, se va da o aten
ție și mai mare creșterii și îngrășă- 
rii porcilor, care au cele mai favo
rabile condiții. Nu vor fi neglijate 
nici celelalte sectoare. Gospodăria 
are 640 bovine (mai multe decît pre
vede planul anual) din care 126 sînt 
contractate. Aici sporul de carne se 
poate realiza prin creșterea animale
lor la o greutate medie mai mare cu 
cel puțin 50 kg față de cît s-a pre
văzut în contract. De asemenea, vor 
fi batalizați 400 de berbecuți.

Acestea fac parte din primele an
gajamente concrete luate de cei ce 
lucrează în sectorul zootehnic.

Consiliul de conducere se preocu
pă cu grijă de asigurarea bazei fu
rajere luînd măsuri pentru sțrînge- 
rea în cele mai bune condiții a fi
nului, extinderea culturilor duble 
pe mai mult de 250 ha. Ținînd sea
ma de condițiile deosebit de favo
rabile din acest an, consiliul de con
ducere a hotărît să fie însămîn
țate noi suprafețe cu plante fu
rajere în cultură dublă, atît pen
tru îmbunătățirea furajării _ ani
malelor proprietate obștească cît 
și pentru cele aflate în proprie
tatea personală a colectiviștilor. 
In prezent continuă semănatul 
culturilor duble de plante fura
jere. Pentru a se asigura sămînța 
necesară pentru anul viitor s-au oprit 
pentru sămînță 45 ha lucernă. Comi
tetul de partid a luat măsuri ca ho- 
tărîrile Consiliului de Miniștri să se 
dezbată în adunările pe brigăzi și e- 
chipe unde se vor analiza toate po
sibilitățile de creștere și îngrășare a 
unui număr mai mare de animale și 
păsări.

C. BORDEIANU

Contractarea cu statul — sursă de venituri insemnate
La gospodăria agricolă colectivă 

din Cîlnic, raionul Sebeș, sectorul 
zootehnic se află la loc de cinste, 
în proprietate obștească gospodăria 
are peste 340 bovine, revenind 38 
bovine la suta de hectare Anul tre
cut. gospodăria a vîndut pe bază de 
contracte 52 bovine cu o greutate 
totală de 26 800 kg. Din sectorul zoo
tehnic s-au realizat 530 000 lei. Pen
tru anul acesta ea va vinde statului 15 
bovine adulte și 88 capete tineret.

AVANTAJE PENTRU 
GOSPODĂRIA COLECTIVA...
— Recentele hotărîri — a spus 

președintele Vasile Bărbuș — sînt

un nou stimulent pentru dezvolta
rea creșterii animalelor. Noi avem 
posibilități să sporim numărul de a- 
nimale contractate. O parte din pro- 
dușii de la cele 135 vaci îi reținem 
pentru împrospătarea măteii. iar 
restul îi vom contracta cu statul. 
Este foarte rentabil Dacă socotim 
numai cei 88 mînzați contractați pe 
anul acesta, pe care îi vom livra la 
250—300 kg fiecare, vom avea un 
cîștig frumos Chiar din acest an a-

(Continuare în pag. VlI-a)

Schimb de experiență privind 
utilizarea cofrajelor glisante

In vara aceasta, în toate centrele 
niversitare din țară se organizează 
excursii la care vor participa 2 500 de 
studenți fruntași la învățătură. Din Ca
pitală au plecat cu autocarele O.N.T. 
în prima excursie peste 200 de studenți. 
Alte serii vor pleca în lunile august și 
septembrie. Studenții-excursion)ști vor 
merge pe două trasee : unul pe ruta 
București, Ploiești, Buzău, Brăila, Ga
lați, Tecuci, Iași, Suceava, P. Neamț, 
Bacău, Bicaz, Lacul Roșu, Gheorghieni. 
Tg. Mureș, Sibiu, Pitești, București ; 
celălalt traseu cuprinde orașele Craiova, 
Petroșeni, Hunedoara, Alba Iulia, 
Turda, Cluj, Tg. Mureș, Brașov, Bucu
rești. Cu acest prilej studenții vor vi
zita numeroase obiective industriale, 

gospodării agricole 
' de stat și colective,

muzee, locuri isto
rice.

u-

Expoziția „Bucureștii 
în arta plastică“

Marți, în sălile din str, Biserica Am- 
zei 5—7, s-a deschis expoziția „Bucu
reștii în arta plastică", cuprinzînd peste 
200 de lucrări de pictură, sculptură și 
grafică, care înfățișează aspecte din ve
chiul București, precum și din Bucu- 
reștiul contemporan. Sînt expuse lucrări 
de Theodor Aman, Nicolae Grigorescu, 
Andreescu, Șt. Luchian, Pallady, Pe
trescu și alții.

Dintre artiștii contemporani expun 
Ion Jalea, Corneliu Baba, Marius Bu- 
nescu, Alex. Ciucurencu, Brăduț Co- 
valiu, Jules Perahim, precum și o se
rie de tineri artiști plastici. (Agerpres)

Sesiupe tehnico—științifică

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). —> 
Ieri comisia inginerilor și tehnicienilor 
a comitetului sindicatului de la rafină
ria Brazi a organizat o sesiune tehnico- 
științifică. Referatele prezentate — în
soțite de proiecții și planșe — precum 
și discuțiile interesante care s-au purtat 
au contribuit la îmbunătățirea cunoș
tințelor de specialitate a cadrelor de teh
nicieni și ingineri din rafinării.

Ieri, pe șantierul nr. 3 de parte specialiști de la
■pe Șoseaua Giurgiului aJ C.S,Ç.A.S.^çi numeroși- ingi- 

întreprinderii nr. 2 de con- neri, tehnicieni și maiștri de
strucții-montaj din Capi
tală a avut loc un schimb 
de experiență privind apli
carea și extinderea în con
strucția de locuințe a meto
dei cofrajelor glisante și lif- 
tarea planșeelor prefabricate 
cu ajutorul verinelor utili
zate și la glisare. La schim
bul de experiență au luat

la întreprinderile de con
strucții de locuințe din Ca
pitală. Numeroși partici- 
panți au subliniat, în cuvîn- 
tul lor, experiența dobîndită 
și necesitatea de a se ex
tinde și mai larg această 
metodă de înaltă productivi
tate în construcția de lo
cuințe.

Noi sortimente
TULCEA (coresp. „Scîn

teii"). — Pasta de cireșe și 
vișine, castraveciorii în oțet, 
pasta de caise și piersici sînt 
noi ____
de legume șt /i 
a început să le 
curînd colectivul Fabricii 
„Dunărea“ din Tulcea. Pînă 
acum au și fost livrate uni
tăților comerciale peste 20

sta de caise și pi. _____
i sortimente de conserve 
legume și fructe pe care 

început să le producă de

de conserve
asemenea produse, 
asigura o calitate

tone de 
Pentru a 
superioară noilor sortimente 
de conserve, înainte de in
troducerea lor în fabricație, 
s-au prezentat în toate sec
țiile fabricii expuneri pri
vind tehnologia și cerințele 
de calitate pe care trebuie 
să le satisfacă aceste pro
duse.

Intreprinderea forestieră Petroșeni. Aspect de la gura de 
exploatare Stolojaia din bazinul Polatiște. (Foto : Agerpres)

ODIHNA ORAȘELOR
în orice anotimp spre 
în orașele regiunii 
Priveliști tulburătoare 
aripile avionului, pă-

ei par 
depărtare 
dacă nu 
de eșapa-

TMT ergeți
XVAnord, 
Maramureș, 
rulează sub
trund prin terestrele trenului, colo
rează panglicile nesiîrșite ale șo
selelor. E un triumf al colinelor în 
ciclul vegetației. Nicăieri parcă 
mai mult decît aici primăvara nu 
dă un verde mai frumos pădurilor, 
vara nu deschide orizonturile 
mai intens, toamna nu pătrunde 
în priviri ca aurul vechi 1

Poate astfel se explică dorul de 
drumeție pe care-1 poți afla în fie
care locuitor din această parte a 
tării. Băimărenii își fixează bine 
rucsacul în spate și, duminică de 
duminică, se îndreaptă spre micile, 
încîntătoarele așezări din jurul o- 
rașului. Multi dintre 
centauri venind din 
pe malurile asfaltului, 
i-ar trăda clocotul țevii
ment și... penele de cauciuc. Mineri 
din Săsar, Hetja Nistru, Baia 
Sprie, muncitori ai uzinelor din 
Baia Mare, funcționari, studenți. 
tehnicieni, pot fi văzuți la sfîrșitul 
săptămînii la Apa Sărată, Dă- 
nești, Cărbunari, Lacul Bodi ele., 
bucurîndu-se de văzduhul proas
păt, de umbra pădurilor, odihnin- 
du-se. La rîndul lor, cei din Satu- 
Mare, turiști nu mai puțin experi
mentați, vizitează locurile pitorești 
de la Pădurea Mare, băile Beltiug. 
Pădurea Noroieni. ori mai departe 
Izvoarele, Mogoșa, Borșa...

Ta începutul lunii mal, în Baia 
■“^Mare ca și în multe alte ora

șe ale țării a luat ființă o Comisie 
orășenească pentru organizarea 
timpului liber al oamenilor muncii. 
Din această comisie fac parte re
prezentanți at unor organe și orga 
nizații obștești diferite, fiecare din 
ele putînd să-și aducă contribuția 
în organizarea de manifestări ar
tistice sportive, educative. Stnt

reprezentate : Comitetul orășenesc 
pentru cultură și artă, Consiliul lo
cal al sindicatelor. Comitetul oră
șenesc U.T.M., Comitetul orășenesc 
al femeilor și U.C.F.S. Deși înfiin
țată de puțină vreme, Comisia 
pentru organizarea timpului liber 
din Baia Mare are la activul ei 
unele realizări însemnate. Am stat 
de vorbă cu tovarășul Ioan Goya, 
secretarul Comitetului pentru cul
tură și artă.

— La început, ne-a spus tovară
șul Goya, a fost dificil. Aici la noi 
se înființase prima asemenea co
misie din țară ! Nu aveam antece
dente, experiențe de urmat. Am 
discutat mult fiecare aspect în 
parte. Cînd s-a trecut la alcătuirea 
unui program de manifestări, 
aveam în față două posibilități : 
să facem unul pentru întreaga 
vară sau să ne limităm la pro
grame lunare ? Am ales această a 
doua soluție. Astfel ne putem a- 
dapta mai ușor posibilităților și 
cerințelor reale ale fiecărei pe
rioade în parte.

...Pe străzile orașului afișe mari 
atrag privirile trecătorilor. Sînt 
programele manifestărilor cultu- 
ral-artistice și sportive ale Comi
siei pentru organizarea timpului 
liber. Ele se afișează cu zece zile 
înainte de începutul lunii următoa
re. Pînă nu de mult, în aceste pro
grame erau înscrise manifestări 
mai mult în dreptul zilelor de sîm- 
bătă și duminică. Treptat au în
ceput să se organizeze diverse ac
țiuni 
laite 
tului 
artă 
de diverse profesii și preocupări, 
locuind în cartierele orașului. Ei 
au purtat aici o rodnică discuție 
cu membrii comisiei. A reieșit, 
printre altele, cd oamenii muncii 
din cartiere vin mal greu pînă în 
centru să participe la manifestările

și în după-amiezele celor- 
zile. La sediul Comite- 

orășenesc pentru cultură șl 
au fost Invitați oameni

culturale organizate aici. '. 
propunerilor concrete s-a 
să se programeze și în 
cartierelor spectacole ale i 
mâții artistice de amatori.

Vorbeam la început despre în
clinațiile turistice ale locuitorilor. 
Orientîndu-se în această direcție. 
Comisia pentru organizarea timpu
lui liber a inițiat unele acțiuni cu 
larg caracter de masă. Aceste ac
țiuni au îmbinat bucuria odihnei 
în aer liber cu interesante pro
grame culturale prezentate de nu
meroase formații artistice de ama
tori : coruri, echipe de dansuri, 
brigăzi artistice de agitație, soliști 
vocali și instrumentiști, formații 
de fluierași ele.

Jh^oarte reușită a fost „Ziua de 
odihnă colectivă" de la Apa 

Sărată. Programul 
început la orele 
vreme admirabilă 
celor peste 5 000 
veniți chiar din Satu-Mare, Carei, 
colectiviști din jurul orașului Baia 
Măre și, desigur, muncitori, inte
lectuali, gospodine, studenți din 
orașul de reședință al regiunii. 
Veselia a domnit pretutindeni. 
Iarba se apleca sub pașii sporti
vilor angajați în întreceri de volei, 
oină, disc, greutate, lupte etc., sub 
pașif dansatorilor. Hohotelor de 
rîs stîrnite de jocurile distractive 
le răspundeau din apropiere a- 
plauzele spectatorilor adunați să 
privească o echipă artistică de a- 
matori sau alta. Nici temperamen
talii oșent n-au avut motiv de ne
mulțumire și și-au folosit cunos
cutele calități în jocuri izbucnite 
pe

în urma 
hotărît 
pletele 

unor ior-

manifestărilor a 
9 dimineața. O 
a ocrotit odihna 
de oameni, unii

loc și „țipurituri“. Noaptea pe
ILIE CONSTANTIN 

ION VLANGA 
coresp. „Scînteii"

(Continuare în pag. VlI-a)



Pag. 2 S C î N T E I A Nr. 5950

/VÆ6W4M///I
cUm. activitatea. OH^antZAtüfbr- de paetid.

IAȘI (red. ziarului „Flacăra lașului"). — Zilele 
trecute a avut loc plenara Comitetului regional de 
partid Iași, care a analizat telul cum organizațiile 
de partid din regiune au desfășsuat în acest an 
munca politică de masă pentru îndeplinirea planu
lui de producție. In reteratul prezemtaft și în discu
țiile care au avut loc s-au subliniat metodele de 
muncă folosite de organizațiile de partid și contri
buția adusă de ele la îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan. S-a arătat că în atenția or
ganizațiilor de partid a stat munca politică pen
tru creșterea productivității muncii, îmbunătățirea 
calității produselor, folosirea din plin a mașinilor 
și utilajelor etc. Munca politică și organizatorică, 
eforturile depuse de oameni: muncii din întreprin
derile industriale ale regiunii Iași au avut ca ur
mare faptul că pe primele 5 luni ale anului 
planul a fost îndeplinit în proporție de 103,7 la 
sută la producția globala și 102 la sută Ia produc
ția marfă. în încheiere, plenara comitetului regional 
de partid a adoptat un plan de măsruri privind des
fășurarea unei susținute munci politice de masă 
pentru creșterea continuă a producției și producti
vității muncii, sporirea eficacității și îndeplinirea 
planului de investiții pe șantierele de construcții, re
ducerea consumului specific de materie primă, ma
teriale și altele.

BRĂILA (coresp. „Sdnteii" ). — De fiecare dată 
cînd se face instruirea secretarilor organizațiilor 
de bază, Comitetul raional de partid Brăila orga
nizează vizite sau schimburi de experiență la dife
rite gospodării colective fruntașe din raion.

Ultima dată, programul celor trei zile de in
struire s-a încheiat cu vizitarea sectorului zooteh
nic de la gospodăria colectivă din comuna Ro- 
manu. Aici, secretarii organizațiilor de bază au 
văzut rezultatele bunei îngrijiri și furajări a 
animalelor. Mulgătorii Ion și Maria Stanciu 
au vorbit oaspeților despre felul cum au 
reușit ei să obțină pînă la sfîrșitul lunii iunie 
peste 1500 litri lapte de la fiecare vacă, iar Stan 
Ciurea a povestit cum îngrijește vițeii pentru a ob
ține un spor mediu zilnic în greutate de 0,8 kg.

In încheierea vizitei, tovarășii Neagu Dumitrașcu, 
secretar al Comitetului de partid din comuna Os- 
manU, Ștefan Galu, secretar al organizației de bază 
de la gospodăria colectivă din comuna Măxineni, 
Dumitru Dima, secretarul Comitetului, de partid 
din comuna Măicăneștî și alții au împărtășit din 
experiența muncii politice desfășurate în gospodă
riile respective în sprijinul creșterii animalelor, 
asigurării furajelor pentru iarnă, sporirii pro
ducției de carne, lapte, lină și ouă. Vizita la 
gospodăria colectivă din Romanu a constituit un 
valoros schimb de experiență.

TOPLIȚA (coresp. „Scînteii“)- — Comitetul raio
nal de partid Topliț.a acordă o mare importanță 
îmbunătățirii muncii de agitație. în acest scop, la 
Combinatul pentru industrializarea lemnului Gă- 
lăuțaș s-a organizat un schimb de experiență la 
care au luat parte aproape 200 de agitatori, res
ponsabili ai colectivelor de redacție ale gazetelor 
de perete și responsabili cu propaganda și agitația 
în birourile organizațiilor de bază.

în prima parte a schimbului de experiență au 
fost prezentate o expunere despre munca de agi
tație și cîteva referate privind activitatea a- 
gitatorilor și a unor gazete de perete. în 
cadrai discuțiilor care au avut loc pe marginea 
materialelor prezentate, vorbitorii au arătat me
todele folosite în munca de agitație. Particip.anții la 
discuții au subliniat necesitatea ca munca politică 
de masă să capete un caracter mai concret și mo
bilizator, să militeze pentru creșterea continuă a 
productivității muncii, îmbunătățirea calității pro
duselor, reducerea prețului de cost etc.

Legume proaspete, de bună calitate, pe piețele orașelor

Cum se desfășoară aprovizionarea 
centrelor din regiunea Bacău

BACĂU (red. ziarului „Stea
gul Roșu"). — în ultimele zile, 
în regiunea Bacău se preiau in
tens cantități din ce în ce mai 
mari de legume și fructe, care 
sînt date în consum prin centre
le de desfacere ale Oficiilor de 
legume și fructe de la Bacău, 
Roman, Onești, Piatra Neamț și 
unitățile Uniunilor raionale ale 
cooperativelor de consum Moi- 
nești, Adjud și Tg. Neamț. Au 
fost puse în vînzare și produse 
provenite din alte regiuni. Pen
tru a înlesni desfacerea cantită
ților sporite de legume și fructe, 
Uniunea regională a cooperati
velor de consum a înființat 44 
noi unități de desfacere.

Este bine că la Bacău, Roman, 
Onești aprovizionarea și desface
rea sînt mai bine organizate. 
Dar acest lucru nu este sufi
cient. Măsuri asemănătoare tre
buie luate cu operativitate și în 
celelalte centre muncitorești și 
stațiuni balneo-climaterice din 
regiune. Deși cantitățile de pro
duse legumicole puse în vînzare 
au sporit, ele nu sînt încă peste 
tot la nivelul cerințelor. Pe piața 
orașului Tg. Ocna nu sînt aduse

cantități suficiente de mazăre, fa
sole verde, conopidă, caise, vi
șine. în unele zile lipsesc chiar și 
roșiile atît de solicitate acum, iar 
în stațiunea balneo-climaterică 
Slănic Moldova nu se găsesc des
tule fructe. Și în centrele munci
torești Moinești și Comănești a- 
provizionarea cu ceapă verde, 
fructe etc. trebuie îmbunătățită, 
punîndu-se un accent deosebit 
pe respectarea riguroasă a con
tractelor, pe livrarea ritmică, e- 
șalonată a produselor, în raport 
cu nevoile de consum.

Regiunea Bacău produce și ea 
anumite cantități de legume. A- 
cestea apar însă ceva mai tîrziu. 
Se cuvine deci ca aproviziona
rea cu legume și fructe să se ba
zeze într-o măsură mai mare pe 
produsele din alte regiuni. Cu 
atît mai mult cu cît recolta bo
gată din acest an a creat în 
multe locuri excedente.

Buna aprovizionare a popu
lației este strîns legată de preo
cuparea unităților producătoare 
de a livra și a organelor de des
facere de a pune în vînzare nu
mai produse de cea mai bună 
calitate. în regiunea Bacău se 
mai întîmplă însă ca unele

O.L.F. sau Uniuni raionale ale 
cooperativelor de consum să ne
glijeze buna aprovizionare a 
pieței, să aducă pe piață legume 
și fructe de calitate necorespun
zătoare. In ziua de 13 iulie, de 
exemplu, depozitul central al 
O.L.F. din Bacău a distribuit u- 
nităților, în primele ore ale di
mineții, doar 6 000 kg de roșii, 
în același timp, în unele unități 
stăteau roșii nevîndute tocmai 
datorită slabei lor calități.

Pentru ca în toate localitățile 
regiunii să se poată pune la dis
poziția populației cantități sufi
ciente de legume și fructe proas
pete, de bună calitate și la pre
țuri scăzute, este necesar ca 
U.R.C.C. Bacău, paralel cu pre
luarea produselor din contractele 
încheiate cu unitățile din regiune, 
să sporească nivelul de aprovizio
nare din alte regiuni. Produsele 
trebuie să fie îndreptate neîntâr
ziat spre toate centrele de con
sum din regiune. în acest scop, 
regiunile Banat, București și al
tele — furnizoare ale produse
lor de primă apariție — sînt 
datoare să respecte planurile de 
livrare stabilite.

în Grădina Botanică din Cluj (Foto : A. Cartofan)

Cursurile de profil și proiectele
în învățămîntul construcțiilor

în țara noastră se înfăptuiește as
tăzi în ritm susținut un vast pro
gram de construcții. Șantierele, 
institutele de proiectări și cercetări 
au nevoié de tot mai multe cadre 
de ingineri constructori cu un ori
zont tehnic corespunzător, pentru 
a putea rezolva multiplele 
bleme ridicate de volumul 
și varietatea construcțiilor, 
ceea conducerile f 
construcții din 
universitare ale 
didactice. își pun, 
cupările permanente, sarcina de a 
asigura pregătirea viitorilor con
structori la nivelul cerințelor spori
te trăsate de partid acestei ramuri 
importante a economiei naționale.

în ultimii ani, problema îmbună
tățirii profilului și specializării vii
torilor ingineri constructori din In
stitutul de construcții din București 
a constituit obiectul unei atente ana
lize. S-a aprofundat specializarea ți
nîndu-se însă seama că profilul nu 
poate fi restrîns prea mult, deoa
rece în stadiul actual de dezvoltare 
a tehnicii se cer cunoștințe com
plexe. Consider că actualul profil al 
inginerului constructor este cores
punzător, o mai adîncită specializare 
nefiind oportună. în ansamblul pre
gătirii viitorilor ingineri construc
tori, materiile de învățămînt gene
ral și disciplinele anexe reprezintă 
aproximativ 20 la sută, cursurile de 
bază menite a crea disciplina ingi
nerească — circa 30 la sută, iar 50 
la sută sînt cursurile de profil. 
Cursurile de profil au fost diferen
țiate mai bine de la o facultate la 
alta și completate de cursuri legate 
de execuție și tehnologia execuției.

Experiența și analizarea minu
țioasă a cursurilor și programelor 
analitice în consiliile științifice ale 
facultăților și institutelor și de 
către Ministerul învățămîntului 
au înlesnit echilibrarea diferitelor 
discipline. La Facultatea și secțiile 
de construcții civile șl industriale 
s-au introdus cursuri noi — Tehno
logia prefabricării construcțiilor de 
beton armat, Dinamica construcții
lor, Teoria elasticității, Programarea 
și calculul eu mașini electronice ș.a. 
— care tind să răspundă cerințelor 
actuale ale practicii. Din partea ca
drelor didactice se cere însă un e- 
fort susținut pentru ca, pe mă
sura introducerii noilor discipline, 
să fie simplificate părțile tradițio
nale ale materiei. Cred, de aseme
nea, că eficiența cursurilor recent 
introduse în programele de învăță
mînt ar crește și ele ar deveni legate 
mai strîns de celelalte discipline 
dacă s-ar schimba perioada în care

pro- 
mare 

De a- 
facultăților de 

diferitele centre 
țării și -, cadrele 
ca una din preo-

se predau. în prezent, cunoștințele 
de Dinamica construcțiilor și cele 
de Teoria elasticității predate stu
denților din anul V nu pot fi utili
zate satisfăcător la cursurile de pro
fil cum sînt Construcțiile de beton 
armat, Construcțiile metalice etc. 
Consider că este mai indicat ca a- 
ceste discipline să fie predate în anul 
III sau IV, eventual în continuarea 
cursurilor Statica construcțiilor și 
Rezistența materialelor. Pentțu a- 
ceasta cursurile Beton armat și Con
strucții de beton armat ar trebui 
prevăzute în programă cu un se
mestru mai tîrziu, ceea ce nu ar 
stânjeni cu nimic desfășurarea pro
cesului de învățămînt.

O condiție esențială pentru îmbu
nătățirea pregătirii viitorilor ingi
neri constructori o constituie pro
gramarea rațională a proiectelor, a- 
sigurarea unui raport just între nu
mărul proiectelor și al lucrări
lor practice și de seminar. Ex
periența arată că proiectele de an 
își ating mai bine scopul didactic- 
instructiv cînd sînt decalate cu un 
semestru în urma cursului respec
tiv, deoarece studentul poate să-și 
formeze o privire de ansamblu a- 
supra lor. Este recomandabil chiar 
ca, în limita posibilităților progra
mului, proiectul să fie întocmit 
după ce studenții au susținut un 
examen general sau parțial la dis
ciplina respectivă. Pentru a se re
duce volumul muncii de proiectare 
la strictul necesar și a se obține to
tuși o eficacitate maximă a orelor 
utilizate, consider indicat să se li
miteze extinderea unor proiecte, 
precum și exprimarea unor detalii 
constructive care se pot găsi și în 
cataloage pentru construcții tipi
zate sau în alte lucrări similare. 
Ar fi util, de asemenea, să se limi
teze prin temă numărul planșelor 
la proiectele de an pentru a nu se 
face o muncă al cărei randament 
este redus și, uneori,Jn detrimentul 
altor “ ‘ " 
temele proiectelor de 
astfel 
explicit problemele care 
zolvate și schemele de 
elementelor principale de rezisten
ță, pentru ca studentul să poată 
trece imediat ’* 
elemente.

Proiectele de 
mele aplicații cu extindere mai largă 
a cunoștințelor însușite la cursurile 
de profil. Studenții nu au însă în- 
demînarea necesară în conducerea 
calculului și în rezolvarea unor de
talii constructive. Așa se explică de 
ce unii dintre ei consumă mult 
timp la calculul elementelor de de-

taliu și, adesea, pierd din vedere 
sensul ingineresc al proiectelor. Este 
necesar ca studenții să fie supra- 
vegheați și îndrumați permanent, 
individual și diferențiat, iar ședin
țele de proiect să nu se limiteze 
numai la rezolvarea temei în linii 
generale, ci să se dea fiecăruia lă
muriri necesare și suficiente în 
conducerea temei, inclusiv în pro
bleme de detaliu. Conducătorul de 
proiect să-și îndrume studenții ast
fel încît aceștia să înțeleagă clar 
sensul și valoarea calculelor ingine
rești, să se obișnuiască cu dimensiu
nile curente ale elementelor 
clădiri industriale sau de 
unei amenajări hidrotehnice,

unei 
locuit, 

unei

șosele etc., să judece construcțiile nu 
numai din punct de vedere static, ci 
și constructiv și funcțional. Aceasta 
îi va ajuta pe studenți să înțeleagă 
gradul de precizie necesar calcule
lor, să lege problema proiectării de 
cea a execuției, să vadă cum se îm
bină în practică cunoștințele teore
tice dobîndite la cursuri. în prezent 
ar trebui să analizăm mai atent po
sibilitatea limitării numărului stu
denților aferenți unui asistent con
ducător de proiect ; o grupă cred că 
nu ar trebui să aibă mai mult de 
20—25 studenți, recomandabil fiind 
chiar și lucrul pe subgrupe.

îri același tâmp, 
că mi 
chiar

discipline. De

alcătuite, încît

asemenea, 
an să fie 
să apară 

trebuie re- 
ealcul ale

la calculul acestor

an constituie pri-

țin să precizez 
se pare nejustificată și 

dăunătoare tendința 
catedre de a înlocui lucrările 
disciplinele anexe cu proiecte, 
ceastă situație poate fi întâlnită nu 
numai în facultățile de construcții, 
ci și la facultățile altor institute din 
învățămîntul superior tehnic. Mă
sura de a se întocmi lucrări la 
disciplinele anexe este întemeia
tă, întrucît studenții își pot 
lărgi astfel sfera cunoștințelor de 
cultură tehnică. A adăuga însă 
la proiectele disciplinelor 
profil, care stau la baza 
gătirii viitorilor ingineri, proiecte ce 
constituie specialitatea altor facul
tăți ar însemna ca în 5—10 ani să 
se ajungă la o supraîncărcare exce
sivă a studenților. Direcția generală 
de resort din minister cunoaște a- 
ceastă problemă, o studiază încă și 
împărtășesc punctul de vedere în 
legătură cu oportunitatea și utilita
tea unor măsuri concrete și eficien
te. Sînt de părere că în fiecare se-

unor 
Ia 
A-

de 
pre-

Sporesc depunerile la C.E.C.
în semestrul 1/1963; depunerile 

efectuate de populație la Casa de 
Economii și Consemnațiuni au în
registrat o creștere importantă, sol
dul general al depunerilor pe librete 
de economii și obligațiuni C.E.C. 
fiind cu 26 la sută mai mare decât 
cel existent la sfîrșitul anului 1962.

In semestrul 1/1963, peste 300 000 
cetățeni au devenit depunători pe 
librete de economii C.E.C.

Treierișul 
și depozitarea 

cerealelor
(Urmare din pag. I-a)

tive din Cerătu, Drănicu, Padea și 
altele, din raionul Segarcea, treieri
șul se apropie de sfîrșit. La Cerătu, 
de pildă, la batoză și la treierișul cu 
combinele se lucrează în două schim
buri, spre a se folosi întreaga capa
citate a acestor mașini cîte 16—17 
ore pe zi.

Trebuie arătat însă că în regiune 
nu se manifestă peste tot grija cu
venită pentru ca treierișul să se 
desfășoare în ritm cu secerișul. Din 
această cauză s-a creat un decalaj 
mare între aceste lucrări. Pînă la 
12 iulie se treierase recolta de pe 
139 700 ha, din cele 262 300 hectare 
recoltate. Rămînerea în urmă a tre- 
îerișului se datorește faptului că în 
multe unități agricole nu se folo
sește întreaga capacitate de lucru a 
combinelor și batozelor.

încetineala cu care se desfășoară 
treierișul în unele gospodării colec
tive duce la întârzierea altor lucrări 
importante de sezon cum sînt ară
turile de vară și semănatul plante
lor furajere. în unele gospodării 
colective, cum sînt cele din Giubega, 
raionul Băilești, Izbiceni, raionul 
Corabia, Malu Mare, raionul Craio
va, paiele nu sînt strînse de pe 
miriști. Din această cauză mecani
zatorii nu pot ara și semăna.

Pentru grăbirea treierișului consi
liile agricole au datoria să ia măsuri 
ca în fiecare unitate să se organi
zeze temeinic munca spre a se folosi 
toate batozele, combinele și tractoa
rele. Trebuie acordată o mai mare 
atenție transportului și depozitării 
recoltei spre a se preveni o situație 
ca acëea de la baza de recepție din 
Cetate unde, zilele trecute, mai 
multe autocamioane cu cereale de 
la G.A.S. Recea au așteptat ore în
tregi pînă să fie descărcate.

în regiunea Oltenia sînt toate 
posibilitățile ca treierișul și depozi
tatul recoltei să se facă la timp. 
Pentru aceasta organele de partid, 
și de stat, consiliile agricole au da
toria să ia măsuri mai operative 
pçntru sprijinirea unităților agri
cole rămase în urmă.

20 de ani de la moartea 
lui Iosif Cliș

cotro- 
comu-

func- 
calea

S-au împlinit 20 de ani de cînd 
într-un cartier suburban al Parisu
lui, înfruntând singur o sută de 
pitori hitleriști, a murit eroic 
nistul Iosif Cliș (Clisei).

Crescut în casa unui modest 
ționar, Iosif Cliș pornește pe
luptei revoluționare încă din anii cînd 
se afla pe băncile liceului. Intrind 
în rîndurile U.T.C., el ia parte la lupta 
condusă de Partidul 
Comunist din Romînia 
împotriva politicii bur
gheziei de fascizare a 
țării, pentru un 
mai bun al celor 
muncesc. Fiind 
dent la Politehnica din 
București, el muncește 
neobosit pentru a răs- 
pîndi în rîndurile co
legilor săi cuvîntul 
partidului.

Avea doar nouăspre
zece ani cînd, în 1935, 
a fost primit în rîn
durile P.C.R. Ca ur
mare a participării sale 
intense la lupta organi
zată de partid, a fost 
arestat și schingiuit în 
mod sălbatic, dar zbirii 
regimului burghezo- 
moșieresc nu au putut 
cuvînt de la el. în 1937, Cliș pleacă în 
Franța, unde își continuă activitatea re
voluționară.

în anul 1940, cînd poporul francez 
s-a ridicat la luptă împotriva cotropito
rilor hitleriști, chemarea Partidului Co
munist Francez a găsit ecou și în rîn
durile organizației comuniste a coloniei 
romîne din Paris. Ințelegînd că lupta 
cu arma în mînă pe pămîntul Franței 
martirizate împotriva cotropitorilor fas
ciști apropia și eliberarea țării sale, Io
sif Cliș, împreună cu alți comuniști 
din Romînia, s-a înrolat printre primii 
în formațiunile de luptă armată. Ulte
rior, în lupta antihitleristă s-au înca
drat numeroși alți patrioți din țara noas
tră aflați în Franța, care, în ca
drul mișcării de rezistență, au luat 
parte la peste 140 de acțiuni — dera
ieri de trenuri, sabotaje, atacuri împo
triva militarilor hitleriști și a unor loca
luri ocupate de ei etc. în aceste lupte 
au căzut eroic 60 de patrioți romîni.

Datorită curajului și abnegației sale, 
priceperii de care a dat dovadă în

scoate nici un

organizarea acțiunilor „soldaților fărl 
uniformă“, Tosif Cliș devine condu
cătorul unui grup de partizani și apoi 
șef al unui detașament care, împreu
nă cu alte detașamente ale francti
rorilor și partizanilor francezi (F.T.P.F.), 
a dat numeroase lovituri garnizoanei . 
hitleriste din Paris. între luptele orga
nizate de detașament un mare ecou a el- 
vut cea din 2 iulie 1943: o echipă a deta

șamentului a atacat un 
grup de ofițeri hitle
riști aflați într-un au
tobuz; grenadele arun
cate cu precizie au 
provocat moartea mul
tor fasciști. întâmpla
rea a făcut că un grup 
dé militari hitleriști tre
cea prin apropiere și la 
auzul focurilor de 
armă, a intervenit. Cliș 
este rănit la picior în 
lupta care se încinse. 
Ordonînd retragerea 
pentru a nu periclita 
viața tovarășilor săi, 
el se refugiază în sub
solul unei case, într-un 
atelier părăsit, și se 
baricadează. Anunțată, 
comandatura germană

a trimis împotriva lui un detașament. A 
început o luptă inegală „unul contra o 
sută", — arată manifestul Comitetului 
Militar Național al F.T.P.F. consacrat 
acestei fapte eroice — caré a durat 
două ore; în apriga bătălie au fost uciși 
mai mulți soldați SS-iști, dar în cele din 
urmă a căzut, 
și neînfricatul 
Cliș. Subliniind prețuirea de 
se bucură în rîndurile poporului 
cez actul de eroism săvîrșit de 
primarul adjunct al orașului spunea la 
dezvelirea plăcii comemorative de pe 
casa din suburbia Clichy, unde și-a dat 
viața luptând pînă la 
eroul : Onoare lui 
murit pentru Franța, 
Onoare curajosului 
cărui fiu a fost Cliș".

Exemplul luptei lui Iosif Cliș va ră- 
mîne veșnic viu în inimile oamenilor 
muncii romîni și francezi care cinstesc 
memoria lui și a celorlalți eroi căzuți 
în lupta împotriva fascismului, pentru 
triumful cauzei clasei muncitoare, pen
tru pace și libertate.a

răpus de gloanțe, 
revoluționar Iosif 

care 
fran- 
Cliș,

ultima sa suflare 
Iosif Cliș, care a 
pentru libertate, 

popor romîn, al

La muzeul satului
Muzeul satului de pe malul He

răstrăului constituie unul din cele 
mai atractive obiective turistice ale 
■BucUreștiului. Turiști romîni și străini 
poposesc aici zilnic. De la începutul 
anului și pînă acum, „satul“ de la 
șosea a fost vizitat de peste 60 000 
de oameni. Pentru a îmbogăți mu
zeul se iac acum cercetări asupra 
transformărilor. social-economice și

culturale care au loc în satele 
noastre colectivizate. Un grup de 
cercetători a și tăcut asemenea stu
dii în cîteva raioane din regiunea 
București. în curînd un alt grup va 
pleca în regiunea Ploiești. Materia
lul adunat — obiecte, imagini foto
grafice etc. — va servi la deschi
derea unor expoziții în cadrul mu
zeului.

mestru trebuie să hotărîm cursurile 
de bază, nivelul la care să ridicăm 
pregătirea studenților respectivi 
și acestor cursuri să le cores
pundă și proiectele. Dacă în timpul 
facultății studentul are șase, cursuri 
de specialitate de bază, să se pre
vadă în programă șase proiecte. De 
altfel, o asemenea limitare și o mai 
judicioasă eșalonare a proiectelor 
ar spori eficiența lor în pregătirea 
studenților, care și-ar concentra 
eforturile spre'jrealizarea unor pro
iecte de o mai bună calitate.

Diploma de inginer se acordă ab
solvenților facultății după ce promo
vează examenul de stat, care constă 
în susținerea unui proiect mai am
plu. Cred că proiectul de diplomă nu 
poate îmbrăca o formă unică pentru 
toți studenții. în stabilirea temelor 
și în rezolvarea lor trebuie să se 
aibă în vedere două cerințe esenția
le : prima — proiectul 
al masei absolvenților 
pregătirea lor pentru 
practică, lucrările date 
ample, dar nu prea îndepărtate de

de diplomă 
să reflecte 
intrarea în 
să fie mai

Să formăm ingineri
pentru montaje energetice

Obiectivele energetice au o 
te de construcții de execuția 
rora se ocupă ingineri construc
tori. Tot la facultățile de construc
ții se predau cunoștințe ample 
despre montajul stîlpilor metalici 
și de beton pentru linii electrice, 
al stîlpilor pentru antene radio 
etc.

în ce privește însă montajul li
niilor, stațiilor și centralelor elec
trice, problema pregătirii cadrelor 
inginerești nu este pe deplin re
zolvată. Astfel, pentru montajul 
liniilor și stațiilor electrice se re
partizează trustului nostru ingi
neri electroenergeticieni. Dar pro
blemele organizării, mecanizării 
tehnologiei montajului liniilor 
stațiilor electrice nu se predau

par- 
că-

și 
Și 
la

și cetinlefa piûg/œsutui științei și tehnicii
ceea ce va constitui obiectul muncii 
curente ulterioare. Tendința de a se 
da teme de proiecte spectaculoase 
pentru toți studenții ar putea dena
tura vederile, gusturile și modul de 
lucru al viitorului inginer. A doua 
cerință — proiectul de diplomă poa
te fi dezvoltat pe teme cu caracter 
de cercetare și concepție nouă, în 
vederea inițierii mai timpurii a stu
denților în acest domeniu ; aseme
nea teme trebuie limitate însă ca 
număr și repartizate numai acelor 
absolvenți care în timpul facultății 
au dovedit o pregătire satisfăcătoare 
și sigură în efectuarea lucrărilor 
curente.

Doresc încă să menționez aici că 
pe diploma de inginer apare doar 
nota de la proiectul de diplomă și 
examenul de stat. Consemnarea a- 
cestei singure note, independen
tă de calificativele obținute de absol
vent în perioada studiilor, poate 
duce la oarecari aprecieri nerealiste 
a pregătirii acestuia. Consider că 
problema calificativului de pe diplo
mă și a modului de stabilire a aces
tuia este încă susceptibilă de discu
ții și clarificări.

Probabil, unele aspecte ale proble
melor de mai sus există și în alte 
facultăți cu profil tehnic. Discutarea 
lor largă, completarea sugestiilor și 
traducerea lor în viață vor face fără 
îndoială ca în munca atît de impor
tantă a formării de cadre inginerești 
cursurile de profil să fie îmbunătă
țite, iar proiectele să cîștige un plus 
de eficacitate.

Prof. dr. ing. MIHAIL HANGAN 
Institutul de construcții din 

București

alesecțiile de electroenergetică 
facultăților de energetică. In ge
neral, problemele de montaj 
considerate probleme de construc
ții speciale și se predau în cadrul 
unor cursuri la institutele de con
strucții. Este vorba de montajul 
furnalelor, instalațiilor pentru pre
parat cărbune, instalațiilor pen-

Din anul 1960, cînd am 
absolvit Facultatea de 
mecanică a Institutului 
politehnic din Brașov, 
secția tehnologia con
strucției de mașini, lucrez 
la Uzinele metalurgice 
din Sinaia în secția 
strunguri automate. De 
un mare folos îmi sînt 
cunoștințele primite la 
cursurile Tehnologia con
strucției de mașini și 
Construcția și proiectarea 
sculelor, dispozitivelor și 
v erificatoarelor.

Din practica de pînă 
acum mi-arn dat seama 
că tinerii ingineri ar a- 
vea mult de cîștigat dacă 
la proiectele pe care le 
întocmesc în timpul fa
cultății s-ar pune un ac
cent mai mare pe alege 
rea metodei de prelucra
re și à tipului de mașini 
automate, a regimuriloi 
optime de așchiere — cri
terii de bază în ridicarea 
productivității muncii. De 
asemenea, ar fi necesară 
predarea de cunoștințe

sînt

tru rafinăriile de petrol etc., care 
pot fi considerate construcții me
talice și se încadrează în condiții
le de montaj respective. Montajul 
echipamentului termomecanic al 
centralelor electrice fiind mult 
mai complex și necesitând condi
ții speciale, nu mai intră în cate
goria acestor montaje. După pă
rerea mea, cunoștințele teoretice 
privind montajul centralelor elec
trice ar trebui predate la secțiile 
de terinoenergetică ale facultăților 
de energetică.

în prezent, inginerii termoener- 
geticieni repartizați pe șantierele 
de montaj de centrale electrice 
resimt lipsa unor cunoștințe teo
retice și practice mai ample în 
domeniul montajului. De aceea, 
sînt de părere că în programe 
trebuie să fie mai dezvoltate pro
blema Sudării și tratamentului 
termic al sudurilor conductelor de 
înaltă presiune și temperatură, 
care este expusă mai sumar în ac
tualele manuale, problemele defec- 
toscopiei distructive și nedistruc
tive, problemele probelor meca
nice și tehnologice specifice a- 
cestui domeniu, noțiunile privind 
aparate de ridicat pentru greutăți 
foarte mari, tehnologia înzidirii și 
a izolației termice a echipamen
tului centralelor ș. a.

Un alt domeniu de cunoștințe 
teoretice importante ce trebuie în-

sușite de către studenți sînt : teh
nologia montajului gospodăriei de 
cărbune, precum și problemele le
gate de organizarea șantierului de 
montaj în flux, calculul fluxului și 
al indicatorilor obținuți, calculul 
alegerii variantei optime de meca
nizare a șantierului, calculul efi
cienței economice a lucrărilor de 
organizare a șantierului etc.

Consider că pentru îmbunătăți
rea profilului inginerilor energeti- 
cieni în toate fazele — proiectare, 
montaj și exploatare — este ne
cesar a se suplimenta programa 
cursului de rețele electrice cu ele
mente de montaj al liniilor și sta
țiilor electrice (organizare, meca
nizare, tehnologie) — 8—10 ore, 
iar programa cursului de centrale 
electrice cu elemente de montaj al 
centralelor electrice arătate (orga
nizare, mecanizare, tehnologie) — 
25—30 de ore, eventual prin com
primarea programelor analitice 
ale cursurilor existente pentru a 
nu se încărca planul de învăță- 
mint.

Aceste cunoștințe obținute în 
facultate vor fi de folos și ingine
rilor energeticieni care, imediat 
după absolvirea facultății, se în
dreaptă spre proiectare.

Ing. ANATOI. MACRIȘ 
Trustul de construcții și montaje 

energetice-București

Studierea
mai detailate — desigur, 
ținîndu-se seama de im
portanța lor practică — 
despre metode avansate 
de prelucrare și controlul 
automat pe mașinile-u- 
nelte, cum sînt suprapu
nerea fazelor de lucru 
(prelucrarea pieselor cu 
scule multiple), folosirea 
cuțitelor profilate și cu 
geometrie specială, des
pre metodele statistice 
de control și altele. 
Este adevărat că aceste 
probleme pot fi însu
șite, după absolvirea fa
cultății, din diferite lu
crări teoretice de tehno
logie a prelucrărilor prin 
așchiere ~ 
ingineri 
tematic 
aplică 
După constatările 
nu prea mulți.

Se face simțită, de a- 
semenea, necesitatea, ca 
studenții să efectueze o

Dar cîți tineri 
le studiază sis- 
și, mai ales, le 
în producție ? 

mele,

practică mai bine orga
nizată in atelierele de 
mașini automate ale di
feritelor uzine. Firește, 
eficacitatea acestei prac
tici va fi cu atît mai în
semnată cu cît și uzinele 
vor manifesta un interes 
sporit față de problemele 
pregătirii studenților. In 
programele de practică 
cred că ar trebui să se 
prevadă studierea proce
selor tehnologice de pre
lucrare pe strunguri au
tomate. comparații cu 
tehnologia de prelucrare 
pe mașinile universale, 
proiectări de came și, în 
limita posibilităților pla
nului de producție, stu
denții să efectueze regla
je mai simple. Toate a- 
cestea vor spori compe
tența viitorilor ingineri 
în rezolvarea probleme
lor tehnice legate de 
proiectarea lucrărilor de

mecanizare și automati
zare.

Munca de tehnolog pre
supune și cunoștințe mai 
ample de organizare a 
producției. De aceea cred 
că la cursul Organizarea 
și planificarea întreprin
derilor sînt necesare ca
pitole privind analiza 
productivității mașinilor- 
agregat, utilizarea liniilor 
automate etc.

Inițiativa Institutului 
politehnic din Brașov, de 
a organiza pentru stu
denți informări tehnice, 
însoțite de proiecții, asu
pra noutăților din conT 
strucția de mașini-unelte 
și S D V -uri. și. proce
deelor tehnologice, ar 
trebui extinsă, și. efectua
tă cu regularitate, deoa
rece stimulează interesul 
viitorilor 
progresul

ingi.neri pentru 
tehnic

TEODORESCUIng ȘT.
Uzinele metalurgice 

din Sinaia
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Scrisoare deschisa a Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice 

Către organizațiile de partid, 
către toți comuniștii din Uniunea Sovietica

Scrisoarea Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez 

adresată Comitetului Central al P.C.U.S.
MOSCOVA (Agerpres). — TASS trans

mite textul integral al scrisorii deschise 
adresate de Comitetul Central al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice organi
zațiilor de partid, tuturor comuniștilor din 
Uniunea Sovietică. Scrisoarea deschisă 
este publicată în ziarul „Pravda" din 14 
iulie.

Dragi tovarăși !

Comitetul Central al P.C.U.S. consideră 
necesar să vă adreseze o scrisoare des
chisă pentru a-și expune poziția în pro
bleme de cea mai mare importanță ale 
mișcării comuniste internaționale în legă
tură cu scrisoarea C.C. al P. C. Chinez din 
14 iunie 1963.

Oamenii sovietici știu bine că partidul 
și guvernul nostru, exprimînd voința în
tregului popor sovietic, nu-și cruță for
țele pentru întărirea prieteniei frățești cu 
popoarele tuturor țărilor socialiste, cu po
porul chinez. Ne unește lupta comună 
pentru victoria comunismului, avem ace
lași țel, aceleași năzuințe și speranțe.

Timp de mulți ani, relațiile dintre parti
dele noastre au fost bune. Cu cîtva timp 
în urmă însă, între P. C. Chinez, pe de o 
parte, și P.C.U.S. și alte partide frățești, 
pe de altă parte, au apărut divergențe se
rioase. In prezent, declarațiile și acțiunile 
conducerii P. C. Chinez, care subminează 
coeziunea dintre partidele noastre, priete
nia dintre popoarele noastre, provoacă o 
îngrijorare mereu crescîndă Comitetului 
Central al P.C.U.S.

In ceea ce-1 privește, C.C. al P.C.U.S. a 
făcut tot posibilul pentru înlăturarea di
vergențelor ivite, iar în luna ianuarie a c. 
a propus încetarea polemicii deschise în 
cadrul mișcării comuniste pentru a dis
cuta calm. în mod concret, problemele 
litigioase, pentru a le rezolva pe o bază 
principială, marxist-leninistă. Această pro
punere a P.C.U.S. a fost sprijinită călduros 
de toate partidele frățești. Ulterior s-a a- 
juns la acordul cu privire la întîlnirea din
tre reprezentanții P.C.U.S. și P. C. Chinez, 
care se desfășoară în prezent la Moscova.

C.C. al P.C.U.S. spera că tovarășii 
chinezi vor manifesta, ca și noi, bunăvoin
ță și vor contribui la succesul întîlnirii în 
interesul popoarelor noastre, în interesul 
întăririi unității mișcării comuniste. Spre 
regretul nostru, după ce se realizase deja 
înțelegerea cu privire la întîlnirea de la 
Moscova a reprezentanților P.C.U.S. și 
P. C. Chinez, fuseseră desemnate delega
țiile și fusese stabilită data întîlnirii, to
varășii chinezi, în loc să aducă în discuție, 
în timpul acestei întîlniri, divergențele 
existente, au considerat pe neașteptate că 
este posibil nu numai să expună fățiș, în 
fața întregii lumi, vechile divergențe, ci și 
să formuleze noi acuzații împotriva 
P.C.U.S. și a altor partide comuniste. A- 
ceasta și-a găsit expresie în publicarea 
scrisorii C.C. al P. C. Chinez din 14 iunie 
a.c., în care sînt interpretate arbitrar De
clarațiile consfătuirilor de la Moscova ale 
reprezentanților partidelor comuniste și 
muncitorești, sînt denaturate cele mai im
portante teze ale acestor documente isto
rice. Scrisoarea C.C. al P. C. Chinez con
ține atacuri nefondate, calomnioase, îm
potriva partidului nostru și a altor partide 
comuniste, împotriva hotărîrilor Congre
selor al XX-lea, XXI-lea și XXII-lea, 
împotriva Programului P.C.U.S.

După cum știți din declarația C.C. al 
P.C.U.S., publicată în ziarul „Pravda" 
din 19 iunie a.c., luînd cunoștință de scri
soare, Prezidiul C.C. al P.C.U.S. a ajuns 
la concluzia că publicarea scrisorii C.C. al 
P. C. Chinez din 14 iunie. în presa sovie
tică, era contraindicată în acel moment.

I Firește că publicarea scrisorii ar fi nece
sitat un răspuns public din partea noas
tră, ceea ce ar fi dus la ascuțirea în con
tinuare a polemicii și la ațîțarea pasiuni
lor și, prin aceasta, la înrăutățirea relații
lor dintre partidele noastre. Publicarea 
scrisorii C.C. al P. C. Chinez era cu atît 
mai inoportună, cu cît urma să aibă loc 
întîlnirea reprezentanților P.C.U.S. și 
P. C. Chinez, al cărei scop, după părerea 
noastră, este ca, prin examinarea într-o 
atmosferă tovărășească a divergențelor 
existente, să se contribuie la o mai bună 
înțelegere între cele două partide ale noa
stre în probleme de cea mai mare impor
tanță ale evoluției mondiale contempora
ne. la crearea unei atmosfere favorabile 
pregătirii și organizării unei consfătuiri a 
reprezentanților tuturor partidelor comu
niste și muncitorești.

Totodată, Prezidiu] Comitetului Central 
al P.C.U.S. a considerat necesar să facă 
cunoscută membrilor C.C. al P.C.U.S și 
tuturor participanților la Plenară scrisoa
rea C.C. al P. C, Chinez și i-a informat, 
de asemenea, despre esența divergențelor 
dintre conducerea P. C. Chinez, pe de o 
parte, și P.C.U.S. și alte partide marxist- 
leniniste, pe de altă parte.

Plenara Comitetului Central, în hotă- 
rîrea adoptată in unanimitate, a aprobat 
întru totul activitatea politică a Prezidiu
lui C C »1 P.C.U.S.. a primului secretar al 
C.C. al P.C.U.S.. președintele Consiliului 
de Miniștri a! U.R.S.S., tovarășul N. S. 
Hrușciov, pentru întărirea continuă a co
eziunii forțelor mișcării comuniste mon
diale. precum și toate acțiunile și măsu
rile concrete î£țr$£țrinse Ho Prezidiul C.C. 

al P.C.UJS. în relațiile cu Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist Chinez.

Plenara C.C. al P.C.U.S. a însărcinat 
Prezidiul C.C. ca. la întîlnirea cu repre
zentanții P. C. Chinez, să promoveze 
neabătut linia Congreselor al XX-lea. 
XXI-lea și XXII-lea ale partidului nos
tru, care a fost aprobată la consfătuirile 
reprezentanților partidelor comuniste și 
formulată în cele două Declarații, confir
mată pe deplin de viață și de evoluția 
evenimentelor internaționale. Respingînd 
categoric ca nefondate și calomnioase 
atacurile C.C. al P.C. Chinez împotriva 
partidului nostru și a altor partide comu
niste, împotriva hotărîrilor Congreselor al 
XX-lea, XXI-lea și XXII-lea, împotriva 
Programului P.C.U.S., plenara Comitetu
lui Central, exprimînd voința întregului 
nostru partid, a declarat că este gata și 
hotărîtă să promoveze în mod consecvent 
linia îndreptată spre coeziunea partidelor 
frățești, spre biruirea divergențelor exis
tente. Plenara a declarat că și de aci îna
inte partidul nostru va năzui spre întă
rirea unității, pe baza principiilor mar- 
xism-leninismului și ale internaționalis
mului socialist, a prieteniei frățești între 
P.C.U.S. și P. C. Chinez, în interesul luptei 
pentru cauza noastră comună.

Din păcate, evenimentele din ultimul 
timp au arătat că tovarășii chinezi inter
pretează în felul lor reținerea manifestată 
de noi. Năzuința noastră sinceră de a evi
ta ascuțirea polemicii în cadrul mișcării 
comuniste este interpretată de ei aproape 
ca o intenție de a ascunde comuniștilor, 
poporului sovietic, concepțiile conducători
lor chinezi. Luînd răbdarea noastră drept, 
slăbiciune, tovarășii chinezi, contrar nor
melor în relațiile prietenești dintre țările 
socialiste frățești, au început în mod tot 
mai insistent și mai perseverent să difu
zeze ilegal la Moscova și în alte orașe ale 
Uniunii Sovietice scrisoarea C.C. al P.C. 
Chinez din 14 iunie, tipărită în limba rusă 
într-un tiraj de masă. Fără a se mulțumi 
cu atît, tovarășii chinezi au început să 
popularizeze și să difuzeze intens în în
treaga lume această scrisoare și alte do
cumente îndreptate împotriva partidului 
nostru, nedîndu-se în lături de la folo
sirea în acest scop a unor edituri și agenții 
imperialiste.

Lucrurile se agravează, deoarece atunci 
cînd Ministerul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. a atras atenția ambasadorului 
R. P Chineze în Uniunea Sovietică că ase
menea acțiuni, care încalcă grosolan suve
ranitatea statului nostru, sînt inadmisibile, 
reprezentanții chinezi nu numai că nu 
le-au pus capăt, dar au declarat în mod 
demonstrativ că consideră ca fiind drep
tul lor să difuzeze în continuare scrisoa
rea în U.R.S.S.

La 7 iulie, după ce la Moscova începuse 
deja întîlnirea, la Pekin a fost organizat 
un mare miting Ia care persoane oficiale 
au salutat ca pe niște eroi pe lucrătorii 
chinezi expulzați din Uniunea Sovietică 
pentru răspîndirea ilegală a unor mate
riale conținînd atacuri împotriva partidu
lui nostru și guvernului sovietic. Ațîțînd 
în rîndul poporului frate chinez senti
mente și stări de spirit neprietenești față 
de U.R.S.S., persoanele oficiale chineze au 
încercat din nou la miting să dovedească 
că ar avea dreptul de a încălca suverani
tatea statului nostru și normele relațiilor 
internaționale. La 10 iulie, C.C. al P. C. 
Chinez a dat publicității o nouă declara
ție, în care justifică aceste acțiuni și, de 
fapt, vrea să-și aroge dreptul de a se 
amesteca în treburile interne ale Uniunii 
Sovietice, lucru pe care, firește, guvernul 
sovietic nu-1 va admite niciodată. Aseme
nea acțiuni duc în mod inevitabil numai 
la încordarea relațiilor și pot aduce nu
mai prejudicii.

La 13 iulie, partidul nostru a fost atacat 
din nou, în articolul de fond al ziarului 
„Jenminjibao“, interpretîndu-se într-o lu
mină falsă faptul că presa sovietică n-a 
publicat scrisoarea din 14 iunie a C.C. al 
P.C. Chinez.

Acțiunile vădit neprietenești ale condu
cătorilor P.C. Chinez, tendința lor perse
verentă de a adînci polemica în mișcarea 
comunistă internațională, denaturarea cu 
bună știință a pozițiilor partidului nostru, 
interpretarea greșită a motivelor pentru 
care ne-am abținut temporar de la publi
carea ei, ne determină să dăm publicității 
scrisoarea C.C. al P.C. Chinez din 14 iunie 
1963 și să facem o apreciere asupra aces
tui document.

Oricine va citi scrisoarea C.C. al P. C. 
Chinez va vedea, dincolo de frazele răsu
nătoare despre unitate și coeziune, atacuri 
neprietenești, calomnioase, împotriva par
tidului nostru și a Țării Sovietice, tendin
ța de a minimaliza importanța istorică a 
luptei poporului nostru pentru victoria co
munismului în U.R.S.S., pentru triumful 
păcii și socialismului în întreaga lume 
Cite acuzații fățișe și ascunse la adresa 
P.C.U.S. și a Uniunii Sovietice conține 
acest document ! Autorii scrisorii își per
mit născociri nedemne, jignitoare pentru 
comuniști despre „trădarea intereselor în
tregului proletariat internațional și ale po
poarelor întregii lumi“, despre .abaterea 
de la marxism-leninism și de la interna
ționalismul proletar“, fac aluzii la .lași
tate în fața imperialiștilor“, vorbesc des

Ziarul nostru a publicat, la 4 aprilie a.c., în rezumat, scrisoarea din 30 mar
tie a Comitetului Central al P.C.U.S. adresată Comitetului Central al P.C. Chinez.

La 25 iunie, „Scînteia" a informat cititorii asupra celor 25 de probleme cu
prinse în scrisoarea de răspuns din 14 iunie adresată de Comitetul Central al P.C. 
Chinez Comitetului Central al P.C.U.S. si intitulată „Propuneri privind linia gene
rală a mișcării comuniste internaționale".

Așa cum s-a anunțat, ziarul „Pravda" din 14 iulie a publicat scrisoarea des
chisă a Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice către or
ganizațiile de partid, către toți comuniștii din Uniunea Sovietică, în legătură cu 
scrisoarea Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez din 14 iunie.

In cele ce urmează, publicăm textul integral al scrisorii deschise a C.C. al 
P.C.U.S. și textul integral al scrisorii C.C. al P.C. Chinez, din 14 iunie.

pre „un pas înapoi în evoluția istorică" și 
chiar despre „dezarmarea organizatorică 
și morală a proletariatului și a tuturor 
oamenilor muncii", echivalentă cu „servi
cii în vederea restaurării capitalismului" 
în țara noastră. Cum de se încumetă să 
vorbească așa despre partidul marelui 
Lenin, despre patria socialismului, despre 
poporul care a înfăptuit primul în lume 
revoluția socialistă, a salvgardat mărețele 
ei cuceriri în cele mai crîncene încleștări 
cu imperialismul internațional și cu con
trarevoluția internă, dă dovadă de minuni 
de eroism și abnegație în lupta pentru 
construirea comunismului, îndeplinindu-și 
cinstit datoria internaționalistă față de oa
menii murjcii din întreaga lume ?

I
De aproape jumătate de secol, Țara So

vietică, sub conducerea partidului comu
nist, luptă pentru triumful ideilor mar- 
xism-leninismului în numele libertății și 
fericirii oamenilor muncii de pe întregul 
pămînt. Din primele zile ale existenței 
statului sovietic, cînd la conducerea țării 
noastre se afla marele Lenin, și pînă în 
ziua de astăzi, poporul nostru a acordat 
și acordă un uriaș ajutor dezinteresat tu
turor popoarelor care luptă pentru elibe
rarea lor de sub jugul imperialismului și 
colonialismului, pentru construirea unei 
vieți noi.

In istoria universală nu au existat 
exemple ca o țară să acorde un ajutor de 
asemenea proporții altor țări pentru dez
voltarea economiei, științei și tehnicii lor.

Solidaritatea frățească a poporului so
vietic, a partidului nostru a fost simțită 
din plin de oamenii muncii din China, de 
comuniștii chinezi, atît în perioada luptei 
lor revoluționare pentru eliberarea patriei 
lor, cît și în anii construirii socialismului. 
Imediat după constituirea Republicii Popu
lare Chineze, guvernul sovietic a încheiat 
cu guvernul Chinei populare Tratatul de 
prietenie, alianță și asistență mutuală, care 
este un puternic mijloc pentru a da ripos
tă atentatelor imperialismului, un factor 
de întărire a păcii în Extremul Orient și 
în întreaga lume.

Poporul sovietic a împărtășit cu gene
rozitate fraților săi chinezi întreaga sa 
experiență îndelungată de construire a so
cialismului, realizările sale în domeniul 
științei și tehnicii. Țara noastră a acordat 
și acordă un ajutor considerabil la dezvol
tarea economiei Chinei populare. Cu aju
torul activ al Uniunii Sovietice, China 
populară a construit 198 de întreprinderi, 
secții și obiective industriale, înzestrate cu 
utilajul cel mai modern. Cu sprijinul țării 
noastre, în China au fost create noi ra
muri industriale ca industria de automo
bile, de tractoare, de avioane și altele. 
Uniunea Sovietică a transmis R. P. Chi
neze peste 21 000 de documentații tehnico- 
științifice complete, printre care peste 
1 400 de proiecte de mari întreprinderi. 
Am acordat în permanență ajutor Chinei 
pentru întărirea apărării țării și pentru 
crearea unei industrii moderne de apăra
re. In instituțiile de învățămînt superior 
sovietice, în întreprinderile noastre, au fost 
pregătiți mii de specialiști și muncitori 
chinezi. Uniunea Sovietică continuă să 
acorde și acum sprijin tehnic Republicii 
Populare Chineze pentru construirea a 88 
de întreprinderi și obiective industriale. 
Spunem toate acestea nu pentru a ne lău
da, ci numai pentru că în ultimul timp 
conducătorii P. C. Chinez caută să mini
malizeze importanța ajutorului sovietic ; 
iar noi nu uităm că Uniunea Sovietică, la 
rîndul său, a primit din R. P. Chineză 
mărfuri de care avea nevoie.

Pînă nu de mult încă, conducătorii chi
nezi vorbeau mult și pe bună dreptate 
despre prietenia popoarelor Chinei și 
Uniunii Sovietice, despre unitatea dintre 
P.C.U.S. și P. C. Chinez, dădeau o înaltă 
prețuire ajutorului sovietic, îndemnau să 
se învețe din experiența Uniunii Sovie
tice.

în anul 1957, tov. Mao Țze-dun a spus : 
„Poporul chinez. în cursul luptei de elibe
rare națională, s-a bucurat de simpatia și 
sprijinul frățesc al poporului sovietic. 
După victoria revoluției chineze, Uniunea 
Sovietică acordă, de asemenea, un uriaș 
ajutor multilateral cauzei construirii so
cialismului în China. Poporul chinez nu 
va uita niciodată toate acestea".

Nu putem decît să regretăm că condu
cătorii chinezi au început, să le uite.

Partidul nostru, toți oamenii sovietici 
s-au bucurat de succesele marelui popor 
chinez în construirea vieții noi și au fost

(Continuare în pag. IV-a)

PEKIN (Agerpres). — China nouă trans
mite textul integral al scrisorii de răspuns 
din 14 iunie a Comitetului Central al Par
tidului Comunist Chinez, la scrisoarea Co
mitetului Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, din 30 martie. Scri
soarea a fost publicată în ziarul „Jenmin
jibao“ din 17 iunie, sub titlul : „Propuneri 
privind linia generală a mișcării comu
niste internaționale“.

Comitetului Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice.

Dragi tovarăși.
Comitetul Central al Partidului Comu

nist Chinez a studiat scrisoarea Comite
tului Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice din 30 martie 1963.

Toți cei cărora le este scumpă unitatea 
lagărului socialist și a mișcării comuniste 
internaționale sînt profund preocupați de 
convorbirile dintre partidele chinez și so
vietic și speră că acestea vor contribui la 
eliminarea divergențelor, la întărirea uni
tății și la crearea de condiții favorabile 
pentru convocarea unei consfătuiri a re
prezentanților tuturor partidelor comu
niste și muncitorești.

Este datoria comună și sfîntă a partide
lor comuniste și muncitorești din toate 
țările să mențină și să întărească unitatea 
mișcării comuniste internaționale. Parti
dele chinez și sovietic poartă o răspun
dere mai mare pentru unitatea întregu
lui lagăr socialist și a mișcării comuniste 
internaționale și trebuie să depună, bine
înțeles, eforturi mai mari în numele a- 
cestei unități.

în mișcarea comunistă internațională 
există în prezent o serie de divergențe 
principiale majore. Dar oricît ar fi de se
rioase aceste divergențe, noi trebuie să dăm 
dovadă de suficientă răbdare și să găsim 
căi pentru eliminarea lor, astfel încît să 
ne putem uni forțele și să întărim lupta 
împotriva dușmanului nostru comun.

Cu această dorință sinceră, Comitetul 
Central al Partidului Comunist Chinez 
abordează apropiatele convorbiri dintre 
partidele chinez și sovietic.

In scrisoarea sa din 30 martie, Comite
tul Central al P.C.U.S. prezintă sistematic 
punctele sale de vedere asupra probleme
lor care ar trebui discutate în convorbi
rile dintre partidele chinez și sovietic și 
ridică îndeosebi problema liniei generale 
a mișcării comuniste internaționale. In 
această scrisoare, noi am dori, de aseme
nea, să exprimăm punctele noastre de 
vedere care constituie propunerile noas
tre privind linia generală a mișcării co
muniste internaționale și unele probleme 
principiale legate de aceasta.

Sperăm că această expunere de păreri 
va contribui la înțelegerea reciprocă în
tre cele două partide ale noastre și în ca
drul convorbirilor, la o discuție amănun
țită, punct cu punct.

Sperăm de asemenea că aceasta va con
tribui la înțelegerea punctelor noastre de 
vedere de către partidele frățești și la un 
schimb deplin de idei la consfătuirea in
ternațională a partidelor frățești.

(1) Linia generală a mișcării comuniste 
internaționale trebuie să adopte ca prin
cipiu călăuzitor teoria revoluționară mar
xist-leninistă asupra misiunii istorice a 
proletariatului și nu trebuie să se abată 
de la ea.

Consfătuirile de la Moscova din 1957 și 
1960 după un amplu schimb de vederi și în 
conformitate cu principiul de a se ajunge 
la unanimitate prin consultări au adoptat 
cele două Declarații. Cele două docu
mente scot în evidență caracteristicile 
epocii noastre, legile comune ale revoluției 
și construcției socialiste și definesc linia 
comună a tuturor partidelor comuniste și 
muncitorești. Ele constituie programul co
mun al mișcării comuniste internaționale.

Este adevărat că în cadrul mișcării co
muniste internaționale există de cîțiva ani 
divergențe cu privire la interpretarea și 
atitudinea față de Declarațiile din 1957 și 
1960. In cazul de față, chestiunea centra
lă este acceptarea sau neacceptarea prin
cipiilor revoluționare ale celor două Decla
rații. In ultimă analiză, este vorba dacă 
să se accepte sau nu adevărul universal al 
marxism-leninismului, dacă să se recu
noască sau nu semnificația universală a 
căii Revoluției din Octombrie, dacă să se 
accepte sau nu faptul că popoarele care 
mai trăiesc încă în sistemul imperialist și 
capitalist și care formează două treimi 
din populația lumii trebuie să înfăptuiască 
revoluția și dacă să se accepte sau nu fap
tul că popoarele care au și pășit pe calea 
socialismului, și care formează o treime 
din populația lumii, trebuie să ducă pînă 
la capăt, revoluția lor.

Pentru mișcarea comunistă internațio
nală a devenit o sarcină urgentă și vitală 

apărarea hotărîtă a principiilor revoluțio
nare ale Declarațiilor din 1957 și 1960.

Numai urmînd cu strictețe învățăturile 
revoluționare ale marxism-leninismului și 
calea generală a Revoluției din Octombrie 
este posibilă o înțelegere justă a princi
piilor revoluționare ale celor două Decla
rații și o atitudine justă față de ele.

(2) Care sînt principiile revoluționare 
ale celor două Declarații ? Ele pot fi re
zumate după cum urmează :

Muncitori din toate țările, uniți-vă ; 
muncitori din întreaga lume, uniți-vă cu 
popoarele și țările oprimate ; împotrivi- 
ți-vă imperialismului și reacțiunii din 
toate țările; luptați pentru pace mondială, 
eliberare națională, democrație populară 
și socialism ; întăriți și dezvoltați lagărul 
socialist : pas cu pas, aduceți revoluția 
proletară mondială la victoria deplină ; 
creați o lume nouă fără imperialism, fără 
capitalism și fără exploatarea omului de 
către om.

Aceasta este, după părerea noastră, li
nia generală a mișcării comuniste interna
ționale în etapa actuală.

(3) Această linie generală izvorăște din 
situația internațională reală, privită în 
ansamblu, și dintr-o analiză de clasă a 
contradicțiilor fundamentale din lumea 
contemporană și este îndreptată împotri
va strategiei globale contrarevoluționare a 
imperialismului american.

Această linie generală este linia creării 
unui front larg unit de luptă împotriva 
imperialismului și forțelor reacționare în 
frunte cu S.U.A., front al cărui nucleu îl 
constituie lagărul socialist și proletariatul 
internațional ; este o linie care ridică cu 
îndrăzneală masele, dezvoltă forțele revo
luționare. cîștigă de partea sa forțele de 
mijloc și izolează forțele reacționare.

Această linie generală este o linie de 
luptă revoluționară hotărîtă a popoarelor 
tuturor țărilor și de ducere pînă la capăt 
a revoluției proletare mondiale, și de ase
menea linia cea mai eficientă în lupta 
împotriva imperialismului și în apărarea 
păcii mondiale.

Dacă linia generală a mișcării comu
niste internaționale este redusă în mod 
unilateral la „coexistență pașnică“, „între
cere pașnică“ și „trecere pașnică“, aceasta 
înseamnă încălcarea principiilor revoluțio
nare ale Declarațiilor din' 1957 șl 1960. 
renunțarea la misiunea istorică a revolu
ției proletare mondiale și abaterea de la 
învățătura revoluționară a marxism-leni
nismului.

Linia generală a mișcării comuniste in
ternaționale trebuie să reflecte legea ge
nerală a evoluției istoriei mondiale. Lupte
le revoluționare ale proletariatului și ale 
popoarelor din diverse țări trec prin etape 
diferite și toate au caracteristicile lor pro
prii, dar ele nu pot ieși din cadrul legii 
generale a evoluției istoriei mondiale. Li
nia generală trebuie să scoată în eviden
ță direcția de bază a luptelor revoluțio
nare ale proletariatului și popoarelor din 
toate țările.

Elaborînd linia și politica sa specifică, 
pentru fiecare partid comunist sau munci
toresc este cît se poate de important să 
adere la principiul îmbinării adevărului 
universal al marxism-leninismului cu 
practica concretă a revoluției și construc
ției în propria țară.

(4) La definirea liniei generale a mișcă
rii comuniste internaționale, punctul de 
plecare îl constituie analiza conctetă de 
clasă a situației politice și economice mon
diale în ansamblul ei și a situației inter
naționale reale, adică a contradicțiilor 
fundamentale din lumea contemporană.

Dacă se evită o analiză concretă de 
clasă, se ia la întîmplare un anumit fe
nomen superficial și se trag concluzii su
biective și neîntemeiate, nu se poate ajun
ge la concluzii juste cu privire la linia ge
nerală a mișcării comuniste internaționale, 
ci se va aluneca inevitabil pe o cale cu to
tul diferită de cea a marxism-leninis
mului.

Care sînt contradicțiile fundamentale 
din lumea contemporană? Marxist-leni- 
niștii susțin invariabil că ele sînt:

contradicția dintre lagărul socialist și 
lagărul imperialist;

contradicția dintre proletariat și burghe
zie în țările capitaliste ;

contradicția dintre țările oprimate și 
imperialism ; și

contradicțiile dintre țările imperialiste 
și dintre grupările capitalului monopolist. 

Contradicția dintre lagărul socialist și 
lagărul imperialist este o contradicție în
tre două sisteme sociale fundamental o- 
puse, socialismul și capitalismul. Ea este, 
fără îndoială, foarte ascuțită. Dar mar- 
xist-leniniștil nu trebuie să privească con
tradicțiile din lume ca constînd doar din 
contradicția dintre lagărul socialist și la
gărul imperialist.

Raportul de forțe pe plan internațional 
s-a schimbat și a devenit din ce in ce mai 
favorabil socialismului și tuturor po
poarelor și țărilor oprimate din lume și 
cît se poate de nefavorabil imperialismu
lui și reacționarilor din toate țările. To
tuși, contradicțiile enumerate mai sus 
există încă în mod obiectiv. 

Aceste contradicții și luptele la care dau

naștere sînt legate între ele și se influen
țează reciproc. Nimeni nu poate anula nici 
una din aceste contradicții fundamentale 
sau să substituie în mod subiectiv una din 
ele tuturor celorlalte.

Este inevitabil ca aceste contradicții să 
dea naștere la revoluții populare, singu
rele care le pot rezolva.

(5) In problema contradicțiilor funda
mentale din lumea contemporană trebuie 
respinse următoarele puncte de vedere 
greșite :

a) punctul de vedere care șterge conți
nutul de clasă al contradicției dintre la
gărele socialist și imperialist și nu vede 
această contradicție ca fiind o contradic
ție între state ale dictaturii proletariatu
lui și state ale dictaturii capitaliștilor mo
nopolist! ;

b) punctul de vedere care recunoaște 
doar contradicția dintre lagărele socialist 
și imperialist, neglijînd sau subestimînd 
totodată contradicțiile dintre proletariat și 
burghezie în lumea capitalistă, între po
poarele oprimate și imperialism. între ță
rile imperialiste și între grupările capita
lului monopolist, precum și luptele la 
care dau naștere aceste contradicții :

c) punctul de vedere care susține, în ce 
privește lumea capitalistă, că contradicția 
dintre proletariat și burghezie poate fi re
zolvată fără revoluția proletară în fiecare 
tară și că contradicția dintre popoarele 
oprimate si imperialism noate fi rezolvată 
fără revoluția popoarelor oprimate ;

d) punctul de vedere care neagă faptul 
că dezvoltarea contradicțiilor inerente lu
mii capitaliste contemporane duce în mod 
inevitabil la o nouă situație în care țările 
imperialiste sînt angajate într-o luptă in
tensă, și care susține că contradicțiile din
tre țările imperialiste pot fi împăcate, sau 
chiar eliminate, prin „acorduri internațio
nale între marile monopoluri“, și

e) punctul de vedere care susține că 
contradicția dintre cele două sisteme mon
diale, cel socialist și cel capitalist, va dis
pare în mod automat în cursul „întrece
rii economice“, că în mod automat se va 
întîmpla la fel cu celelalte contradicții 
fundamentale pe plan mondial o dată cu 
dispariția contradicției dintre cele două 
sisteme, și că va apare „o lume fără 
războaie“, o lume nouă a „colaborării ge
nerale".

Este evident că aceste puncte de ve
dere greșite duc inevitabil la o politică 
greșită și dăunătoare și. în consecință, la 
eșecuri și pierderi de un fel sau altul pen
tru cauza popoarelor și a socialismului.

(6) Raportul de forțe între imperialism 
și socialism a suferit o schimbare funda
mentală de la cel de-al doilea război mon
dial încoace. Principalul indiciu al acestei 
schimbări este faptul că astăzi în lume nu 
există doar o singură tară socialistă, ci o 
serie de țări socialiste, formind puternicul 
lagăr socialist, și că popoarele care 
au pășit pe calea socialismului numără 
astăzi nu două sute de milioane, ci un 
miliard sau o treime din populația lumii.

Lagărul socialist este vlăstarul luptelor 
proletariatului international și al oameni
lor muncii. El aparține proletariatului in
ternational și oamenilor muncii din în
treaga lume, ca și popoarelor din țările 
socialiste.

Popoarele țărilor lagărului socialist, 
proletariatul internațional și oamenii 
muncii din întreaga lume cer în primul 
rînd ca toate partidele comuniste și mun
citorești din lagărul socialist :

să adere la linia marxist-leninistă și să 
ducă o politică internă și externă justă, 
marxist-leninistă ;

să întărească dictatura proletariatului 
și alianța dintre muncitori și țărani în 
frunte cu proletariatul și să ducă pînă la 
capăt revoluția socialistă pe fronturile e- 
conomic. politic și ideologic ;

să promoveze inițiativa și capacitatea 
creatoare a maselor largi, să desfășoare 
construcția socialistă în mod planificat, să 
dezvolte producția, să îmbunătățească ni
velul de trai al popoarelor și să întărească 
apărarea națională ;

să întărească unitatea lagărului socia
list pe baza marxism-leninismului și să 
sprijine alte țări socialiste pe baza inter
naționalismului proletar ;

să se împotrivească politicii imperia
liste de agresiune și război și să apere 
pacea mondială ;

să se împotrivească politicii anticomu
niste, antipopulare și contrarevoluționare 
a reacționarilor din toate țările ; și,

să ajute luptele revoluționare ale cla
selor și popoarelor asuprite din lume.

Toate partidele comuniste și muncito
rești din lagărul socialist au datoria față 
de popoarele lor, față de proletariatul in
ternațional și oamenii muncii din întreaga 
lume, să satisfacă aceste cereri.

îndeplinind aceste cereri, lagărul socia
list va exercita o influentă hotărîtoare a- 
supra cursului istoriei omenirii.

Tocmai din acest motiv, imperialiștii și 
reacționarii încearcă necontenit și în toate 
felurile să influențeze politica internă și 
externă a țărilor lagărului socialist, să 
submineze lagărul socialist și să zdrobeas
că unitatea țărilor socialiste și îndeosebi

(Continuare în pag. Vl-a)



Pag. 4 SCÎNTEIA Nr. 5956

Scrisoare deschisă a Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

(Urmare din pag. III.a)

mîndri de ele. Luînd cuvîntul la recepția 
festivă de la Pekin cu prilejul celei de-a 
X-a aniversări a Republicii Populare Chi
neze, tovarășul N. S. Hrușciov a spus : 
..Eroicul și harnicul popor chinez, sub 
conducerea gloriosului său partid comu
nist, a demonstrat de ce este capabil un 
popor cînd ia puterea în propriile sale 
mîini... în prezent, toți recunosc succesele 
poporului chinez, ale Partidului Comunist 
Chinez. Popoarele Asiei și Africii văd pe 
care anume cale, în condițiile cărei orîn- 
duiri, se pot dezvolta într-adevăr talentele, 
forțele creatoare ale popoarelor, cînd a- 
nume poporul își poate manifesta în toată 
amploarea uriașa sa forță constructivă“.

Așa au stat lucrurile pînă cînd condu
cătorii chinezi au început să se abată de 
la linia comună a mișcării comuniste mon
diale.

în aprilie 1960, tovarășii chinezi și-au 
manifestat deschis divergențele eu mișca
rea comunistă mondială, dînd publicității 
o culegere de articole intitulată „Trăiască 
leninismul !“ în această culegere, bazată 
pe denaturări, teze ciuntite și greșit Inter
pretate ale unor lucrări leniniste cunos
cute, erau cuprinse teze îndreptate de fapt 
împotriva bazelor Declarației consfătuirii 
de la Moscova din anul 1957, care a fost 
semnată, în numele P. C. Chinez, de tov. 
Mao Țze-dun, împotriva politicii leniniste 
de coexistență pașnică a statelor cu orîn- 
duiri sociale diferite. împotriva posibili
tății de a se preîntîmpina războiul mon
dial în epoca contemporană, împotriva fo
losirii atît a căii pașnice, cît și a celei 
nepașnice de dezvoltare a revoluțiilor so
cialiste. Conducătorii P. C. Chinez au în
ceput să impună concepțiile lor tuturor 
partidelor frățești. în iunie 1960, în timpul 
sesiunii Consiliului general al Federației 
Sindicale Mondiale, ale cărei lucrări s-au 
desfășurat la Pekin, conducătorii chinezi 
au convocat, fără a încunoștința condu
cerile partidelor frățești, o consfătuire a 
reprezentanților unor partide care se aflau 
atunci la Pekin și au dezlănțuit o critică 
fățișă la adresa poziției P.C.U.S. și a altor 
partide marxist-leniniste, a Declarației 
adoptate de Consfătuirea de la Moscova 
din 1957. în afară de aceasta, tovarășii 
chinezi au pus în discuție divergențele lor 
cu P.C.U.S. și cu alte partide frățești la 
tribuna deschisă a unei organizații fără de 
partid.

Aceste acțiuni ale conducerii P. C. Chi
nez au provocat o îngrijorare serioasă în 
rîndul partidelor frățești. Ținîn'd seama de 
aceasta, la Consfătuirea de la București 
a partidelor comuniste din anul 1960 s-a 
încercat să se discute cu conducătorii P.C. 
Chinez divergentele ivite Reprezentanții 
a 50 de partide comuniste și muncitorești 
au făcut o critică tovărășească concep
țiilor și acțiunilor conducătorilor chinezi 
și i-au chemat să revină pe calea unității 
și colaborării cu mișcarea comunistă in
ternațională, conform principiilor Decla
rației de la Moscova. Din păcate, condu
cerea P. C. Chinez a nesocotit ajutorul to
vărășesc, a continuat să promoveze linia 
sa greșită și să adîncească divergențele 
sale cu partide frățești.

Străduindu-se să împiedice o asemenea 
evoluție a evenimentelor. C.C. al P.C.U.S. 
a propus să aibă loc tratative eu Comite
tul Central al Partidului Comunist Chinez. 
Aceste tratative au avut loc în septembrie 
1960 la Moscova. Dar nici atunci nu s-a 
reușit să se înlăture divergențele ivite din 
cauză că delegația P. C. Chinez a refuzat 
cu incăpățînare să asculte părerea unui 
partid frățesc Da Consfătuirea reprezen
tanților celor 81 de partide comuniste și 
muncitorești, care a avut loc în noiembrie 
1960. majoritatea absolută a partidelor 
frățești a resoins vederile și concepțiile 
greșite ale conducerii P. C. Chinez. Dele
gația chineză la această consfătuire și-a 
apărat cu încăpăținare concepțiile sale 
deosebite și a semnat Declarația numai 
după ce s-a ivit pericolul izolării ei totale.

Acum a devenit, absolut evident că. pu- 
nîndu-și semnătura pe Declarația din 1960. 
conducătorii P. C. Chinez nu au făcut de
cît să manevreze. Curînd după Consfă
tuire. ei au reluat propaganda in favoarea 
liniei lor. folosind ca purtător de cuvînt 
conducerea Partidului Muncii din Alba
nia. în spatele partidului nostru, ei au 
desfășurat o campanie împotriva C.C. al 
P.C.U.S. și » guvernului sovietic.

în octombrie 1961. C.C al P.C.U.S. a fă
cut noi încercări de a normaliza relațiile 
cu P. C. Chinez. Tovarășii N. S. Hrușciov, 
F. R. Kozlov, A I. Mikoian au avut con
vorbiri cu tovarășii Ciu En-lai, Pîn Cijen 
și cu alți conducători sosiți la Congresul 
al XXII-lea al P.C U S. Tov. N. S. Hrușciov 
a expus amănunțit delegației chineze po
ziția C.C. al P.C.U.S. in problemele prin
cipiale discutate la Congresul al XXII- 
lea, a subliniat dorința noastră neabătută 
de a întări prietenia și colaborarea cu 
Partidul Comunist Chinez.

în scrisorile sale din 22 februarie și 31 
mai 1962, C.C. al P.C.U.S. a atras atenția 
C.C. al P.C. Chinez asupra consecințelor 
periculoase pe care le poate avea pentru 
cauza noastră comună slăbirea coeziunii 
mișcării comuniste. Am propus atunci to
varășilor chinezi să ia măsuri pentru a nu 
da imperialiștilor posibilitatea de a folosi 
în interesul lor dificultățile ivite în rela
țiile sovieto-chineze. C.C. al P.C.U.S. a pro
pus de asemenea să se ifc măsuri mai efi
ciente în probleme ca schimbul de infor

mații în domeniul politicii interne, pune
rea de acord a pozițiilor partidelor fră
țești în organizațiile democratice interna
ționale și în alte domenii.

Aceste scrisori și alte măsuri practice 
îndreptate spre îmbunătățirea relațiilor 
cu P.C. Chinez și cu R.P. Chineză pe toa
te liniile nu au găsit însă ecou la Pekin.

în toamna anului trecut, înainte de ple
carea din Moscova a tov. Liu Siao, fostul 
ambasador al R. P. Chineze în Uniunea 
Sovietică. Prezidiul C.C. al P.C.U.S. a avut 
cu el o convorbire îndelungată- în cursul 
acestei convorbiri, membrii Prezidiului 
C.C. au manifestat din nou inițiativă pen
tru întărirea prieteniei chino-sovietice. 
Tov. N. S. Hrușciov l-a rugat pe tov. Liu 
Siao să remită tov. Mao Țze-dun propu
nerea noastră: „să fie înlăturate toate li
tigiile și divergențele, să nu cercetăm cine 
are dreptate și cine este vinovat, să nu 
răscolim trecutul, ci să deschidem o nouă 
pagină în relațiile noastre“. Nu am primit 
nici măcar un răspuns la acest mesaj 
sincer.

Adîncind divergențele lor ideologice cu 
partidele frățești, conducătorii P. C. Chi
nez au început să le extindă asupra rela
țiilor interstatale. Organele chineze au 
început să restrîngă relațiile economice și 
comerciale ale R. P. Chineze cu Uniunea 
Sovietică și cu alte țări socialiste. Din ini
țiativa guvernului R. P. Chineze, în ulti
mii trei ani, volumul comerțului dintre 
China și Uniunea Sovietică a fost redus 
de aproape trei ori, iar livrările de utilaj 
complex s-au micșorat de 40 de ori. A- 
ceastă reducere a avut loc din inițiativa 
conducătorilor chinezi. Regretăm că con
ducerea R. P. Chineze a pășit pe această 
cale. Am considerat și considerăm că tre
buie să dezvoltăm și de acum înainte re
lațiile sovieto-chineze, eă trebuie să dez
voltăm colaborarea. Aceasta ar fi în a- 
vantajul reciproc al celor două părți și în 
primul rînd al Chinei populare, care a 
primit un mare ajutor de la Uniunea So
vietică și de la alte țări socialiste. înainte 
Uniunea Sovietică a dezvoltat relații largi 
eu China și este și astăzi pentru extin
derea, nu pentru restrîngerea lor. S-ar 
părea că conducerea P. C. Chinez ar tre
bui să se preocupe în primul rînd de dez
voltarea relațiilor economice cu țările 
socialiste. Totuși, ea a început să acțio
neze în sens contrar, fără a ține seama 
de daunele pe care le aduc asemenea ac
țiuni economiei R. P. Chineze.

Conducătorii chinezi n-au spus poporu
lui lor adevărul, cine poartă vina pentru 
restrîngerea acestor legături. în rîndurile 
comuniștilor chinezi și chiar în rîndurile 
populației a foșt desfășurată o largă pro
pagandă menită să discrediteze politica 
externă și internă a P.C.U.S., să ațițe stări 
de spirit antisovietice.

C.C. al P.C.U.S. a atras atenția tovară
șilor chinezi asupra acestor acțiuni nejus- 
te. Am spus tovarășilor chinezi eă în 
funcție de litigiile și divergențele ivite nu 
trebuie îndemnat poporul cînd să laude, 
cînd să anatemizeze un partid sau 
altul. Pentru orice comunist este clar că 
divergentele dintre partidele frățești nu 
sînt decît un episod vremelnic, în timp ce 
relațiile dintre popoarele țărilor socialiste 
se statornicesc acum pe veșnicie.

De fiecare dată însă, conducătorii chi
nezi au trecut, cu vederea avertismentele 
tovărășești ale P.C.U.S., înrăutățind și mai 
departe relațiile chino-sovietice.

De la sfîrșitul anuluj 1961, reprezentan
ții chinezi în organizațiile democratice in
ternaționale au început să-și impună fățiș 
concepțiile greșite în decembrie 1961, la 
sesiunea de la Stockholm a Consiliului 
Mondial ai Păcii, delegația chineză s-a 
pronunțat împotriva convocării Congresu
lui mondial pentru pace și dezarmare. în 
cursul anului 1962. activitatea Federației 
Sindicale Mondiale a Mișcării mondiale a 
partizanilor păcii, a Mișcării de solidari
tate afro-asiatică, a Federației Mondiale 
a Tineretului Democrat, a Federației De
mocrate Internaționale a Femeilor și a 
multor altor organizații a fost periclitată 
ca urmare a acțiunilor scizioniste ale re
prezentanților chinezi. Ei s-au pronunțat 
împotriva participării reprezentanților co
mitetelor de solidaritate afro-asiatică din 
țările socialiste europene la cea de-a 3-a 
Conferință de solidaritate a popoarelor 
din țările Asiei și Africii care a avut loc 
la Moshi. Conducătorul delegației chineze 
a declarat reprezentanților sovietici că 
„albii n-au ce căuta aici“. La conferința 
de la Djakarta a ziariștilor, reprezentanții 
chinezi au promovat linia neadmiterii zia
riștilor sovietici ca participanți cu drep
turi egale, sub pretextul că Uniunea So
vietică... nu face parte dintre țările Asiei.

Este straniu și surprinzător că tovarășii 
chinezi au acuzat majoritatea covîrșitoare 
a recentului Congres Mondial al Femeilor 
de activitate scizionistă și de orientare 
politică greșită, aceasta în timp ce la 
adoptarea Apelului către femeile de pe 
toate continentele, din cele 110 țări re
prezentate la congres, au votat împotrivă 
numai reprezentantele a două țări — Chi
na și Albania. Carevasăzică, întreaga ar
mată de milioane a femeilor iubitoare de 
libertate merge în pas greșit și numai fe
meile din două țări țin cadența, mențin 
alinierea !

Acesta este, pe scurt, istoricul divergen
țelor dintre conducerea chineză și P.C.U.S 
și alte partide frățești. El arată că con

ducătorii P. C. Chinez opun linia lor pro
prie orientării comune a mișcării comu
niste, năzuiesc să-i impună dictatul lor, 
concepțiile lor profund greșite în proble
mele fundamentale ale contemporaneității.

II
Care este esența divergențelor dintre 

P, C. Chinez, pe de o parte, și P.C.U.S., 
mișcarea comunistă internațională, pe de 
altă parte ? Această întrebare și-o pune, 
fără îndoială, oricine ia cunoștință de scri
soarea C.C. al P. C. Chinez din 14 iunie.

La prima vedere, multe teze din această 
scrisoare pot provoca nedumerire : la 
drept vorbind, cu cine discută în contra
dictoriu tovarășii chinezi ? Există oare co
muniști care să obiecteze, de pildă, împo
triva revoluției socialiste, sau care nu con
sideră de datoria lor să lupte împotriva 
imperialismului, să sprijine mișcarea de 
eliberare națională ? De ce formulează cu 
atîta insistență conducerea P C. Chinez 
asemenea teze ?

Se poate pune și o asemenea întrebare : 
de ce nu putem fi de acord în multe pro
bleme importante cu pozițiile expuse în 
scrisoarea tovarășilor chinezi ? Să luăm, 
de pildă, o asemenea problemă fundamen
tală cum este războiul și pacea. în scri
soarea sa, C.C. al P.C. Chinez vorbește 
despre pace și despre coexistența pașnică.

Esența chestiunii constă în faptul că, 
pornind o campanie împotriva pozițiilor 
partidelor marxist-leniniste în probleme 
fundamentale ale contemporaneității, to
varășii chinezi atribuie în primul rînd 
P.C.U.S. și altor partide marxist-leniniste 
concepții pe care ele nu le-au formulat 
niciodată, care le sînt străine; în al doi
lea rînd, ei se străduiesc ca, prin recunoaș
terea în vorbe a unor formule și teze lua
te din documentele mișcării comuniste, 
să-și mascheze concepțiile greșite și pozi
țiile nejuste A te pronunța fățiș împotri
va luptei popoarelor pentru pace, împo
triva coexistenței pașnice a statelor cu 
orînduiri sociale diferite, împotriva dezar
mării etc. ar însemna să-ți demaști pro
priile poziții în fața comuniștilor din în
treaga lume, a popoarelor iubitoare de 
pace și să-i îndepărtezi de tine. De aceea, 
cu cît polemica merge mai departe, cu cît 
iese mai mult la iveală slăbiciunea pozi
ției conducerii P.C. Chinez, cu atît mai in
sistent recurge ea la un asemenea camu
flaj. Dacă nu am ține seama de acest pro
cedeu al tovarășilor chinezi, din afară s-ar 
putea crede chiar că discuția a căpătat 
un caracter scolastic, că ar fi vorba de 
formulări izolate, departe de problemele 
vitale.

în realitate însă, în centrul discuției se 
află probleme care afectează interesele vi
tale ale popoarelor.

Acestea sînt problemele războiului șl pă
cii, problema rolului și dezvoltării siste
mului mondial socialist, sînt problemele 
luptei împotriva ideologiei și practicii 
„cultului personalității“, sînt problemele 
strategiei și tacticii mișcării muncitorești 
mondiale și ale luptei de eliberare na
țională.

Acesțe probleme au fost ridicate de via
ța însăși, de transformările profunde pe
trecute în țările socialiste, în întreaga 
lume, de schimbările care au avut loc 
în ultimii ani în raportul de forțe 
dintre socialism și imperialism, de 
noile posibilități ale mișcării noastre. 
Mișcarea comunistă a. trebuit să le dea un 
răspuns și l-a dat, elaborînd linia generală 
în funcție de condițiile și cerințele eta
pei contemporane a evoluției mondiale.

După părerea unanimă a partidelor co
muniste, în această privință a avut un rol 
uriaș Congresul al XX-lea al P.C.U.S. 
care a deschis o etapă nouă în dezvolta
rea întregii mișcări comuniste. Această 
apreciere a fost înscrisă în Declarațiile 
din 1957 și 1960 — documente elaborate în 
colectiv de partidele comuniste, care au 
formulat linia politică comună a mișcării 
comuniste în epoca contemporană.

în opoziție cu aceasta, conducătorii 
P. C. Chinez promovează acum altă linie. 

•Poziția loi' se deosebește tot mai mult de 
linia comună a mișcării comuniste în 
problemele fundamentale.

Aceasta se referă în primul rînd la pro
blema războiului și păcii,

In aprecierea problemelor războiului și 
păcii, în abordarea rezolvării lor, nu pot 
exista nici un fel de neclarități și reti
cențe, deoarece este vorba de soarta po
poarelor, de viitorul întregii omeniri.

C.C. al P.C.U.S. consideră de datoria sa 
să spună partidului și poporului, cu toată 
sinceritatea, că în problemele războiului 
și păcii între conducerea P. C. Chinez, 
pe de o parte, și noi și mișcarea comu
nistă mondială, pe de altă parte, au apă
rut divergențe principiale fundamentale. 
Esența acestor divergențe constă în abor
darea opusă a unor probleme de cea mal 
mare însemnătate, ca posibilitatea preîn- 
tîmpinării unui război mondial termonu
clear, coexistența pașnică a statelor cu 
orînduiri sociale diferite, interdependența 
dintre lupta pentru pace și dezvoltarea 
mișcării revoluționare mondiale.

Partidul nostru, în hotărîrile congrese
lor al XX-lea și al XXII-lea. mișcarea co
munistă mondială. în cele două declara
ții, au pus în fața comuniștilor, ca sarcină 
primordială, lupta pentru pace, preîntîm- 
pinarea unei catastrofe termonucleare 
mondiale Apreciem în mod realist rapor
tul de forțe din lume și tragem de aici 
concluzia că deși natura imperialismului 
nu s-a schimbat și primejdia izbucnirii 
unui război nu a fost înlăturată. în condi
țiile actuale, forțele păcii, al căror bastion 
principal este puternica comunitate a sta
telor socialiste, pot preîntîmpina, prin 
eforturi unite, un nou război mondial.

Apreciem, de asemenea, în mod lucid 
schimbarea calitativă, radicală, a mijloa
celor de ducere a războiului și, prin ur
mare, eventualele sale consecințe. Arma 
racheto-nucleară creată la mijlocul seco
lului nostru a schimbat vechile concepții 
despre război. Această armă are o forță de 
distrugere fără precedent. Este suficient 
să spunem că explozia unei singure bombe 
termonucleare puternice depășește puterea 
de explozie a tuturor mijloacelor de luptă 
folosite în toate războaiele precedente, in
clusiv în primul și în cel de-al doilea 
război mondial. Și au fost acumulate mul
te mii de asemenea bombe!

Au oare comuniștii dreptul să ignoreze 
această primejdie? Trebuie oare să spunem 
poporului întregul adevăr despre urmările 
unui război termonuclear? Considerăm că, 
indiscutabil, trebuie s-o facem. Aceasta 
nu poate exercita o influență „paralizan
tă“ asupra maselor, așa cum afirmă tova
rășii chinezi Dimpotrivă, adevărul despre 
războiul modern mobilizează voința și 
energia maselor în lupta pentru pace, îm
potriva imperialismului, sursa primejdiei 
de război.

Sarcina istorică a comuniștilor este de 
a organiza și de a conduce lupta popoare
lor pentru preîntîmpinarea unui război 
mondial termonuclear.

Preîntîmpinarea unui nou război mon
dial este o sarcină pe deplin realistă 
și realizabilă. Congresul al XX-lea 
al partidului nostru a tras concluzia de 
cea mai mare importanță că în timpurile 
noastre nu există o inevitabilitate fatală 
a războaielor între state. Această conclu
zie nu este rodul unor bune intenții, ci 
este rezultatul unei analize realiste, strict 
științifice, a raportului forțelor de clasă 
pe arena mondială. El se bazează pe forța 
gigantică a socialismului mondial. Con
cepțiile noastre în această problemă sînt 
împărtășite de întreaga mișcare comu
nistă mondială. „Războiul mondial poate 
fi preîntâmpinat“, „încă înaintea victoriei 
depline a socialismului pe pămînt, capi
talismul menținîndu-se într-o parte a lu
mii, se va ivi posibilitatea reală de a ex
clude războiul mondial din viața societă
ții“, se subliniază în Declarație.

Sub această Declarație se află și sem
nătura tovarășilor chinezi.

Dar care este poziția conducerii P. C. 
Chinez ? Ce pot însemna tezele cărora ea 
le face propagandă : nu se poate pune 
capăt războiului atît timp cît există im
perialismul, coexistența pașnică este o 
iluzie, ea nu este un principiu general 
al politicii externe a țărilor socialiste, 
lupta pentru pace împiedică lupta revo
luționară ?

Aceste teze înseamnă că tovarășii chi
nezi se opun liniei generale a mișcării 
comuniste mondiale în problemele războ
iului și păcii. Ei nu cred în posibilitatea 
preîntîmpinării unui nou război mondial, 
subapreciază forțele păcii și socialismului 
și supraapreciază forțele imperialismului, 
ignorează de fapt mobilizarea maselor 
populare la lupta împotriva primejdiei de 
război..

Reiese că tovarășii chinezi nu cred în 
capacitatea popoarelor din țările socialiste, 
a clasei muncitoare internationale, a tu
turor forțelor democratice și iubitoare de 
pace de. a. zădărnici planurile ațîțătorilor 
la război și de a obține pacea pen
tru generația noastră și pentru generațiile 
viitoare. Ce se ascunde după frazeologia 
revoluționară sforăitoare a tovarășilor chi
nezi ? Neîncrederea în forța clasei mun
citoare, în capacitatea ei revoluționară, 
neîncrederea atît în posibilitatea coexis
tenței pașnice, cît și în victoria proleta
riatului în lupta de clasă. în lupta pentru 
preîntîmpinarea războiului se unesc toate 
forțele iubitoare de pace. Ele sînt diferite 
în ceea ce privește componența de clasă 
și interesele de clasă, dar le poate uni 
lupta pentru pace, pentru preîntîmpinarea 
războiului, deoarece bomba atomică nu 
ține seamă de principii de clasă — ea 
nimicește tot ce intră în sfera acțiunii sale 
distrugătoare.

A păși pe calea propusă de tovarășii 
chinezi înseamnă a îndepărta masele 
populare de partidele comuniste care, prin 
lupta lor perseverentă și curajoasă pen
tru pace, au cucerit simpatia popoarelor.

în conștiința maselor largi, socialismul 
și pacea sînt în prezent de nedespărțit I

Tovarășii chinezi subapreciază în mod 
evident întregul pericol al unui război 
termonuclear. „Bomba atomică este un 
tigru de hîrtie“, ea „nu este nicidecum 
îngrozitoare“, afirmă ei. Principalul ar 
consta, chipurile, în a se pune capăt cît 
mai repede imperialismului, dar pe ce 
cale, cu ce pierderi se va obține aceasta, 
este o problemă, chipurile, secundară. 
Pentru cine este secundară, dacă ni se per
mite să întrebăm ? Pentru sutele de mi
lioane de oameni condamnați la pieire în 
cazul dezlănțuirii unui război termonu
clear ? Pentru statele care ar fi șterse de 
pe fața pămîntului încă din primele ore 
ale unui asemenea război ?

Nimeni, nici chiar statele mari, nu au 
dreptul să se joace cu soarta a milioane 
de oameni. Merită să fie condamnați cei 
care nu vor să depună eforturi pentru a 
exclude războiul mondial din viața po
poarelor, pentru a preîntîmpina extermi
narea în masă a oamenilor și distrugerea 
valorilor civilizației umane.

în scrisoarea C.C. al P.C. Chinez din 14 
iunie se vorbește mult despre „jertfele 
inevitabile“, chipurile, în numele revolu
ției. Unii conducători chinezi cu munci de 
răspundere au vorbit, de asemenea, des
pre posibilitatea de a sacrifica sute de mi
lioane de oameni în război. „Popoarele 
victorioase, se afirmă in culegerea „Tră
iască leninismul !“ aprobată de C.C. al P.C. 
Chinez, vor crea intr-un ritm extrem de 
rapid, pe ruinele imperialismului dispă

rut, o civilizație de o mie de ori superioară 
celei din orînduirea capitalistă, își vor 
construi un viitor cu adevărat minunat“.

Fie-ne permis să-i întrebăm pe tovară
șii chinezi dacă își dau seama ce fel de 
„ruine“ ar lăsa în urma lui un război 
mondial rachetonuclear.

Comitetul Central al P.C.U.S. — și sin
tern convinși că în această privință ne 
sprijină în unanimitate întregul nostru 
partid, întregul popor sovietic — nu poate 
să împărtășească concepțiile conducerii 
chineze referitoare la crearea „unei civi
lizații de o mie de ori superioară“ pe ca
davrele a sute de milioane de oameni. A- 
semenea concepții sînt în totală contradic
ție cu ideile marxism-leninismului.

Fie-ne permis să-i întrebăm pe tovară
șii chinezi: ce mijloc propun ei pentru dis
trugerea imperialismului?

Sîntem întru totul pentru distrugerea 
imperialismului și a capitalismului. Nu 
numai că credem în pieirea inevitabilă a 
capitalismului, dar facem totul pentru ca 
acest lucru să fie înfăptuit pe calea luptei 
de clasă, și cît mai repede. Cine trebuie să 
soluționeze această problemă istorică? în 
primul rînd, clasa muncitoare în frunte 
cu avangarda sa — partidul marxist-le- 
ninist, poporul muncitor din fiecare țară.

Tovarășii chinezi propun altceva. Ei a- 
firmă deschis: „Pe ruinele imperialismu
lui dispărut“, cu alte cuvinte ca rezultat al 
declanșării războiului, „va fi construit un 
viitor minunat“ Dacă am împărtăși acest 
punct de vedere, atunci, firește, principiul 
coexistenței pașnice, lupta popoarelor pen
tru consolidarea păcii n-ar mai avea nici 
o valoare. Noi nu putem păși pe o aseme
nea cale aventuristă: ea este în contra
dicție cu esența marxism-leninismului.

Toată lumea știe că, în condițiile actuale, 
un război mondial ar fi un război termo
nuclear. Imperialiștii nu vor accepta nici
odată să părăsească de bunăvoie scena, să 
intre de bunăvoie în mormînt, fără a fo
losi mijloacele extreme pe care le au la 
dispoziție.

Probabil că acei oameni care numesc 
arma termonucleară „tigru de hîrtie“ nu-și 
dau pe deplin seama de forța de distru
gere a acestei arme.

Noi ținem seama de ea în mod lucid. 
Noi înșine fabricăm arma termonucleară 
și am produs-o în cantități suficiente. Ne 
este bine cunoscută forța ei de distrugere. 
Iar dacă imperialismul va declanșa un 
război împotriva noastră, mîna noastră nu 
va tremura cînd va trebui să facă uz îm
potriva agresorului de această armă în
grozitoare dar dacă nu ne vor ataca, noi 
nu vom face primii uz de această armă.

Marxist-leniniștii luptă pentru asigura
rea unei păci trainice, nu cerșind-o de la 
imperialism, ci unind partidele revoluțio
nare marxist-leniniste, unind clasa mun
citoare din toate țările, unind popoarele 
care luptă pentru libertate și pentru in
dependența lor națională, bizuindu-se pe 
forța economică și capacitatea de apărare 
a țărilor socialiste.

Am vrea să-i întrebăm pe tovarășii 
chinezi care propun construirea viitorului 
minunat pe ruinele lumii vechi dispărute 
într-un război termonuclear : s-au sfătuit 
în această problemă cu clasa muncitoare 
din țările unde stăpînește imperialismul ? 
Clasa muncitoare din țările capitaliste 
le-ar fi răspuns cu siguranță : vă rugăm 
noi oare să declanșați un război și, lichi- 
dîndu-i pe imperialiști, să distrugeți ță
rile noastre ? Monopoliștii și imperialiștii 
reprezintă doar un număr relativ mic de 
oameni, marea majoritate a populației ță
rilor capitaliste o formează clasa munci
toare, țărănimea muncitoare și intelectua
litatea muncitoare. Bomba atomică nu ține 
seama unde este un imperialist și unde 
sînt oamenii muncii — ea explodează pe 
o anumită suprafață și de aceea pentru un 
monopolist ar fi exterminați milioane de 
muncitori. Clasa muncitoare, oamenii 
muncii îi vor întreba pe asemenea „revo
luționari“ : ce drept aveți voi să rezolvați 
în locul nostru problemele existenței 
noastre și ale luptei noastre de clasă ? Și 
noi sîntem pentru socialism, dar vrem să-1 
cucerim pe calea luptei de clasă, nu prin 
declanșarea unui război mondial termo
nuclear.

Acest mod al tovarășilor chinezi de a 
pune problema poate să provoace bănu
iala legitimă că aici nu mai este vorba de 
abordarea de pe poziții de clasă a luptei 
pentru nimicirea capitalismului, ci de cu 
totul alte scopuri. Dacă sub ruinele lumii 
vechi vor fi îngropați atît exploatatorii 
cît și exploatații, cine va mai crea „vii
torul minunat“ ?

în această ordine de idei nu putem să 
nu atragem atenția că tovarășii chinezi, în 
locul poziției internaționaliste de clasă, ex
primate în chemarea „Proletari din toate 
țările, uniți-vă !“, fac o propagandă in
tensă lozincii lipsite de conținut de clasă 
„Vîntul dinspre Răsărit bate mai tare de
cît vîntul dinspre Apus“.

în problemele revoluției socialiste, par
tidul nostru se situează cu fermitate pe 
pozițiile de clasă marxist-leniniste, con- 
siderînd că în fiecare țară revoluția este 
înfăptuită de clasa muncitoare, de poporul 
muncitor, fără amestec militar dinafară.

Firește, este indiscutabil că dacă impe
rialiștii demenți vor dezlănțui totuși un 
război, popoarele vor mătura și vor în- 
mormînta capitalismul. Dar comuniștii, 
care reprezintă popoarele și sînt adevărații 
luptători pentru umanismul socialist, sînt 
chemați să facă totul pentru a nu admite 
un nou război mondial în care ar pieri 
sute de milioane de oameni.

Nici un partid căruia îi sînt într-ade
văr scumpe interesele poporului nu poate 
să nu-și dea seama de răspunderea sa în 
lupta pentru preîntîmpinarea unui nou 
război mondial, pentru asigurarea coexis

tenței pașnice a statelor cu orînduiri so*  
ciale diferite.

*) Asemenea afirmații sfnt cuprinse tn arti
colul de fond al ziarului „Jenmlnjibao" din 8 
martie 1963, „Despre declarația Partidului Co
munist din S.U.A.“.

Exprimînd linia partidului nostru, tov« 
N. S. Hrușciov a spus : „Războaie de eli
berare vor exista atîta timp cît va exista 
imperialismul, atîta timp cît va exista co
lonialismul. Acestea sînt războaie revolu
ționare. Asemenea războaie sînt nu nu
mai admisibile, dar chiar inevitabile, de
oarece colonialiștii nu acordă de bună 
voie independență popoarelor. De aceea, 
popoarele își pot cuceri libertatea și in
dependența numai prin luptă, inclusiv 
prin lupta armată“. Uniunea Sovietică 
acordă cel mai larg sprijin mișcării de 
eliberare națională. Toată lumea cunoaște 
ajutorul real pe care l-a acordat țara 
noastră popoarelor din Vietnam, Egipt, 

Irak, Algeria, Yemen, poporului Cuban șl 
altor popoare.

Partidul Comunist al Uniunii Sovietice 
a proclamat principiul leninist al coexis
tenței pașnice drept linie generală a poli
ticii externe sovietice și îl urmează nea
bătut. Incepînd din anul 1953 și îndeosebi 
după Congresul al XX-lea al P.C.U.S., 
politica noastră de pace a devenit consi
derabil mai activă, influența ei asupra în
tregii evoluții a relațiilor internaționale în 
interesul maselor populare a crescut.

Tovarășii chinezi susțin că noi am por
ni de la premisa că noțiunea de „coexis
tență pașnică“ epuizează principiile rela
țiilor noastre nu numai cu țările imperia
liste, ci și cu țările socialiste și cu țările 
care s-au eliberat recent de sub jugul co
lonial. Ei știu bine că nu-i deloc așa, 
că noi am fost primii care am proclamat 
principiul prieteniei și întrajutorării to
vărășești drept cel mai important principiu 
în relațiile dintre țările socialiste și îl res
pectăm ferm și consecvent, că noi acor
dăm un ajutor multilateral și prin toate 
mijloacele popoarelor care s-au eliberat. 
Și totuși din anumite motive, ei consideră 
că e avantajos pentru ei să prezinte toate 
acestea într-o lumină complet denaturată.

Lupta dîrză a Uniunii Sovietice pentru 
pace și securitate internațională, pentru 
dezarmarea generală și totală, pentru în
lăturarea rămășițelor celui de-al doilea 
război mondial, pentru rezolvarea pe calea 
tratativelor a tuturor problemelor inter
naționale litigioase a dat roade. Prestigiul 
țării noastre în întreaga lume este mai 
mare ca oricînd, situația noastră interna
țională este mai trainică decît oricînd. Da
torăm acest lucru puterii economice și mi
litare mereu crescînde a Uniunii Sovie
tice, a celorlalte țări socialiste, politicii lor 
externe de pace.

C.C. al P.C.U.S. declară că noi am pro
movat, promovăm și vom promova poli
tica leninistă de coexistență pașnică a sta
telor cu orînduiri sociale diferite. Partidul 
nostru consideră că aceasta este datoria 
sa atît față de poporul sovietic, cît și față 
de popoarele din celelalte țări. A asigura 
pacea înseamnă a contribui în modul cel 
mai eficient la consolidarea sistemului so
cialist și, prin urmare, la creșterea influen
ței lui asupra întregii evoluții a luptei de 
eliberare, asupra procesului revoluționar 
mondial.

Deosebirea profundă dintre concepțiile 
P.C.U.S. și ale altor partide marxist-leni
niste, pe de o parte, și cele ale conducă
torilor P. C. Chinez, pe de altă parte, în 
problemele războiului, păcii și coexistenței 
pașnice s-a manifestat în mod deosebit de 
grăitor în perioada crizei din Marea Ca
raibilor din anul 1962. A fost o criză in
ternațională acută : niciodată omenirea 
n-a fost atît de aproape de pragul unui 
război termonuclear ca în luna octombrie 
a anului trecut.

Tovarășii chinezi afirmă că în perioada 
crizei din Marea Caraibilor noi am săvîr- 
șit, chipurile, o greșeală „aventuristă“, 
amplasînd rachete în Cuba, iar ulterior, 
cînd am evacuat rachetele din Cuba, „am 
capitulat“, chipurile, în fața imperialis
mului american. *)

Afirmațiile de acest fel sînt în totală 
contradicție cu faptele.

Cum s-au petrecut lucrurile în reali
tate ? C.C. al P.C.U.S. și guvernul sovietic 
au avut la dispoziție date incontestabile 
care demonstrau că era cît pe aci să în
ceapă o agresiune armată a imperialis
mului S.U.A. împotriva Cubei. Ne-am dat 
deștul de limpede seama că pentru res
pingerea agresiunii, pentru apărarea efi
cientă a revoluției cubane este nevoie de 
măsurile cele mai hotărîte. Blestemele și 
avertismentele, chiar dacă sînt denumite 
„avertismente serioase“ și sînt repetate de 
250 de ori, nu au efect asupra imperia
liștilor.

Pornind de la necesitatea de a apăra 
revoluția cubană, guvernul sovietic și gu
vernul Cubei au căzut de acord să am
plaseze rachete în Cuba, deoarece acesta 
era singurul mijloc real de preîntîmpina- 
re a agresiunii imperialismului american. 
Amplasarea de rachete în Cuba însemna 
că un atac împotriva ei ar fi întîmpinat 
o ripostă hotărîtă cu folosirea armei-ra- 
chetă împotriva organizatorilor agresiunii. 
Această măsură hotărîtă din partea Uniu
nii Sovietice și a Cubei a provocat un șoc 
imperialiștilor americani, care, pentru 
prima dată în întreaga istorie, și-au dat 
seama că dacă vor întreprinde o invazie 
militară în Cuba, vor primi drept răspuns 
o lovitură zdrobitoare pe teritoriul lor.

întrucît nu era vorba pur și simplu de 
un conflict între S.U.A. și Cuba, ci de o 
ciocnire între două din cele mai mari pu
teri nucleare, criza din regiunea Mării Ca
raibilor s-ar fi transformat dintr-o criză

(Continuare în pag. V.a)
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locală într-o criză mondială. Apăruse pe
ricolul real al unui război mondial ter
monuclear. ,\

In situația creată existau două ieșiri : 
a face iocul „turbaților“ (astfel sînt denu
miți reprezentanții cei mai agresivi și mai 
reacționari ai imperialismului american) 
și a păși pe calea declanșării unui război 
mondial termonuclear sau, folosind posi
bilitățile create prin aducerea rachetelor, 
a lua toate măsurile pentru a se cădea de 
acord asupra rezolvării pașnice a crizei 
care izbucnise și a nu admite agresiunea 
împotriva Republicii Cuba.

Am ales, după cum se știe, a doua cale 
și sintern convinși că am procedaț just. 
Sintern convinși că întregul nostru popor 
gîndește la fel. Oamenii sovietici au de
monstrat nu o dată prin fapte că știu să 
se apere, că știu să apere cauza revoluției, 
cauza socialismului. Și nimeni nu știe mai 
bine decît ei cită durere și suferință pri- 
cinuiește un război, cu cite nenorociri și 
jertfe trebuie să-l plătească popoarele.

înțelegerea cu privire la retragerea ar
mei rachetă ca răspuns la angajamentul 
guvernului S.U.A. de a nu întreprinde o 
invazie în Cuba și de a-i reține de la 
aceasta pe aliații lor, lupta eroică a po
porului cuban, sprijinul de care s-a 
bucurat el din partea popoarelor iubitoare 
de pace au permis zădărnicirea planurilor 
acelor cercuri ultraaventuriste ale imp&- 
rialismului american care erau gata să 
nu țină seama de nimic. Drept rezultat, 
a putut fi apărată Cuba revoluționară și 
salvată pacea.

Tovarășii chinezi consideră drept „po- 
leire a imperialismului“ declarația noas
tră că și guvernul Kennedy a dat dovadă 
de o anumită înțelepciune, de o atitudine 
realistă în cursul crizei cubane. Cred ei 
oare în mod serios că toate guvernele bur
gheze, în toate acțiunile lor sînt lipsite de 
orice înțelepciune ?

Datorită poziției curajoase și clarvăză
toare a U.R.S.S., fermității și stăpînirii de 
sine a eroicului popor cuban, a guvernului 
său, forțele socialismului și păcii au de
monstrat că sînt în stare să pună frîu 
forțelor agresive ale imperialismului, să 
impună adepților războiului pacea. Aceas
ta a fost o mare victorie a politicii rațiu
nii, a forțelor păcii și socialismului, o în
frângere a forțelor imperialismului, a po
liticii aventurilor militare.

Ca urmare a acestui fapt. Cuba revo
luționară duce o viață pașnică și, sub con
ducerea Partidului unit al revoluției so
cialiste și a conducătorului poporului cu
ban, tovarășul Fidel Castro Ruz, con
struiește socialismul.

După ce s-a ajuns la o înțelegere cu 
președintele Statelor Unite ale Americii și 
prin aceasta a început lichidarea crizei din 
regiunea Mării Caraibilor, tovarășii chi
nezi s-au dedat în mod deosebit la jigniri 
și defăimări la adresa Uniunii Sovietice, 
încercînd să demonstreze că imperialiștii 
nu trebuie crezuți în nici un caz pe cuvînt.

Trăim într-un secol în care există două 
lumi, două sisteme : socialismul și impe
rialismul. Ar fi absurd să se creadă că 
toate problemele care se ivesc inevitabil 
în relațiile dintre țările acestor sisteme 
trebuie să fie rezolvate numai prin forța 
armelor, excluzîndu-se orice tratative și 
acorduri. în cazul acesta războaiele n-ar 
mai conteni. Sîntem împotriva acestei 
concepții.

Tovarășii chinezi încearcă să dovedească 
că în nici un caz nu trebuie să se dea 
crezare imperialiștilor, că aceștia ne vor 
înșela neapărat. Dar aici nu-i vorba deloc 
de încredere, ci de un calcul lucid. Din mo
mentul lichidării crizei din regiunea Mării 
Caraibilor au trecut opt luni, și guvernul 
S.U.A. își ține cuvîntul : nu s-a produs nici 
o invazie în Cuba. Și noi ne-am luat an
gajamentul de a scoate rachetele din Cuba 
și l-am îndeplinit.

Nu trebuie să uităm însă că ne-am luat 
un angajament și față de poporul cuban : 
dacă imperialiștii din S.U.A. își vor călca 
cuvîntul și vor invada teritoriul Cubei, 
vom veni în ajutorul poporului cuban. 
Orice om cu mintea sănătoasă înțelege 
bine că în cazul unei invazii a imperia
liștilor americani, noi vom veni în ajuto
rul poporului cuban de pe teritoriul so
vietic tot așa cum i-am fi venit în ajutor 
de pe teritoriul cuban. Este adevărat că 
în cazul acesta rachetele s-ar afla mai 
mult timp în zbor, dar aceasta nu ar re
duce din precizia cu care își nimeresc 
ținta.

Atunci de ce perseverează tovarășii 
chinezi în a nesocoti că înșiși conducăto
rii revoluției cubane apreciază politica 
guvernului Uniunii Sovietice ea o politică 
de solidaritate frățească și de adevărat 
internaționalism ? Ce-i nemulțumește pe 
conducătorii chinezi ? Poate faptul că s-a 
reușit să se preîntîmpine o invazie în 
Cuba și să se împiedice dezlănțuirea unui 
război mondial 7

Dar care a fost linia de conduită a con
ducerii P. C. Chinez în perioada crizei din 
zona Mării Caraibilor? în acest moment 
critic, tovarășii chinezi au opus liniei 
realiste șl terme a guvernului sovietic o 
poziție proprie. Călăuzindu-se după anu
mite concepții proprii, aparte, ei au con
centrat focul criticii nu atît împotriva 
imperialismului agresiv al S.U.A., cît îm
potriva P.C.U.S. și a Uniunii Sovietice.

Conducerea P. C. Chinez, care pînă a

tunci demonstra că imperialismul poate 
să dezlănțuie în orice clipă un război 
mondial, în momentul de cea mai mare 
răspundere a adoptat o poziție de critic, 
iar nu aceea de aliat și tovarăș de luptă, 
în acele zile nimeni nu a auzit din partea 
conducătorilor chinezi declarații cu pri
vire la acțiunile lor practice în apărarea 
revoluției cubane. în loc de aceasta, con
ducătorii chinezi au încercat în mod vă
dit să agraveze situația, și așa acută, din 
regiunea Mării Caraibilor, au aruncat 
vreascuri în focul mocnit al conflictului.

Adevărata poziție a conducerii P. C. 
Chinez în problemele războiului și păcii 
se manifestă foarte elocvent in subapre
cierea totală, ba mai mult — în ignorarea 
conștientă a luptei pentru dezarmare. To
varășii chinezi obiectează chiar și împo
triva ridicării de către comuniști a aces
tei probleme, permițîndu-și să se refere 
la marxism-leninism și încercînd în fel 
și chip să demonstreze pe de o parte „im
posibilitatea“, iar pe de altă parte inuti
litatea dezarmării. Jonglînd cu citate, ei 
încearcă să dovedească că dezarmarea ge
nerală ar fi posibilă numai în condițiile 
victoriei depline a socialismului pe pă- 
mînt.

Trebuie oare marxiștii să stea cu mîinile 
în sîn și să aștepte victoria socialismului 
pe pămînt, cînd lumea se sufocă în ghea
rele cursei înarmărilor, cînd imperialiștii, 
acumulînd rezerve de arme nucleare, a- 
menință să împingă omenirea în prăpastia 
unui război mondial ?

Nu, aceasta ar fi o pasivitate criminală 
în fața imperativului vremii.

Acest adevăr l-au înțeles de mult toți 
adevărații marxist-leniniști care sînt con- 
știenți de răspunderea lor în fața popoa
relor și care au dus vreme de mulți ani 
și vor duce și pe viitor o luptă hotărîtă 
și perseverentă pentru dezarmarea gene
rală și totală, pentru încetarea experien
țelor cu arma nucleară și pentru interzi
cerea ei.

Luptînd pentru pace, lansînd lozinca 
dezarmării generale, noi pornim de la in
teresele vitale ale popoarelor, ținem sea
ma de situația reală și nu închidem ochii 
în fața greutăților. Firește, imperialiștii 
fac totul pentru a tărăgăna și submina o 
înțelegere cu privire la dezarmare, acest 
lucru le este avantajos. Cu ajutorul cursei 
înarmărilor, ei se îmbogățesc și cultivă 
frica în rîndul maselor populare din țările 
capitaliste. Dar trebuie oare să plutim în 
direcția curentului, să facem jocul impe
rialiștilor și să renunțăm la mobilizarea 
tuturor forțelor în lupta pentru asigura
rea păcii, pentru dezarmare ?

Nu. A proceda astfel ar însemna să ca
pitulezi în fața forțelor agresive, în fața 
militariștilor și a imperialiștilor. Noi con
siderăm că clasa muncitoare, oamenii 
muncii din toate țările pot obliga guver
nele imperialiste să accepte dezarmarea, 
să preîntîmpine războiul. Pentru aceasta 
este necesar ca ei să-și dea seama de for
ța lor, să-și strîngă rîndurile.

Forțelor imperialismului și războiului tre
buie să li se opună forța organizată a cla
sei muncitoare mondiale. Ea dispune în 
prezent de avantajul că se bazează pe for
ța materială, pe capacitatea de apărare a 
țărilor socialiste, care se opun imperialis
mului. Au trecut de mult timpu
rile dominației absolute a imperialis
mului. Situația s-a schimbat radical și în 
comparație cu primele decenii după Re
voluția din Octombrie, cînd țara noastră 
era singură și era incomparabil mai sla
bă decît în prezent. în zilele noastre, ra
portul de forțe pe arena mondială este cu 
totul altul. De aceea, a te situa în prezent 
pe punctul de vedere al inevitabilității 
războiului înseamnă a manifesta neîncre
dere în forțele socialismului, a cădea pra
dă deznădejdii și defetismului

Se poate afirma la Infinit că războiul 
este inevitabil, prezentând un asemenea 
punct de vedere ca manifestare a „revo
luționarismului“. în realitate, un aseme
nea mod de a pupe problema oglindește 
doar neîncredere în forțele proprii, frica 
de imperialism.

în lagărul imperialist există încă forțe 
puternice care se opun dezarmării. Dar 
tocmai pentru 8 obliga aceste forte să 
bată în retragere trebuie stîrnită împo
triva lor mînia popoarelor, ele trebuie obli
gate să îndeplinească voința popoarelor.

Popoarele doresc dezarmarea și sînt 
convinse că tocmai comuniștii sînt avan
garda și organizatorii luntei popoarelor 
pentru atingerea acestui țel.

Lupta noastră pentru dezarmare nu este 
un procedeu tactic. Noi dorim sincer de
zarmarea. Si în această privință ne aflăm 
întru totul pe pozițiile marxism-leninis- 
mului. încă F. Engels arăta la sfîrșitul se
colului trecut că dezarmarea este posibilă 
și o denumea „garanția păcii“. în vremu
rile noastre, lozinca dezarmării a fost for
mulată pentru prima dată ca sarcină 
practică de V. I. Lenin, iar primele pro
puneri sovietice de dezarmare totală sau 
parțială au fost făcute încă în anul 1922 
la Conferința de la Genova. Aceasta se 
întîmpla pe timpul vieții lui Lenin, iar 
propunerile de dezarmare au fost formu
late de el.

Lupta pentru dezarmare este factorul 
cel mai Important de preîntîmninare a 
războiului, este o luptă eficientă împotri
va imperialismului. în această luptă, la

gărul socialist are de partea sa majorita
tea absolută a omenirii.

Tovarășii chinezi au formulat lozinca 
„luptei cu tăișul împotriva tăișului“, opu- 
nînd-o politicii celorlalte țări socialiste 
îndreptată spre destinderea situației inter
naționale și încetarea „războiului rece“, 
în realitate, o asemenea lozincă dă apă 
la moară politicii imperialiste de „echili
bristică în pragul războiului“, îi ajută pe 
adepții cursei înarmării. Se creează im
presia că conducătorii P. C. Chinez con
sideră avantajoasă menținerea și agrava
rea încordării internaționale, îndeosebi în 
relațiile dintre U.R.S.S. și S.U.A. Ei con
sideră, pesemne, că Uniunea Sovietică tre
buie să răspundă provocărilor cu provo
cări, să cadă în capcanele pe care le în
tind „turbații“ din lagărul imperialist, să 
primească provocarea imperialiștilor la 
întrecere în aventurism și agresiune, a- 
dică la întrecere nu pentru asigurarea 
păcii, ci pentru declanșarea războiului.

A păși pe o asemenea cale înseamnă a 
pune în pericol pacea și securitatea po
poarelor. Comuniștii, cărora le sînt scum
pe interesele popoarelor, nu vor păși nici
odată pe o asemenea cale.

Lupta pentru pace, pentru înfăptuirea 
principiilor coexistentei pașnice a state
lor cu orînduiri sociale diferite constituie 
una dintre cele mai importante forme ale 
luptei popoarelor împotriva imperialismu
lui, împotriva noilor războaie pe care el 
le pregătește, împotriva acțiunilor agresi
ve ale imperialiștilor în țările coloniale, 
împotriva bazelor militare ale imperialiș
tilor de pe teritoriile altor țări, împotriva 
cursei înarmărilor etc. Aceasta este o 
luptă în interesul clasei muncitoare, al 
tuturor oamenilor muncii și, în acest sens, 
ea este o luptă de clasă.

Partidul nostru, toate partidele frățești 
își amintesc și se călăuzesc în activitatea 
lor de concluzia Declarației că lupta îm
potriva primejdiei unui nou război mon
dial , trebuie desfășurată fără a aștepta ca 
bombele atomice și cu hidrogen să încea
pă să cadă. Această luptă trebuie desfă
șurată acum, sporind eforturile zi de zi. 
Principalul este să-i înfrînezi la timp pe 
agresori, să preîntîmpini războiul, să nu-1 
lași să izbucnească. A lupta astăzi pentru 
pace înseamnă a menține cea mai ascu
țită vigilență, a demasca neobosit politica 
imperialismului, a urmări cu atenție unel
tirile și mașinațiunile atîțătorilor la 
război, a ridica mînia sfîntă a popoarelor 
împotriva celor care urmează linia răz
boiului, a întări organizarea tuturor for
țelor iubitoare de pace, a intensifica ne
contenit acțiunile energice ale maselor în 
apărarea păcii, a întări colaborarea cu 
toate statele neinteresate în noi războaie.

Lupta pentru pace și pentru coexistentă 
pașnică slăbește frontul imperialismului, 
Izolează cele mai agresive cercuri ale aces
tuia de masele populare, ajută lupta re
voluționară a clasei muncitoare și lupta 
de eliberare națională a popoarelor.

Lupta pentru pace, pentru coexistentă 
pașnică este organic legată de lupta re
voluționară împotriva imperialismului. „în 
condițiile coexistenței • pașnice — au pro
clamat cele 81 de partide comuniste în 
Declarația lor — se creează posibilități 
favorabile pentru desfășurarea luptei de 
clasă în țările capitaliste, a mișcării de 
eliberare națională a popoarelor din țările 
coloniale și dependente. La rîndul lor. 
succesele luptei de clasă revoluționare și 
ale luptei de eliberare națională contri
buie la consolidarea coexistenței pașnice“.

în condițiile coexistenței pașnice au) fost 
obținute în ultimii ani noi victorii impor
tante în lupta de clasă a proletariatului 
și în lupta de eliberare națională a po
poarelor, se dezvoltă cu succes procesul 
revoluționar mondial.

De aceea, a rupe lupta pentru coexis
tența pașnică a statelor cu orînduiri so
ciale diferite de lupta revoluționară îm
potriva imperialismului, colonialismului, 
pentru independență și socialism, a le 
opune una alteia, așa cum procedează to
varășii chinezi, înseamnă a reduce prin
cipiul coexistenței pașnice la vorbe goale, 
a-1 goli de conținutul real, a nesocoti de 
fapt necesitatea luptei hotărîte împotriva 
imperialismului, pentru pace și coexisten
ță pașnică, ceea ce ar fi avantajos nu
mai pentru imperialiști.

în scrisoarea sa din 14 iunie, C.C. al 
P.C. Chinez învinuiește partidele comu
niste că ele ar extinde coexistența pașnică 
a statelor cu orînduiri sociale diferite asu
pra relațiilor între exploatați și exploata
tori, între clasele asuprite și cele asupri
toare, între masele de oameni ai muncii 
și imperialiști. Aceasta este într-adevăr o 
născocire monstruoasă și o calomnie la 
adresa partidelor frățești care conduc pro
letariatul în bătăliile lui de clasă împo
triva capitalului și care sprijină întotdeau
na lupta revoluționară și războaiele drepte 
de eliberare împotriva imperialismului.

Conducătorii P. C. Chinez au argumente 
atît de slabe în lupta împotriva P.C.U.S. 
și a altor partide frățești încît sînt nevoîți 
să recurgă la tot felul de subterfugii. La 
început ei ne atribuie teze cu totul nefon
date, născocite de ei înșiși, iar apoi încep 
să ne acuze, să lupte împotriva noastră, 
demascînd aceste teze. Exact așa stau lu
crurile cu afirmațiile lor absurde că 
P.C.U.S. și alte partide frățești ar renunța, 
chipurile, la revoluție, ar înlocui lupta de 
clasă prin coexistență pașnică. La noi, în 
orice cerc de învățămînt politic se știe 
foarte bine că atunci cînd vorbim despre 
coexistentă pașnică subînțelegem prin 
aceasta relațiile interstatale dintre țările 
socialiste și cele capitaliste. Principiul 
coexistentei pașnice firește, nu se poate 
extinde în nici un fel asupra relațiilor 
dintre clasele antagoniste din interiorul 
statelor capitaliste, este inadmisibil de a-1 

extinde asupra luptei clasei muncitoare 
împotriva burgheziei, pentru interesele 
sale de clasă, asupra luptei popoarelor în
robite împotriva colonialiștilor. P.C.U.S. se 
pronunță hotărît împotriva coexistenței 
pașnice în domeniul ideologiei. Acestea 
sînt adevăruri elementare și ar fi fost 
timpul ca toți cei ce se consideră marxist- 
leniniști să și le fi însușit.

III
Există divergențe serioase între P. C. 

Chinez, pe de o parte, și P.C.U.S. și alte 
partide marxist-leniniste, pe de altă parte, 
în problema luptei împotriva consecințe
lor cultului personalității Iui Stalin.

Conducătorii P. C. Chinez și-au asumat 
rolul de apărători ai cultului personalită
ții, de propagatori ai ideilor greșite ale lui 
Stalin. Ei încearcă să impună altor parti
de rînduielile, ideologia și morala, formele 
și metodele de conducere care au înflorit 
în perioada cultului personalității. Spu
nem deschis, că acest rol este de neinvi
diat, că el nu aduce nici onoare, nici 
glorie. Nimeni nu va reuși să-i împingă pe 
marxiști-leniniști, pe oamenii progresiști, 
pe calea apărării cultului personalității.

Poporul sovietic, mișcarea comunistă in
ternațională au apreciat la justa lor valoa
re curajul, îndrăzneala și principialitatea 
cu adevărat leninistă manifestate de par
tidul nostru, de comitetul său central în 
frunte cu tovarășul N. S. Hrușciov în 
lupta împotriva consecințelor cultului per
sonalității.

Toți știu că partidul nostru a făcut acest 
lucru pentru a înlătura greaua povară 
care încătușa forțele puternice ale oame
nilor muncii, pentru a accelera astfel dez
voltarea societății sovietice. Partidul nos
tru a făcut acest lucru pentru a purifica 
idealurile socialismului moștenite de la 
marele Lenin de abuzurile puterii perso
nale și de samavolniciile care au întinat 
aceste idealuri. Partidul nostru a făcut 
acest lucru pentru ca niciodată să nu se 
mai repete evenimentele tragice care au 
însoțit cultul personalității, pentru ca toți 
cei ce luptă pentru socialism să tragă în
vățăminte din experiența noastră.

întreaga mișcare comunistă a înțeles 
just și a sprijinit lupta împotriva cultului 
personalității, străin marxism-leninismu- 
luî. și împotriva urmărilor sale dăunătoa
re. Cîndva și conducătorii chinezi o apro
bau, ei vorbeau despre uriașa importanță 
internațională a Congresului al XX-lea al 
P.C.U.S.

Deschizînd Congresul al VIII-lea al 
Partidului Comunist Chinez în septembrie 
1956, tov. Mao Tze-dun a spus :

„Tovarășii sovietici, poporul sovietic au 
procedat după indicațiile lui Lenin. într-o 
perioadă scurtă, ei au obținut succese 
strălucite. La Congresul al XX-lea al 
P.C.U.S. care a avut loc recent s-au e- 
laborat, de asemenea, numeroase obiecti
ve politice juste, s-au condamnat lipsurile 
din cadrul partidului. Se poate afirma cu 
certitudine că munca lor va lua pe viitor 
o dezvoltare excepțională“.

în raportul politic al C.C, al P. C. Chi
nez, prezentat la Congres dé tov. Liu Sao- 
ți, această apreciere a fost dezvoltată :

„Congresul al XX-lea al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, care a avut 
loc în februarie anul curent, este un eve
niment politic de cea mai mare însemnă
tate. avînd o importanță mondială. Con
gresul a elaborat nu numai grandiosul 
plan al celui de-al VI-lea cincinal și o se
rie întreagă de obiective politice de cea 
mai mare importanță, îndreptate spre dez
voltarea continuă a cauzei socialismului, 
și a condamnat cultul personalității care 
a avut urmări serioase în partid, dar a 
formulat și propuneri pentru dezvoltarea 
continuă a coexistenței pașnice și a co
laborării internaționale, a adus o contri
buție remarcabilă la cauza destinderii în
cordării internaționale“.

Tot la Congresul al VIII-lea al P. C- 
Chinez, tov. Den Siao-pin, în raportul cu 
privire la modificări în statutul partidu
lui, a declarat :

„Leninismul cere ca în toate problemele 
de partid de mare importanță, hotărîrile 
să fie luate de un colectiv corespunzător, 
și nu de o singură persoană. Congresul al 
XX-lea al P.C.U.S. a explicat în mod con
vingător importanta deosebită a respectă
rii neabătute a principiului conducerii co
lective și a luptei împotriva cultului per
sonalității. Aceste explicații au exercitat 
o influență uriașă nu numai asupra 
P.C.U.S., ci și asupra celorlalte partide 
comuniste din toate țările lumii“.

în cunoscutul articol redacțional al zia
rului „Jenminjibao" „Din nou despre 
experiența istorică a dictaturii proletaria
tului“ (decembrie 1956), tovarășii chinezi 
scriau :

„Congresul al XX-lea al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice a dat dovadă 
de o hotărîre și un curaj uriaș în acțiu
nea de lichidare a cultului lui Stalin, de 
dezvăluire a greșelilor serioase ale lui 
Stalin și de lichidare a consecințelor gre
șelilor lui Stalin. în întreaga lume, mar- 
xist-leniniștii și oamenii care simpatizează 
cu cauza comunismului sprijină eforturile 
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice 
menite să îndrepte greșelile și doresc ca 
eforturile tovarășilor sovietici să fie încu
nunate de un succes deplin“.

Așa și este.
Orice om obiectiv care va compara a- 

ceste declarații ale conducătorilor chinezi 
cu ceea ce se spune în scrisoarea C.C. al 
P.C. Chinez din 14 iunie se va convinge că 
ei au făcut o cotitură de 180 de grade în 
aprecierea Congresului al XX-lea al parti
dului nostru.

Sînt oare admisibile oscilațiile și șovă
ielile în asemenea probleme principiale ? 
Firește că nu. Una din două: sau condu

cătorii chinezi nu au avut în trecut diver
gențe cu C.C. al P.C.U.S. în aceste proble
me principiale, sau toate aceste declarații 
au fost false.

Se știe că practica este cel mai bun cri
teriu al adevărului.

Practica este cea care demonstrează în 
mod convingător ce rezultate remarcabile 
a avut pentru viața țării noastre înfăp
tuirea liniei congreselor al XX-lea, al 
XXI-lea și al XXII-lea ale P.C.U.S. în 
cei zece ani care s-au scurs din momen
tul cînd partidul nostru a făcut o cotitură 
radicală în direcția restabilirii principii
lor și normelor leniniste ale vieții de 
partid, societatea sovietică a obținut re
zultate cu adevărat mărețe în dezvoltarea 
economiei. în avînt.ul culturii, științei, în 
ridicarea bunăstării poporului, în întări
rea capacității de apărare, în succesele po
liticii externe.

A rămas pentru totdeauna de domeniul 
trecutului atmosfera de teamă, suspiciune, 
neîncredere care a înveninat viața po
porului în perioada cultului personalității. 
Nu se poate nega faptul că omul sovietic 
a început să trăiască mai bine, ' să se 
bucure de binefacerile socialismului. în- 
t,rebați-l pe muncitorul care a primit lo
cuință nouă (și asemenea muncitori sînt 
milioanei), pe pensionarul cu bătrînețea 
asigurată, pe colhoznicul care cunoaște 
îndestulare întrebați miile și miile de oa
meni care au suferit pe nedrept de pe 
urma represiunilor din perioada cultului 
personalității și cărora 11 s-au redat liber
tatea și demnitatea, și veți afla ce înseam
nă în realitate pentru omul sovietic victo
ria liniei leniniste a Congresului al XX-lea 
al P.C.U.S.

întrebați-i pe oamenii ai căror părinți 
au căzut victime ale represiunilor din pe
rioada cultului personalității ce înseamnă 
pentru ei recunoașterea faptului că tații, 
mamele și frații lor au fost oameni cin
stiți și că ei înșiși nu sînt socotiți renegați 
de către societatea noastră, ci sînt fii și 
fiice demne, cu drepturi depline ai patriei 
sovietice.

Oriunde ne-am arunca privirea — în in
dustrie, agricultură, cultură, știință, artă
— pretutindeni are loc un progres rapid. 
Navele noastre cosmice străbat acum spa
tiile universului și aceasta este, de aseme
nea, o confirmare strălucită a justeței li
niei după care partidul nostru conduce 
poporul sovietic.

Firește, nu considerăm că în țara noas
tră s-a făcut tot.ul pentru omul sovietic, 
pentru îmbunătățirea vieții lui, Oamenii 
sovietici își dau seama că realizarea aces
tui principiu depinde nu numai de dorința 
noastră. Trebuie să se construiască socie
tatea comunistă să se creeze un belșug de 
bunuri materiale. De aceea, poporul nostru 
muncește dîrz pentru a crea mai repede 
valori materiale și spirituale, pentru a a- 
propia victoria comunismului. Toți pot 
constata că noi urmăm o linie justă, că 
vedem clar perspectivele dezvoltării 
noastre.

în programul P.C.US este trasat planul 
concret al construcției comunismului Prin 
realizarea lui se va asigura poporului so
vietic cel mai înalt nivel de trai, se vor 
pune bazele trecerii treptate la principiul 
scump al comunismului — „de la fiecare 
după capacități, fiecăruia după nevoi“.

Pentru oamenii șovietici este straniu și 
bizar să audă. că tovarășii chinezi în
cearcă să ponegrească Programul P.C.U.S.
— acest, plan măreț al construirii societă
ții comuniste.

Referindu-se la faptul că partidul 
nostru proclamă drept, sarcină a sa lupta 
pentru o viată mai bună a poporului, con
ducătorii P, C. Chinez fac aluzie la un 
fel de „îmburghezire“ și „degenerare“ a 
societății sovietice. După logica lor. dacă 
poporul umblă în opinci și mănîncă zea
mă lungă din strachina comună — asta 
înseamnă comunism, iar dacă omul mun
cii trăiește bine și vrea ca mîine să tră
iască și mai bine, asta ar însemna a- 
proape o restaurare a capitalismului !

Si vor să ne ofere această filozofie 
drept ultima descoperire a marxism-leni- 
nismului ! Aceasta îi demască complet pe 
autorii acestor „teorii“ ca pe niște oameni 
care nu au încredere în forțele și capa
citățile clasei muncitoare, care a luat pu
terea în mîinile ei și și-a creat statul său 
socialist.

Dacă ne adresăm istoriei țării noastre. 
Programului P.C.U S.. se poate vedea ușor 
de unde am pornit atunci cînd sub con
ducerea lui Lenin, am luat puterea în 
mîinile noastre, și ce culmi a atins po
porul sovietic. Țara noastră s-a trans
format într-o mare putere socialistă. în 
ce privește volumul producției industriale, 
Uniunea Sovietică ocupă primul loc în 
Europa și al doilea loc în lume, iar în cu- 
rînd va întrece S.U.A. și se va situa pe 
primul loc. Făuritorii tuturor victoriilor 
noastre sînt clasa muncitoare sovietică, 
țărănimea colhoznică sovietică, intelectua
litatea sovietică,

Sîntem convinși că asemenea succese 
mărețe sînt în stare să obțină nu numai 
poporul sovietic, ci și popoarele celorlalte 
țări socialiste — trebuie numai să se a- 
sigure conducerea justă de către clasa 
muncitoare și țărănime, trebuie ca cei 
care înfăptuiesc această conducere să gîn- 
dească realist și să adopte hotărîrl care 
să permită ca forțele și energia oameni
lor muncii să fie îndreptate pe o cale 
justă,

încercînd să justifice cultul personali
tății, conducătorii chinezi au îngrămădit 
în scrisoarea lor raționamente foarte în
depărtate de marxism, despre lupta de 
clasă în U.R.S.S., despre principiile, chi
purile greșite, ale Programului P.C.U.S. cu 
privire la statul întregului popor și la 
partidul întregului popor.

Nu intenționăm să examinăm în mod 
amănunțit în prezenta scrisoare toate 
aceste argumente. Oricine citește scrisoa
rea C.C. al P. C. Chinez din 14 iunie își 
va da seama fără îndoială cit de neputin

cioase și cît de îndepărtate de viața po
porului sovietic sînt raționamentele cu
prinse în scrisoarea C.C. al P. C. Chinez. 
Sîntem dăscăliți că în societatea sovietică 
se mențin încă clase vrăjmașe, și de aceea 
se menține necesitatea dictaturii proleta
riatului. Care sînt aceste clase ? Din scri
soarea C.C. al P. C. Chinez se poate în
țelege că este vorba de „trîntori bur
ghezi“, „paraziți, speculanți, escroci, chiu
langii, huligani, delapidatori“.

Nimic de zis. tovarășii chinezi au o con
cepție originală despre clase și lupta de 
clasă. De cînd aceste elemente parazitare 
sînt considerate o clasă ? Și ce fel de 
clasă ? Clasa chiulangiilor sau clasa huli
ganilor, clasa delapidatorilor, sau clasa 
paraziților ? în nici o societate delicvent)! 
nu au constituit o clasă anume. Asta o știe 
pînă și un elev de școală. Desigur, nici în 
societatea socialistă aceste elemente nu 
formează o clasă. Ele sînt manifestări ale 
rămășițelor capitalismului.

Pentru a lupta împotriva acestor oa
meni nu este nevoie de dictatura prole
tariatului. Statul întregului popor poate 
face față și face față pe deplin acestei 
sarcini. Din propria noastră experiență 
practică știm că lupta împotriva delicven
tei este cu atît mai eficientă cu cît este 
organizată mai bine munca educativă a 
organizațiilor de partid, sindicale și altor 
organizații obștești, cu cît este mai mare 
rolul opiniei publice, cu cît acționează 
mai bine miliția sovietică.

Nu se poate nega faptul că în prezent 
societatea sovietică este alcătuită din două 
clase principale — muncitorii și țăranii, 
precum și intelectualitatea, că nici o clasă 
a societății sovietice nu are o situație care 
să-i permită să exploateze alte clase. Dic
tatura este o noțiune de clasă ; asupra cui 
propun tovarășii chinezi să se exercite 
dictatura proletariatului în Uniunea So
vietică : asupra țărănimii colhoznice sau 
asupra intelectualității ieșite din popor ? 
Nu se poate să nu se țină seama că în so
cietatea socialistă clasa muncitorilor și ță
rănimea s-au schimbat esențial, că deo
sebirile, hotarul dintre ele se șterg tot mai 
mult.

După victoria totală și definitivă a so
cialismului, clasa muncitoare își exercită 
rolul conducător nu prin dictatura proleta
riatului. Clasa muncitoare rămîne și în 
condițiile construirii desfășurate a comu
nismului clasa cea mai înaintată a socie
tății. Rolul ei de avangardă este determi
nat atît de situația sa economică, de fap
tul că este legată direct de cea mai înaltă 
formă de proprietate socialistă, cît și de 
faptul că ea are cel mai înalt grad de că- 
lire dobîndit în decenii de luptă de clasă 
și experiență revoluționară.

Tovarășii chinezi se referă la afirma
ția lui K, Marx că conținutul perioadei 
de trecere de la capitalism la comunism 
nu poate fi altul decît dictatura prole
tariatului. Dar. spunînd aceasta, Marx 
avea în vedere comunismul ca un tot, 
ca o formație social-economică unică (al 
cărei prim stadiu este socialismul), la 
care nu se poate trece fără revoluție 
socialistă și fără dictatura, proletariatu
lui. Există o serie de declarații ale lui 
V. I. Lenin în care se subliniază absolut 
clar că dictatura proletariatului este ne
cesară tocmai pentru a infringe rezis
tența claselor exploatatoare, pentru <t 
organiza construcția socialistă, pentru a 
asigura victoria socialismului — prima 
fază a comunismului. De aici reiese că 
după victoria socialismului, cînd în so
cietate rămîn numai oameni ai muncii, 
clase prietene care și-au schimbat com
plet natura și nu mai ai pe cine să re
primi, dispare necesitatea dictaturii pro
letariatului.

Dacă extragem adevăratul conținut din 
grămada de raționamente pseudoteore- 
tice, cuprinse în scrisoarea C. C. al 
P. C. Chinez în aceste probleme, el con
stă în următoarele : tovarășii chinezi se 
pronunță împotriva liniei P.C.U.S. de 
dezvoltare a democrației socialiste, enun
țată cu atîta forță în hotărîrile congre
selor al XX-lea. al XXI-lea și al XXII- 
lea ale partidului nostru, în Programul 
P.C.U.S. Nu este de loc întîmplător că în 
ampla lor scrisoare nu s-a găsit loc nici 
măcar pentru a menționa dezvoltarea 
democrației în condițiile socialismului, în 
condițiile construirii comunismului.

Este greu să-ți dai seama pe deplin 
de motivele după care se călăuzesc to
varășii chinezi cînd apără cultul perso
nalității. De fapt, pentru prima dată în 
istoria mișcării comuniste internaționale 
ne izbim de proslăvirea fățișă a cultului 
personalității. Trebuie menționat că, 
chiar în perioada în care cultul perso
nalității înflorea în țara noastră, Stalin 
însuși a fost nevoit să renege în cuvinte 
această teorie mic-burgheză și a decla
rat că ea pornește de la socialiștii revo
luționari.

Nu pot provoca decît uimire încercă
rile de a se sprijini pe Marx și Lenin 
pentru a apăra ideologia cultului per
sonalității. Oare tovarășii chinezi nu știu 
că, încă în perioada formării partidului 
nostru. Lenin a desfășurat o luptă uria
șă împotriva teoriilor narodniciste despre 
eroi și gloată, că în timpul lui Lenin 
s-au aplicat metode de conducere cu 
adevărat colective în C.C. al partidului 
nostru și în statul sovietic, că Lenin era 
un om neobișnuit de modest și biciuia 
fără cruțare cele mai neînsemnate ma
nifestări de lingușire și slugărnicie față 
de el ?

Firește că lupta împotriva cultului per
sonalității nu a fost considerată nicioda
tă de partidul nostru sau de alte partide 
marxist-leniniste ca o negare a autori
tății conducătorilor de partid și de stat, 
P.C.U.S a subliniat în repetate rînduri, 
Inclusiv la congresele al XX-lea și al 
XXII-lea, că partidul prețuiește autorita
tea conducerii sale, că detronînd cultul 
personalității și luptînd împotriva conse
cințelor lui, partidul dă o înaltă apreciere 
acelor conducători care exprimă într-a
devăr interesele poporului și își consa
cră forțele luptei pentru victoria comu
nismului și de aceea se bucură de o au
toritate meritată.

Continuarea textului scrisorii des
chise a C.C. al P.C.U.S. va fi publi
cată în numărul următor al zia
rului.
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unitatea dintre China și Uniunea Sovie
tică. Ei încearcă în mod invariabil acțiuni 
de infiltrare și subversiune în țările so
cialiste și nutresc chiar speranța deșartă 
de a distruge lagărul socialist.

Problema atitudinii juste față de lagărul 
socialist este o problemă principială, de 
cea mai mare importanță, care stă în fața 
tuturor partidelor comuniste și muncito
rești.

Partidele comuniste și muncitorești în
făptuiesc astăzi sarcina unității și luptei 
proletare internaționaliste în condiții isto
rice noi. Cînd exista doar o singură țară 
socialistă și cînd această țară trebuia să 
facă față ostilității și amenințării tuturor 
imperialiștilor și reacționarilor, deoarece 
urma cu fermitate linia și politica justă 
marxist-leninistă, piatra de încercare a 
internaționalismului proletar pentru fie
care partid comunist era dacă apără sau 
nu cu hotărîre singura țară socialistă. As
tăzi există un lagăr socialist compus din 
13 țări, Albania, Bulgaria, China, Cuba, 
Cehoslovacia. Republica Democrată Ger
mană, Ungaria, Republica Populară De
mocrată Coreeană, Mongolia, Polonia. Ro- 
mînia. Uniunea Sovietică și Republica De
mocrată Vietnam. în aceste condiții, pia
tra de încercare a internaționalismului 
proletar pentru fiecare partid comunist 
este dacă el apără sau nu cu hotărîre în
tregul lagăr socialist, dacă el apără sau 
nu unitatea tuturor țărilor acestui lagăr 
pe baza marxism-leninismului și dacă el 
apără sau nu linia și politica marxist-le
ninistă pe care trebuie să le urmeze țările 
socialiste.

Dacă cineva nu urmează linia și po
litica justă marxist-leninistă, nu apără 
unitatea lagărului socialist, ci, dimpo
trivă, creează încordare și dezbinare în 
cadrul acestuia, sau chiar urmează poli
tica revizioniștilor iugoslavi, încearcă să 
lichideze lagărul socialist sau ajută țările 
capitaliste să atace țări socialiste frățești, 
atunci acesta trădează interesele întregu
lui proletariat internațional și ale popoa
relor lumii.

Dacă cineva, mergînd pe urmele al
tora. apără linia și politica oportunistă 
greșită dusă de o anumită tară socialistă, 
în loc să susțină linia și politica marxist- 
leninistă justă pe care trebuie să o ur
meze țările socialiste, apără politica di
vizării in loc să susțină politica unității, 
atunci acesta se abate de la marxism-le
ninism și de la internaționalismul pro
letar

(7) Folosindu-se de situația creată după 
cel de-al doilea război mondial, imperia
liștii din S.U A au luat locul fasciștilor 
germani, italieni și japonezi și au încercat, 
să înjghebeze un uriaș imperiu mondial 
cum nu a mai existat niciodată în trecut 
Obiectivele strategice ale imperialismului 
S.U.A. au fost și sînt acapararea și domi
narea zonei intermediare dintre State'e 
Unite și lagărul socialist, înăbușirea revo
luțiilor popoarelor și țărilor asuprite, dis
trugerea țărilor socialiste și astfel supu
nerea tuturor popoarelor și țărilor lumii, 
inclusiv a aliaților lor. dominației și în
robirii de către capitalul monopolist din 
S.U.A.

După cel de-al doilea război mondial 
imperialiștii americani au dus și duc o 
propagandă de război împotriva Uniunii 
Sovietice și a lagărului socialist Această 
nropagandă are două aspecte. în timp ce 
imperialiștii din S U A pregătesc în rea
litate un astfel de război, ei folosesc a- 
ceastă propagandă și ca o perdea de fum 
pentru camuflarea asupririi poporului a- 
merican și a extinderii agresiunii lor îm
potriva restului lumii capitaliste.

Declarația din 1960 subliniază : 
..Imperialismul american a devenit cel 

mai mare exploatator internațional“
„Reazemul principal al colonialismului 

contemporan sînt. Statele Unite ale Ame
rică“.

„Principala forță a agresiunii și războ
iului este imperialismul american“

„Mersul evenimentelor internaționale 
din ultimii ani a furnizat multe dovezi noi 
că imperialismul american este reazemul 
principal al reacțiunii mondiale, un jan
darm international și un dușman al po
poarelor din lumea întreagă".

Imperialismul S.U A impune politica sa 
de agresiune și război în întreaga Iunie, 
dar rezultatul va fi contrar celui scontat. 
— el nu va face decît să grăbească tre
zirea popoarelor din toate țările și revo
luțiile acestora

Imperialiștii din S U.A. au ridicat împo
triva lor popoarele din lumea întreagă și 
au ajuns să fie încercuiți de ele. Prole
tariatul internațional trebuie și poate să 
unească toate forțele care pot fi unite, să 
se folosească de con'radicțiile interne din 
lagărul dușman și să creeze cel mai larg 
front unit împotriva imperialiștilor ameri
cani și a lacheilor lor

Linia realistă și justă constă în legarea 
soartei popoarelor și întregii omeniri de 
unitatea și lupta proletariatului mondial 
de unitatea și lupta popoarelor din toate 
țările

Dimpotrivă.' a nu face nici, o, deosebire 
între dușmani, prieteni și noi înșine și a 
lega soarta popoarelor și omenirii de co
laborarea cu imperialismul american în
seamnă a duce oamenii pe o, cale greșită 
Evenimentele din ultimii cîțiva ani au 
spulberat această iluzie

(8) Diferitele tipuri de contradicții exis
tente în lumea contemporană sînt. con
centrate în regiuni vaste ale Asiei. Afri
cii și Americii Latine Acestea sînt regiu
nile cele mai vulnerabile aflate sub do
minația imperialistă și totodată focare ale 
furtunii revoluției mondiale care dau lo
vituri directe imperialismului

Mișcarea revoluționară național-demo- 
cratică din aceste regiuni și mișcarea re
voluționară socialistă internațională sînt 
cele două mari curente istorice ale timpu
lui nostru.

Revoluția national-democratică din a- 
ceste regiuni este o parte componentă im
portantă a revoluției proletare mondiale 
contemporane.

Luptele revoluționare antiimperialiste 
ale popoarelor din Asia. Africa și America 
Latină lovesc și subminează temeliile do
minației imperialismului și colonialismu
lui vechi și nou și constituie astăzi o for
ță puternică în apărarea păcii mondiale

De aceea, într-un sens. întreaga cauză a 
revoluției proletare internaționale depin
de de rezultatul luptelor revoluționare ale 

popoarelor din aceste regiuni, care con
stituie majoritatea covîrșitoare a popu
lației lumii.

De aceea, lupta revoluționară antilmpe- 
rialistă a popoarelor din Asia, Africa și 
America Latină nu are în nici un caz o 
semnificație regională, ci o importanță ge
nerală pentru întreaga cauză a revoluției 
proletare mondiale.

Anumite persoane merg astăzi atît de 
departe încît neagă marea importanță in
ternațională a luptelor revoluționare anti
imperialiste ale popoarelor din Asia, A- 
frica și America Latină și, sub pretextul 
înlăturării barierelor de naționalitate, cu
loare și așezare geografică, fac tot ce le 
stă în putință pentru a șterge linia de de
marcație dintre națiunile asuprite și asu
pritoare. dintre țările asuprite și cele asu
pritoare, fac tot ce le stă în putință pentru 
a înăbuși luptele revoluționare ale popoa
relor din aceste regiuni. Tn fapt, aceste 
persoane satisfac nevoile imperialismului 
și creează o nouă „teorie“ menită să justi
fice dominația imperialismului în aceste 
regiuni și să promoveze politica sa de co
lonialism vechi și nou. în realitate, a- 
ceastă „teorie“ nu caută să înlăture barie
rele de naționalitate, culoare și așezare 
geografică, ci să mențină dominația „na
țiunilor superioare“ asupra națiunilor a- 
suprite. Este foarte firesc ca popoarele din 
aceste regiuni să respingă această „teorie“ 
înșelătoare.

Clasa muncitoare din fiecare țară socia
listă și din fiecare țară capitalistă trebuie 
cu adevărat să traducă în viață lozincile 
de luptă „Muncitori din toate țările, uni- 
ți-vă !“ si „Muncitori și națiuni asuprite 
ale lumii, uniți-vă 1“. Ea trebuie să stu
dieze experiența revoluționară a popoare
lor din Asia, Africa și America Latină, 
să sprijine cu fermitate acțiunile lor re
voluționare și să considere cauza eliberă
rii lor drept sprijinul cel mai de nădejde 
pentru ea însăși si în concordanță directă 
cu propriile ei interese. Aceasta este sin
gura cale eficientă pentru a înlătura ba
rierele de naționalitate, culoare si așezare 
geografică și acesta este singurul interna
ționalism proletar adevărat.

Pentru clasa muncitoare din țările capi
taliste europene și americane este cu ne
putință să se elibereze dacă nu se unește 
cu națiunile asuprite și dacă aceste na
țiuni nu sînt eliberate. Lenin arăta pe 
bună dreptate : „Mișcarea revoluționară 
din țările înaintate ar fi. de fapt, o sim
plă înșelăciune dacă în lupta muncitorilor 
împotriva capitalului din Europa și din 
America n-ar exista o unire strînsă și de
plină între ei si sutele de milioane de 
sclavi „coloniali“, asupriți de acest capi
tal“.

Anumite persoane din mișcarea comu
nistă internațională adoptă acum o atitu
dine nasivă. sau disnretuitoare. sau nega
tivă față de lunta de eliberare a națiuni
lor asunrite Ele anără de fant. interesele 
capitalului monopolist, trădînd interesele 
proletariatului, degenerînd în social-de- 
mocrați.

Atitudinea adoptată față de luntele re
voluționare ale țărilor din Asia. Africa și 
America Latină constituie un criteriu im
portant pentru a diferenția pe cei care do
resc revoluția de cei care nu o doresc și 
pe cei care apără cu adevărat pacea mon
dială de cei care dau apă la moară forțe
lor agresiunii și războiului.

(9) în fata națiunilor și popoarelor asu
prite din Asia Africa Și America Latină 
stă sarcina imediată a luptei împotriva 
imperialismului și lacheilor săi.

Istoria a încredințat partidelor proleta
riatului din aceste regiuni misiunea mă
reață de a ține sus steagul luptei împo
triva imperialismului. împotriva vechiului 
și noului colonialism, pentru independență 
națională și democrație populară, misiunea 
de a sta în fruntea mișcării revoluționare 
național-democrat.ice și de a lupta pentru 
un viitor socialist.

în aceste regiuni, pături foarte largi ale 
populației refuză să fie sclave ale impe
rialismului Aceste pături cuprind nu nu
mai muncitori, țărani, intelectuali și mica 
burghezie, ci și burghezia națională pa
triotică și chiar anumit.i regi, prinți și aris
tocrat! care sînt patrioțf

Proletariatul și partidul său trebuie să 
aibă încredere în forța maselor și, mai 
presus de toate, trebuie să se unească cu 
țăranii și să creeze o alianță trainică între 
muncitori și țărani Este de o importanță 
primordială ca membrii înaintați ai pro
letariatului să muncească în regiunile ru
rale. să ajute pe țărani să se organizeze 
și să ridice conștiința lor de clasă și să în
tărească demnitatea lor națională și încre
derea în propriile forțe.

Pe baza alianței dintre muncitori și ță
rani, proletariatul și partidul său trebuie 
să unească toate păturile care pot fi unite 
și să organizeze un front larg, unit împo
triva imperialismului și lacheilor săi. Pen
tru întărirea și lărgirea acestui front unit 
este necesar ca partidul proletariatului 
să-și păstreze independența sa ideologică, 
politică și organizatorică și să apere hege
monia sa în revoluție.

Partidul proletariatului și poporul revo
luționar trebuie să învețe să stăpînească 
toate formele de luptă, inclusiv lupta ar
mată. Ori de cîte ori imperialismul și la
cheii săi recurg la represiune armată, ei 

I trebuie să înfrîngă forța armată contra
revoluționară, prin forța armată revolu- 

, ționară
Statele naționaliste care și-au cîștigat 

recent, independența politică se află încă 
în fața sarcinii arzătoare de a o consolida, 
lichidînd forțele imperialismului și ale re
acțiunii interne. înfăptuind reforme agrare 
și alte reforme sociale și dezvoltînd eco
nomia și cultura lor națională Pentru a- 
ceste țări este de o importanță practică și 
vitală să vegheze și să lupte împotriva 
politicii néocolonialiste pe care vechii co
lonialiști o adoptă pentru a-și apăra inte
resele și îndeosebi împotriva neocolonia- 
lismului imperialismului american

în unele din aceste țări, burghe
zia națională patriotică continuă să stea 
alături de mase în lupta împotriva impe
rialismului și colonialismului și adoptă 
unele măsuri de progres social. Acest lu
cru cere partidului proletariatului să facă 
o apreciere completă asupra rolului pro
gresist al burgheziei naționale patriotice 
și să întărească unitatea cu ea,

Pe măsură ce contradicțiile sociale in
terne și lupta de clasă pe plan interna
țional se ascut, burghezia, îndeosebi ma
rea burghezie din unele țări care și-au 
cîștigat recent independența, înclină în- 
tr-o măsură tot mai mare de partea im
perialismului și urmează o politică anti
populară, anticomunistă și contrarevolu
ționară. Este necesar ca partidul prole
tariatului să se opună cu hotărîre acestei 
politici reacționare.

De regulă, burghezia din aceste țări are 
un dublu caracter. Atunci cînd se consti
tuie un front unit cu burghezia, politica 
partidului proletariatului trebuie să fie o 
politică atît de unitate cît și de luptă. Po
litica trebuie să urmărească unitatea cu 
burghezia în măsura în care aceasta tinde 
să fie progresistă, antiimperialistă și anti
feudală, dar să lupte împotriva tendințe
lor ei reacționare de a încheia compromi
suri și de a colabora cu imperialismul și 
cu forțele feudalismului.

în problema națională, concepția despre 
lume a partidului proletariatului este in
ternaționalismul și nu naționalismul. în 
lupta revoluționară el sprijină naționalis
mul progresist și se opune naționalismu
lui reacționar. El trebuie întotdeauna să 
se despartă, printr-o linie de demarcație 
clară, de naționalismul burghez, al cărui 
prizonier nu trebuie să devină niciodată.

în Declarația din 1960 se spune că „Co
muniștii demască încercările aripii reac
ționare a burgheziei de a prezenta intere
sele ei egoiste și înguste de clasă drept 
interese ale întregii națiuni, folosirea de
magogică în același scop de către politi
cienii burghezi a unor lozinci socialiste“.

Dacă proletariatul ajunge la remorca 
moșierilor și burgheziei în revoluție, nu 
este cu putință nici o victorie reală sau 
deplină în revoluția democratică națio
nală și. chiar dacă se obține o oarecare 
victorie, va fi imposibil de a o consolida.

în cursul luptelor revoluționare ale na
țiunilor și popoarelor asuprite, partidul 
proletariatului trebuie să prezinte un pro
gram propriu al său care să fie pe deplin 
orientat împotriva imperialismului și re
acțiunii interne, spre independență națio
nală și democrație populară și trebuie 
să-și ducă independent activitatea în rîn- 
dul maselor, să dezvolte neîncetat forțele 
progresiste, să cîștige de partea sa forțele 
de mijloc și să izoleze forțele reacționare 
Numai în felul acesta partidul proleta
riatului poate să ducă revoluția democra
tică națională pînă la capăt și șă că
lăuzească revoluția pe drumul socialismu
lui.

(10) în țările imperialiste și capitaliste 
revoluția proletară și dictatura proleta
riatului sînt necesare pentru rezolvarea 
definitivă a contradicțiilor societății capi
taliste.

Luptînd pentru îndeplinirea acestei sar
cini, partidul proletariatului trebuie, în 
condițiile actuale, să conducă în mod activ 
clasa muncitoare și oamenii muncii. în 
luptele împotriva capitalului monopolist, 
pentru apărarea drepturilor democratice, 
împotriva amenințării fascismului, pentru 
îmbunătățirea condițiilor de trai, împo
triva cursei înarmărilor și pregătirilor de 
război ale imperialiștilor, pentru apărarea 
păcii mondiale și sprijinirea activă a 
luptelor revoluționare ale națiunilor asu
prite.

In țările capitaliste în care imperialis
mul american își exercită controlul, sau 
caută să-și asigure controlul, clasa 
muncitoare și poporul trebuie să-și în
drepte atacurile în primul rînd împotriva 
imperialismului american, dar totodată 
împotriva propriilor lor capitaliști mono- 
poliști și altor forțe reacționare care tră
dează interesele naționale.

Marile lupte de masă din ultimii ani 
din țările capitaliste au arătat că clasa 
muncitoare și oamenii muncii se trezesc 
din nou. Luptele lor, care dau lovituri ca
pitalului monopolist și reacțiunii, au des
chis perspective luminoase cauzei revolu
ționare din țările lor și constituie tot
odată un sprijin puternic pentru luptele 
revoluționare ale popoarelor din Asia, 
Africa și America Latină și pentru țările 
lagărului socialist.

Partidele proletariatului din țările im
perialiste sau capitaliste trebuie să-și păs
treze independența lor ideologică, poJitidă 
și organizatorică în conducerea luptelor 
revoluționare în același timp, ele trebuie 
să unească toate forțele care pot fi unite 
și să creeze un front unit și larg împo
triva capitalului monopolist și împotriva 
politicii imperialiste a agresiunii și răz
boiului.

Conducînd în mod activ luptele cu
rente, comuniștii din țările capitaliste tre
buie să le îmbine cu lupta pentru intere
sele generale și de perspectivă, să educe 
masele în spiritul revoluționar marxist- 
leninist, să ridice neîncetat nivelul con
științei lor politice și să-și asume sarcina 
istorică a revoluției proletare. Dacă ei nu 
vor proceda în felul acesta, dacă ei vor 
considera că mișcarea curentă este totul, 
dacă vor stabili atitudinea lor de la caz 
la caz dacă se vor adapta evenimentelor 
zilei și vor sacrifica interesele fundamen
tale ale proletariatului, aceasta înseamnă 
întru totul social-democrație.

Social-democrația este un curent ideo
logic burghez. Lenin a subliniat cu mult 
timp în urmă că partidele social-demo- 
crate sînt detașamente politice ale bur
gheziei. agenții ei în mișcarea muncito
rească și principalul ei sprijin. Comuniștii 
trebuie totdeauna să tragă o linie clară 
de demarcație între ei și partidele social- 
democrate în problema fundamentală a 
revoluției proletare și dictaturii proleta
riatului și să lichideze influența ideolo
gică a social-democrației în sînul mișcării 
internaționale a clasei muncitoare și în 
rîndurile oamenilor muncii. Comuniștii 
trebuie, în afara oricărei îndoieli, să cîș
tige de partea lor masele aflate sub in
fluența partidelor social-democrate și să 
cîștige de partea lor acele elemente de 
stînga și de centru din partidele social- 
democrate care vor să se opună capitalu
lui monopolist din țara lor și dominației 
imperialismului străin, trebuie să se 
unească cu ele în cadrul unei largi ac
țiuni comune, în luptele de zi cu zi ale 
mișcării muncitorești și în lupta pentru 
apărarea păcii mondiale.

Pentru a conduce proletariatul și oa
menii muncii în revoluție, partidele mar- 
xist-leniniste trebuie să stăpînească toate 
formele de luptă și să fie capabile de a 
înlocui repede o formă cu alta, atunci 
cînd condițiile luptei se schimbă. Avan
garda proletariatului va rămîne în toate 
împrejurările invincibilă numai dacă stă- 
pînește toate formele de luptă — atît paș
nice cît și armate, atît deschise cît și as
cunse, atit legale cît și ilegale lupta 
parlamentară și lupta de masă etc Este 
greșit să se refuze folosirea formelor par

lamentare sau altor forme legale de luptă, 
atunci cînd ele pot și trebuie să fie folo
site. Cu toate acestea, dacă un partid mar- 
xist-leninist cade în legalism sau creti
nism parlamentar, reducînd lupta la limi
tele permise de burghezie, aceasta va duce 
inevitabil la renunțarea la revoluția pro
letară și dictatura proletariatului.

(11) In problema trecerii de la capita- 
j lism la socialism, partidul proletariatului

trebuie să pornească de la punctul de ve- 
l dere al luptei de clasă și revoluției și să 

se sprijine pe învățătura marxist-leninistă 
despre revoluția proletară și. dictatura 
proletariatului.

Comuniștii preferă totdeauna să înfăp
tuiască trecerea la socialism pe căi paș
nice. Dar poate fi oare proclamată tre
cerea pașnică ca un principiu strategic 
nou pe scară mondială al mișcării comu
niste internaționale ? Categoric nu.

Marxism-leninismul afirmă consecvent 
că problema fundamentală a oricărei re
voluții este problema puterii de stat. Atît 
Declarația din 1957 cît și Declarația din 
1960 subliniază limpede că „leninismul ne 
învață și experiența istorică confirmă că 
clasele dominante nu cedează de bunăvoie 
puterea“. Vechiul guvern nu pleacă nici
odată, nici chiar într-o perioadă de criză, 
atît timp cît nu este izgonit. Aceasta este 
o lege universală a luptei de clasă

în anumite condiții istorice, Marx și 
Lenin au pus într-adevăr problema posi
bilității unei dezvoltări pașnice a revolu
ției. • Dar, după cum a subliniat Lenin, 
dezvoltarea pașnică a revoluției este un 
prilej „foarte rar întîlnit în istoria revo
luțiilor“.

De fapt, nu există nici un precedent 
, istoric al trecerii pașnice de la capitalism 

la socialism.
Unii spun că nu exista un precedent a- 

tunci cînd Marx a prevăzut că socialis
mul va înlocui în mod inevitabil capita
lismul. Atunci, de ce să nu putem pre
vedea trecerea pașnică de la capitalism la 
socialism, în ciuda faptului că lipsește un 
precedent ?

Această paralelă este absurdă. Aplicînd 
materialismul dialectic și istoric, Marx a 
analizat contradicțiile capitalismului, a 
descoperit legile obiective ale dezvoltării 
societății omenești și a ajuns la o conclu
zie științifică ; ’n timp ce profeții care își 
pun toate speranțele în .trecerea pașnică" 
pornesc de la idealismul istoric, ignorează 
contradicțiile cele mai fundamentale ale 
capitalismului, resping învățătura marxist- 
leninistă despre lupta de clasă și ajung la 
o concluzie subiectivă și neîntemeiată. 
Cum pot găsi ajutor în Marx, oameni care 
resping marxismul ?

Este limpede pentru oricine că țările 
capitaliste își întăresc aparatul lor de stat 
— și îndeosebi cel militar — al cărui prim 
scop este oprimarea poporului din pro
priile țări.

Partidul proletariatului nu trebuie să 
pună niciodată la baza gîndirii sale, a po
liticii sale privind revoluția și a întregii 
sale activități, presupunerea că imperia
liștii și reacționarii vor accepta transfor
marea pașnică.

Partidul proletariatului trebuie să se 
pregătească pentru două posibilități — în 
timp ce se pregătește pentru o dezvoltare 
pașnică a revoluției, trebuie să se pregă
tească din plin și în vederea unei dezvol
tări nepașnice. El trebuie să se concen
treze stăruitor asupra sarcinii de a acu
mula forță revoluționară, astfel încît să 
fie gata să cucerească victoria atunci cînd 
condițiile revoluției vor fi coapte, sau să 
dea ripostă puternică imperialiștilor și 
reacționarilor, atunci cînd aceștia vor lan
sa atacuri prin surprindere și agresiuni 
armate.

Dacă nu va face asemenea pregătiri, 
partidul proletariatului va paraliza voința 
revoluționară a proletariatului, se va de
zarma din punct de vedere ideologic și 
va cădea într-o stare de pasivitate totală, 
de nepregătire atît din punct de vedere 
politic cît și organizatoric, iar rezultatul 
va fi îngroparea cauzei revoluționare a 
proletariatului.

(12) In diferitele perioade ale istoriei 
omenirii revoluțiile sociale constituie o 
necesitate istorică, au loc pe baza unor 
legi obiective, independente de voința 
omului. Istoria arată că nu a existat nici
odată o revoluție care să poată cuceri vic
toria fără zigzaguri și sacrificii.

Avînd la bază teoria marxist-leninistă, 
sarcina partidului proletariatului este să 
analizeze condițiile istorice concrete, să 
elaboreze strategia și tactica justă și să 
călăuzească masele în ocolirea stîncilor 
ascunse, evitînd sacrificii inutile și atin- 
gînd obiectivul pas cu pas. Este oare po
sibilă evitarea cu totul a sacrificiilor ? Nu 
a fost posibilă în cazul revoluțiilor scla
vilor, revoluțiilor iobagilor, revoluțiilor 
burgheze sau revoluțiilor naționale — și 
nu este posibilă nici în cazul revoluțiilor 
proletare. Chiar dacă linia călăuzitoare a 
revoluției este justă, nu poate exista o 
garanție sigură împotriva unor insuccese 
și sacrificii în desfășurarea revoluției. Atît 
timp cît se adoptă o linie justă, revoluția 
este menită în cele din urmă să obțină 
victoria. A abandona revoluția sub pre
textul evitării unor sacrificii înseamnă în 
realitate a cere poporului să rămînă pe 
veci în stare de sclavie și să îndure sufe
rințe și sacrificii nesfîrșite.

Cunoașterea elementară a marxism-le
ninismului ne arată că durerile nașterii 
unei revoluții sînt mult mai mici decît ale 
bolilor cronice ale vechii societăți. Lenin a 
spus pe bună dreptate că „actuala ordine 
impune clasei muncitoare mereu și în mod 
inevitabil victime nenumărate, chiar și în 
timpurile cele mai pașnice“.

Oricine crede că o revoluție poate fi în
făptuită numai dacă totul merge foarte 
lin, numai dacă există în prealabil garan
ții împotriva sacrificiilor și eșecului, cu 
siguranță nu este un revoluționar.

Oricît. de grele ar fi condițiile și indi
ferent de sacrificiile și de înfrîngerile pe 
care le-ar putea suferi revoluția, revolu
ționarii proletari trebuie să educe masele 
în spiritul revoluției și să țină sus stea
gul revoluției, nu să-J abandoneze.

Ar fi aventurism „de stînga“ dacă par
tidul proletariatului ar dezlănțui în mod 
pripit o revoluție înainte de maturizarea 
condițiilor obiective. Dar ar fi oportunism 
de dreapta dacă partidul proletariatului 
nu ar îndrăzni să conducă o revoluție și 
să cucerească puterea de stat atunci cînd 
condițiile obiective sînt coapte.

Chiar și în vremuri obișnuite, cînd con
duce masele în lupta de zi cu zi, partidul 
proletariatului trebuie să pregătească din 
punct de vedere ideologic politic și orga
nizatoric propriile lui rînduri și masele 
pentru revoluție și să promoveze luptele 
revoluționare, astfel încît să nu scape pri

lejul de a răsturna regimul reacționar și 
de a instaura o nouă putere de stat atunci 
cînd condițiile pentru revoluție sînt 
coapte. Altminteri, atunci cînd condițiile 
obiective sînt coapte, partidul proletaria
tului va pierde pur și simplu prilejul de a 
dobîndi victoria.

Partidul proletariatului trebuie să dea 
dovadă neclintit de o înaltă principiali
tate și să manifeste concomitent flexibili
tate, iar uneori să accepte compromisu
rile care sînt necesare în interesul revo
luției. Dar el nu trebuie să renunțe nici
odată la o politică principială și la obiec
tivul revoluției sub pretextul flexibilității 
și compromisurilor necesare.

Partidul proletariatului trebuie să con
ducă masele în luptele împotriva dușma
nilor, și trebuie să știe cum să folosească 
contradicțiile din rîndu) acestor dușmani. 
Dar scopul folosirii acestor contradicții 
este de a înlesni atingerea obiectivului 
luptelor revoluționare ale poporului și nu 
de a lichida aceste lupte.

Nenumărate fapte au dovedit că, ori
unde există dominația întunecată a im
perialismului și reacțiunii, poporul care 
formează peste 90 la sută din populație 
se va ridica mai devreme sau mai tîrziu 
la revoluție.

Dacă comuniștii nu țin seama de reven
dicările revoluționare ale maselor, ei vor 
pierde în mod inevitabil încrederea mase
lor și vor fi împinși pe planul al doilea 
de curentul revoluționar.

Dacă grupul conducător al unui partid 
adoptă o linie nerevoluționară și îl trans
formă într-un partid reformist, marxist- 
leniniștii dinăuntrul și dinafara partidu
lui vor înlocui acest grup și vor conduce 
poporul la înfăptuirea revoluției. In alte 
situații, revoluționarii burghezi se vor si
tua în fruntea revoluției, iar partidul pro
letariatului va pierde hegemonia în revo
luție Cînd burghezia reacționară trădează 
revoluția și asuprește poporul, o linie o- 
portunistă va provoca comuniștilor și ma
selor revoluționare pierderi tragice și 
inutile.

Dacă comuniștii alunecă pe panta opor
tunismului, ei vor degenera în naționaliști 
burghezi și vor deveni anexe ale imperia
liștilor și burgheziei reacționare.

Sînt unii oameni care afirmă că au a- 
dus cele mai mari contribuții creatoare la 
teoria revoluționară de la Lenin încoace 
și că numai ei au dreptate. Dar este foarte 
îndoielnic că acești oameni au examinat 
vreodată cu adevărat vasta experiență a 
întregii mișcări comuniste internaționale 
că ei au examinat vreodată Cu adevărat 
interesele, obiectivul și sarcinile mișcării 
proletare internaționale în ansamblu și că 
ei au într-adevăr o linie generală, confor
mă marxism-leninismului. pentru mișca
rea comunistă internațională.

în ultimii ani mișcarea comunistă in
ternațională și mișcarea de eliberare na
țională au avut multe experiențe și au 
tras multe învățăminte. Există experiențe 
care stîrnesc admirația și experiențe care 
provoacă amărăciune. Comuniștii și revo
luționarii din toate țările trebuie să exa
mineze și să studieze cu seriozitate aceste 
experiențe de succese și eșecuri, astfel 
încît să tragă din ele concluzii juste și în
vățăminte folositoare.

(13) Țările socialiste și luptele revolu
ționare ale popoarelor și națiunilor asu
prite se sprijină și se ajută reciproc.

Mișcările de eliberare națională din A- 
sia, Africa și America Latină și mișcările 
revoluționare ale popoarelor din țările ca
pitaliste constituie un sprijin puternic 
pentru țările socialiste. Este complet gre
șit să se nege acest lucru.

Singura atitudine pe care trebuie s-o 
adopte țările socialiste față de luptele re
voluționare ale popoarelor și națiunilor 
asuprite este o atitudine de caldă simpa
tie și sprijin activ ; ele nu trebuie să a- 
dopte o atitudine formală, de egoism na
țional, sau de șovinism de mare putere.

Lenin a spus : „In alianță cu revoluțio
narii din țările înaintate și cu toate po
poarele asuprite împotriva tuturor impe
rialiștilor de orice fel — iată politica ex
ternă a proletariatului“. Toți cei care 
nu înțeleg acest punct și consideră că spri
jinul și ajutorul dat de țările socialiste 
popoarelor și națiunilor asuprite sînt o 
povară sau o pomană, sînt împotriva mar
xism-leninismului și internaționalismului 
proletar.

Superioritatea sistemului socialist și 
realizările țărilor socialiste în construcție 
joacă rol de exemplu și constituie o sursă 
de inspirație pentru popoarele și națiunile 
asuprite.

Dar acest rol de exemplu și inspirație nu 
poate înlocui niciodată luptele popoarelor 
și națiunilor asuprite. Nici un popor sau 
națiune asuprită nu poate obține elibera
rea decît prin propria lor luptă revolu
ționară dîrză.

Unii au exagerat în mod unilateral ro
lul întrecerii pașnice dintre țările socia
liste și țările imperialiste, încearcă să în
locuiască luptele revoluționare ale po
poarelor și națiunilor asuprite cu între
cerea pașnică. Potrivit predicilor lor. s-ar 
părea că imperialismul se va prăbuși de 
la sine în cursul acestei întreceri pașnice 
și că tot ce au de făcut popoarele și na
țiunile asuprite este de a aștepta în liniște 
venirea acestei zile. Ce are aceasta comun 
cu concepția marxist-leninistă ?

Mai mult încă, unii au născocit strania 
poveste că China și alte cîteva țări socia
liste doresc „să dezlănțuie războaie“ și 
să răspîndească socialismul prin „răz
boaie între state“. După cum se sublinia
ză în Declarația din 1960, asemenea po
vești nu sînt decît calomnii imperialiste 
și reacționare. Ca să spunem lucrurilor pe 
nume, scopul acelora care repetă aceste 
calomnii este să ascundă faptul că ei se 
opun revoluțiilor popoarelor și națiunilor 
asuprite din lume și se opun ca alții să 
sprijine asemenea revoluții.

(14) In ultimii ani s-au spus multe — 
de fapt foarte multe — în problema răz
boiului și a păcii. Părerile și politica 
noastră în această problemă sînt cunos
cute lumii, și nimeni nu le poate denatura.

Este regretabil că, deși în mișcarea co
munistă internațională există oameni care 
vorbesc mult despre dragostea lor de pace 
și ura lor față de război, ei nu doresc 
să-și însușească cît de cît adevărul simplu 
exprimat de Lenin în problema războiului

Lenin a spus : „Cred că principalul lucru 
care, de obicei, e trecut cu vederea cînd 
se discută problema războiului căruia nu 
i se acordă destulă atenție, principalul 
lucru din pricina căruia se duc atît de 
multe discuții și aș spune chiar discuții 

goale, infructuoase, fără rost, este că se 
trece cu vederea problema principală : ce 
caracter de clasă are războiul, din ce 
cauză a izbucnit acest război, ce clase îl 
duc, ce condiții istorice și istorico-econo- 
mice au provocat acest război“.

In concepția marxist-leniniștilor, răz
boiul este continuarea politicii prin alte 
mijloace, și orice război este inseparabil 
de sistemul politic și luptele politice care 
i-au dat naștere. Cine se abate de la a- 
ceastă afirmație marxist-leninistă științi
fică, care a fost confirmată de întreaga 
istorie a luptei de clasă, nu va reuși nicio
dată să înțeleagă nici problema războiu
lui nici problema păcii.

Există diferite tipuri de pace și diferite 
tipuri de război. Marxist-leniniștii trebuie 
să știe clar despre ce tip de pace sau des
pre ce tip de război este vorba. A pune 
laolaltă războaiele drepte și războaiele ne
drepte și a te opune tuturor fără deose
bire este o poziție pacifistă burgheză și nu 
o atitudine marxist-leninistă.

Unii afirmă că revoluțiile sînt cu totul 
posibile și fără război. Dar la ce tip de 
război se referă ei — la un război de eli
berare națională sau un război civil revo
luționar, sau la un război mondial ?

Dacă se referă la un război de eliberare 
națională sau la un război civil revolu
ționar, atunci această formulare este, de 
fapt, opusă războaielor revoluționare și 
revoluției.

Dacă se referă la un război mondial, 
atunci ei țintesc într-un obiectiv inexis
tent. Deși, pe baza istoriei celor două răz
boaie mondiale, marxist-leniniștii au sub
liniat că războaiele mondiale duc inevita
bil la revoluție, nici un marxist-leninist 
nu a susținut sau nu va susține vreodată 
că revoluția trebuie să fie înfăptuită 
printr-un război mondial.

Marxist-leniniștii consideră desființarea 
îăzboiului idealul lor și sînt convinși că 
războiul poate fi înlăturaț.

Dar cum poate fi înlăturat războiul ?
Iată cum vedea lucrurile Lenin : 

„...scopul nostru este realizarea orîndui- 
rii sociale socialiste, care, înlăturînd îm
părțirea omenirii în clase. înlăturînd orice 
exploatare a omului de către om și a unei 
națiuni de către alte națiuni, va înlătura 
în mod inevitabil orice posibilitate de 
război în general“.

Declarația din 1960 arată, de asemenea, 
foarte clar : „Victoria socialismului în lu
mea întreagă va înlătura definitiv cauzele 
sociale și naționale ale izbucnirii oricăror 
războaie“ <

Totuși. în prezent unii susțin de fapt că 
este posibil să se creeze .o lume fără 
arme, fără forțe armate și fără războaie“ 
prin „dezarmarea generală și totală" în 
timp ce sistemul imperialismului și al ex
ploatării omului de către om continuă să 
existe. Aceasta este pură iluzie

O cunoaștere elementară a marxism-le
ninismului ne arată că forțele armate sînt 
principala parte a aparatului de stat și că 
o așa-zisă lume fără arme și fără forțe 
armate nu poate fi decît o lume fără state. 
Lenin a spus: „Proletariatul, numai după 
ce va fi dezarmat burghezia, va putea, 
fără a trăda misiunea sa istorică mondială, 
să arunce orice arme în general la fier 
vechi, și proletariatul, fără îndoială, o va 
face, dar numai atunci și în nici un caz 
înainte“.

Care sînt realitățile din lumea de 
astăzi ? Există oare fie și o umbră de do
vadă că țările imperialiste în frunte cu 
Statele Unite sînt gata să efectueze dezar
marea generală și totală ? Ele nu sînt oare 
angajate, fiecare și împreună. în extin
derea generală și totală a armamentelor ?

Noi am susținut totdeauna că, pentru a 
demasca și combate extinderea armamen
telor și pregătirile de război ale imperia
liștilor, este necesar să se pună în prim 
plan propunerea privind dezarmarea ge
nerală. Mai mult, chiar, prin lupta unită a 
țărilor socialiste și popoarelor din întreaga 
lume, este posibil ca imperialismul să fie 
silit să accepte un oarecare acord de dez
armare.

A considera dezarmarea generală și to
tală drept calea fundamentală spre pacea 
în lume, a răspîndi iluzia că imperialismul 
va depune în mod automat armele și a în
cerca lichidarea luptelor revoluționare ale 
popoarelor și națiunilor asuprite sub pre
textul dezarmării înseamnă a înșela în 
mod deliberat popoarele lumii și a ajuta pe 
imperialiști în politica lor de agresiune și 
război.

Pentru a înlătura actuala confuzie ideo
logică din mișcarea muncitorească inter
națională în problema războiului și a păcii, 
considerăm că teza lui Lenin. care a fost 
înlăturată de revizioniștii contemporani, 
trebuie să fie restabilită în interesul com
baterii politicii imperialiste de agresiune 
și război și al apărării păcii în lume.

Popoarele lumii cer în unanimitate îm
piedicarea unui nou război mondial. Și 
este cu putință împiedicarea unui nou 
război mondial.

In cazul acesta, se pune întrebarea care 
este calea asigurării păcii în lume ? Potri
vit punctului de vedere leninist, pacea 
mondială poate fi dobîndită numai prin 
luptele popoarelor din toate țările și nu 
cerșind-o imperialiștilor. Pacea în lume 
poate fi apărată în mod eficient numai 
prin bizuirea pe dezvoltarea forțelor lagă
rului socialist, pe luptele proletariatului șl 
oamenilor muncii din toate țările, pe lup
tele de eliberare ale națiunilor asuprite și 
pe luptele tuturor popoarelor și țărilor iu
bitoare de pace.

Iată care este politica leninistă. Orice 
politică contrarie este sigur că nu va duce 
la pace în lume și nu va face decît să 
încurajeze ambițiile imperialiștilor și să 
mărească pericolul unui război mondial.

în ultimii ani, unii răspîndesc argumen
tul că o singură seînteie dintr-un război de 
eliberare națională sau dintr-un război 
popular revoluționar va duce la o confla
grație mondială care va distruge întreaga 
omenire Care sînt faptele? Contrar celor 
afirmate de aceștia războaiele de eliberare 
națională și războaiele populare revoluțio
nare care au avut loc după cel de-al doi
lea război mondial încoace nu au dus la 
un război mondial Victoria acestor răz
boaie revoluționare a slăbit în mod direct 
forțele imperialismului și a întărit mult 
forțele care împiedică pe imperialiști să 
dezlănțuie un război mondial și care apără 
pacea în lume Nu dovedesc oare faptele 
absurditatea acestui argument ?

Continuarea lextului scrisorii C.C. 
al P. C. Chinez, va ti publicată în 
numărul următor al ztarulut.
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Uzina mecanică de utilaj chimic din Capitală. Un nou vas fabricat în secția 
cazangerie gata pentru livrare. (Foto : Agerpres)

„Poporul romîn muncește 
cu entuziasm pentru progres 

înainte de a pă
răsi Capitala, dr. 
Jose Ancizar Lopez, 
președintele Came
rei reprezentanților 
din Columbia, con
ducătorul delegației 
lumbiene, care, la invitația Marii Adu
nări Naționale, ne-a vizitat țara între 9 
și 14 iulie, a avut o convorbire cu redac
torul Agenției romîne de presă „Ager
pres", Mircea Bumbac, căruia i-a de
clarat printre altele :

Doresc să arăt cît de puternică este 
impresia pe care ne-o lasă marea dez
voltare ce am găsit-o în Romînia, dez
voltare mult superioară cunoștințelor 
noastre despre realizările obținute de 
poporul dv. atît în domeniul economic 
cît și cultural-științific.

In ce privește industria — a spus 
oaspetele — ni se pare foarte impor
tantă transformarea pe care poporul 
romîn și conducătorii săi au realizat-o. 
Am vizitat, de pildă, marea uzină de 
tractoare din Brașov, unde se produc a- 
cum anual circa 24 000 de tractoare nu 
numai .pentru necesitățile Romîniei, ci 
și pentru export. Am aflat că aceste 
tractoare se trimit în peste 25 de țări, 
atît djp Europa cît și din America, 
Asia Și Africa. Aci am văzut ce în
seamnă O fabrică modernă de trac
toare.

Referindu-se la vizitele făcute în u- 
nele unități agricole socialiste, dr. Jose 
Ancizar Lopez a relatat : Am putut ob
serva 'marea transformare realizată în 
domeniul agriculturii, obținerea de 
produse de bună calitate, intensifica- 
re." și, în unele cazuri, triplarea pro
ducției agricole anterioare.

Oaspetele a apreciat în mod deose
bit atenția acordată rezolvării proble
mei locuințelor : marile blocuri pe care 
le construiește statul romîn pentru a le 
pune la dispoziția oamenilor muncii,

Convorbire 
delegației 
iumblene care ne-a vizitat țara

U

Semnarea convenției de colaborare științifică intre Academia 
Republicii Populare Romine și Comisia Națională a Academiei 

de Științe din Republica Cuba, pe perioada 1963-1967
In ziua de 16 iulie 1963 a avut loc 

la Academia R. P. Romîne semna
rea convenției de colaborare știin
țifică pe ' perioada 1963—1967, între 
Academia Republicii Populare Ro
mîne și Comisia Națională a Acade
miei de Științe din Republica Cuba

în conformitate cu acordul de co
laborare culturală între guvernul 
Republicii Populare Romîne și gu
vernul revoluționar al Republicii 
Cuba, convenția prevede colabora
rea pe bază de reciprocitate la re
zolvarea problemelor științifice care 
prezintă interes pentru ambele 
părți.

Convenția de colaborare științifi
că a fost semnată din partea Aca

demiei Republicii Populare Romîne 
de acad. Ștefan Milcu, vicepreședin
te al Academiei, iar din partea Co
misiei Naționale a Academiei de 
Științe din Republica Cuba de dr. 
Antonio Nunez Jimenez, președin
tele comisiei.

La semnare au participat acade
micieni, membri corespondenți ai A- 
cademiei R. P. Romîne, reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne.

Au fost de față membrii delega
ției Comisiei Naționale a Academiei 
de Științe din Republica Cuba, pre
cum și Manuel Yepe Menendez, am
basadorul Republicii Cuba la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

Plecarea delegației cubaneze

TELEGRAME EXTERNE
Ședința Comisiei permanente a C.A.E.R. 

pentru folosirea energiei atomice 
în scopuri pașnice

De ce „Savannah“ 
nu părăsește docurile

MOSCOVA 16 (Agerpres). — La 
Riga a avut loc o ședință a Comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru folosi
rea energiei atomice în scopuri paș
nice.

La ședință au participat delegații 
din partea R. P. Bulgaria, R. S. Ce
hoslovace, R. D. Germane, R. P. Po
lone, R. P. Romîne, R. P. Ungare și 
U.R.S.S.

Comisia a examinat propunerile 
pregătite de grupele de lucru în 
conformitate cu planul de muncă și 
a adoptat o serie de recomandări 
privind livrările reciproce de apa
rate și de alte produse ale tehnicii

nucleare, unificarea parametrilor 
principali ai unor produse, folosirea 
izotopilor și radiațiilor radioactive 
în industria chimică și altele.

Au fost discutate, de asemenea, 
problemele dezvoltării colaborării 
în domeniul științei și tehnicii reac- 
torilor și pregătirii materialelor cu 
privire la utilitatea economică a fo
losirii pe scară mai largă a energiei 
atomice în perioada perspectivei ge
nerale.

Ședința s-a desfășurat într-o at
mosferă de deplină înțelegere reci
procă și colaborare frățească.

„Cu o discreție de înțeles, S.U.A., 
vor aniversa a cincea aniversare a 
vasului atomic „Savannah" — se 
spune într-o corespondență din Wa
shington publicată de săptămînalul ' 
parizian „Tribune des Nations". Ce
remonia — continuă revista — va fi 
discretă deoarece va marca, printre 
altele, o „gravă deficiență a siste
mului de organizare american" : eu 
toate că a fost lansat în urmă ■ cu 
mai bine de 4 ani și jumătate, „Sa
vannah" „nu și-a găsit nici astăzi 
folosința. După ce a efectuat curse 
de probă, puțin concludente, de 
30 000 de mile, vasul a ancorat în. 
cele din urmă în portul Galweston 
pe care nu l-a mai părăsit. Vasul 
a costat 82 milioane de dolari fur
nizați de tezaurul american".

„De multă vreme un conflict de 
muncă, aparent insolubil, a contri
buit ca vasul să rămînă fără folo
sire : 30 de ingineri mecanici, avînd 
în atribuții întreținerea reactorului, 
se află în grevă perlată. Deoarece 
este vorba de un personal de înaltă 
calificare, format special, înlocuirea 
lui pune probleme destul de grele. 
Pentru ca „Savannah" să pornească 
din nou în cursă ar trebui ca statul 
să finanțeze pentru a doua oară for
marea unui stat major tehnic".
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Jean Livescu, adjunct al ministru
lui.

La plecare, delegația a fost con
dusă de academicienii Șt. Milcu. 
vicepreședinte al Academiei R. P. 
Romîne, și Dumitru Dumitrescu, se
cretar prim al Academiei, de mem
bri ai Prezidiului Academiei și alți 
oameni 'de știință, funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor Ex
terne.

Au fost de față Manuel Yepe Me
nendez, ambasadorul Republicii 
Cuba în R.P. Romînă, și membri ai 
ambasadei.

(Agerpres)

Marți a părăsit Capitala delegația 
cubaneză condusă de dr. Antonio 
Nunez Jimenez, președintele Comi
siei Naționale a Academiei de Ști
ințe din Cuba, care ne-a vizitat țara 
la invitația Prezidiului Academiei 
Republicii Populare Romîne.

în timpul șederii în țara noastră 
oaspeții au vizitat diferite instituții 
cu caracter științific și cultural, au 
avut întrevederi cu oameni de știin
ță. Ei au făcut o călătorie pe Valea 
Prahovei și pe litoralul Mării Ne
gre.

Delegația cubaneză a fost primită 
la Ministerul învățămîntului de

Evoluția situației politice din Ecuador
un nou guvern • în întreaga fără 

arestările
Printre personalitățile arestate, re

levă agenția France Presse, se nu
mără și Pedro Saad, secretar general 
al Partidului Comunist din Ecuador, 
care urmează să fie expulzat, pre
cum și Victor Zuniga, președintele 
Confederației oamenilor muncii din 
Ecuador.'

• Junta militară reacționară a format 
continuă

QUITO 16 (Agerpres). — La 15 
iulie, după cum relatează agenția 
United Press International, în urma 
unor „obositoare încercări de a for
ma cabinetul și a organiza coman
damentul militar suprem“, junta mi
litară reacționară, care a preluat 
puterea în Ecuador în urma recentei 
lovituri de stat, a reușit să dea pu
blicității lista noului cabinet, format 
din trei militari și șase civili. Postu
rile cheie sînt deținute de militari.

în virtutea legii marțiale, în țară 
continuă să se efectueze numeroase 
arestări. „Numărul exact al persoa
nelor arestate nu este încă cunos
cut, dar se crede că el se ridică la 
cîteva sute", transmite agenția U.P.I., 
care menționează, de asemenea, că 
cele mai multe arestări s-au operat 
în Guayaquil, unde sediile partidu
lui comunist au fost percheziționate.
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cu conducătorul 
parlamentare co-

parlamentare co-

cuprinzînd aparta
mente cu chirii 
foarte reduse, sînt o 
soluție ideală care 
ar fi foarte nimerită 
și la noi, tinde a-

ceastă problemă este una dintre cele 
mai grele.

In ce privește dezvoltarea culturală 
•— a arătat oaspetele — am remarcat 
marele număr de teatre dramatice, mu
zicale, săli de cultură, săli de expoziții 
nu numai în București, ci și în alte o- 
rașe ale țării pe care am avut prilejul 
să le vizităm : Ploiești. Brașov, Con
stanța etc. Ne-au impresionat, de ase
menea, institutele dv. de înalt nivel ști
ințific ca Institutul de inframicrobiolo- 
gie și altele.

Cei care au cunoscut Romînia în e- 
poci anterioare și au vizitat-o după a- 
ceea au putut constata marile transfor
mări produse în această țară.

Poporul romîn ne-a lăsat o impresie 
admirabilă. El muncește cu entuziasm 
pentru progres și obține rezultate mi
nunate, realmente de invidiat.

Pe cînd vizitam portul Constanța — 
a subliniat dr. Lopez — am putut ob
serva acolo vapoare sub pavilionul mai 
multor țări din America Latină. Plec 
cu dorința ca guvernul țării mele să 
promoveze cît mai curind relații co
merciale cu Romînia în interesul am
belor noastre țări, așa cum procedează 
în momentul de față și alte state latino- 
americane. Dorim că și vapoarele co
lumbiene să ajungă pe coasta Mării 
Negre, aducînd produsele noastre și 
întorcîndu-se cu produse romînești.

In. încheiere, dr. Jose Ancizar Lopez, 
mulțumind pentru felul cum a fost 
primită delegația columbiană în Romî
nia, a transmis cele mai bune urări 
poporului romîn care muncește cu în
suflețire pentru bunăstarea și prosperi
tatea sar

„Rezultate mai mult decît satisfăcătoare“
Declarațiile tăcute de directorul Expoziției industriale italiene 

la București
La închiderea Expoziției industriale 

italiene, redactorul Agenției romîne de 
presă „Agerpres", Adrian Ionescu, s-a 
întilnit cu directorul acesteia, dr. Sera- 
fino Pucciario, reprezentantul Institu
tului italian pentru comerțul exterior, 
care a făcut următoarea declarație :

După ce a subliniat interesul oame
nilor de afaceri din Italia față de dez
voltarea relațiilor comerciale cu Romînia, 
directorul expoziției a spus: în 1961, 
cînd a fost organizată prima expoziție 
italiană la București, am promis că 
ne vom reîntoarce cu una mult mai 
mare și cu produse mai moderne și teh
nic mai perfecționate. La actuala expo
ziție, așa cum mi-au spus reprezentanții 
firmelor participante, contactele dintre 
ei și specialiștii romîni au fost nume
roase. Mă gîndesc deci, deși este încă 
prematur, că rezultatele comerciale ale 
expoziției vor fi mai mult decît satis
făcătoare.

Referindu-se la comerțul romîno-

italian, interlocutorul a spus : De cîțiva 
ani relațiile comerciale dintre Romînia 
și Italia sînt în continuu progres. Un 
accent deosebit în acest progres s-a pus 
după deschiderea în 1961 a primei ex
poziții italiene la București. Cred că și 
expoziția din acest an poate să consti
tuie un instrument în vederea unui 
progres ulterior în relațiile comerciale 
dintre cele două țări ale noastre. Pe 
de altă parte, există în economia țări
lor noastre posibilități potențiale încă 
nefructificate. Cu siguranță, dat fiind 
schimbul de păreri dintre specialiștii 
celor două țări, că se vor găsi practic 
noi posibilități în viitor.

Oaspetele și-a împărtășit și unele 
impresii despre țara noastră. Sînt apro
ximativ doi ani de cînd am mai fost 
în Romînia — a spus el. în această 
nouă călătorie a mea, am putut să ad
mir țara dv., ospitalitatea populației, 
progresele efectuate. Printre altele am 
putut să constat că în orice domeniu, 
Romînia a făcut mari progrese.

ODIHNA ORAȘELOR
(Urmare din pag. I-a)

Deschiderea expoziției de pictură
a Galeriilor de

In sălile Muzeului de Artă al R. P. 
Romîne a avut loc marți la amiază des
chiderea expoziției de pictură din se
colele XV—XVIII a Galeriilor de artă 
din Dresda.

La festivitatea de deschidere au par
ticipat Dumitru Popescu, vicepreședinte 
al Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, artistul poporului Ion Jalea, 
președintele Uniunii Artiștilor Plastici, 
Al. Butcan, vicepreședinte al I.R.R.C.S., 
funcționari superiori din Ministerul A- 
faceril or Externe, artiști plastici, cri
tici de artă, alți oameni de cultură.

Au fost de față reprezentanți ai am
basadei R- D. Germane în R. P. Ro- 
mînă și alți membri ai corpului di
plomatic.

Au luat cuvîntul pictorul M. H. Maxy,

artă din Dresda
directorul Muzeului de artă al R. P. 
Romîne, și Heinrich Menz, director al 
Galeriei de pictură veche din Muzeul 
de artă din Dresda.

Expoziția, care va rămîne deschisă timp 
de trei luni, va prilejui cunoașterea u- 
nor opere de valoare artistică mondia
lă ca „Doamna în alb“ de Tizian, „Au
toportret“ de Rembrandt. „Portretul de 
bătrîn cu colan de aur“ de Velasquez, 
picturi de Rubens, Van Dyck, Breu- 
ghel, Tintoretto, Veronese etc.

★
înainte de deschiderea expoziției a 

avut loc o conferință de presă în ca
drul căreia Heinrich Menz a făcut o 
prezentare a Galeriilor de artă din 
Dresda și a actualei expoziții de la 
București. (Agerpres)

lună, abia, s-a terminat această zl 
de odihnă colectivă, pentru care 
organizatorii merită felicitări.

Comisia pentru organizarea 
timpului liber se bucură de ajuto
rul organelor și organizațiilor de 
masă. De pildă, U.C.F.S. progra
mează, în afara calendarului spor
tiv, multe întreceri, cum sînt con
cursurile de motociclism, atletism, 
meciuri între formații locale de fot
bal și volei etc. O dorință a 
băimărenilor ar fi ca O.S.T.A. să 
programeze mai multe spectacole 
muzicale în turneu. „De la Cluj 
încoace tare greu mai ajung" — 
spun ei.

Și la Satu-Mare organizarea 
timpului liber al oamenilor mun
cii constituie o preocupare per
manentă a Comitetului pentru 
cultură și artă, a U.T.M.-ului, Con
siliului sindical local, U.C.F.S. și 
Comitetul orășenesc al femeilor. 
Pe baza indicațiilor primite din 
partea Comitetului orășenesc 
P.M.R. Satu-Mare, aceste organiza
ții au întocmit un plan comun al

manifestațiilor culturale, sportive, 
educative, în perioada de vară.

In prima jumătate a lunii iunie 
artiștii amatori din Satu-Mare s-au 
întrecut în cadrul fazei orășenești 
a celui de-al 7-lea Concurs al for
mațiilor artistice de amatori. In 
aceste zile au evoluat, prinși în 
întrecere, peste 1 200 de artiști 
amatori, cuprinși în cele 6 coruri, 
18 brigăzi artistice de agitație, 17 
echipe de dansuri și altele. Or
ganizate în diferite locuri din oraș, 
reprezentațiile oferite cu acest 
prilej au fost urmărite de mii de 
spectatori.

Sătmărenii sînt mari amatori de 
excursii și întreceri sportive. In 
ultimele două luni, la numeroasele 
excursii organizate de sindicate, în 
colaborare cu Agenția O.N.T. Car- 
pați, au participat peste 10 000 de 
oameni al muncii de la diverse în
treprinderi ale orașului (Arde
leana, Tudor Vladimiresc«, Com
binatul 1 Mai etc.).

Comisiile pentru organizarea 
timpului liber al oamenilor mun
cii din Baia Mare și Satu-Mare au 
cîștigat, după cum se vede, o rod
nică experiență, prin buna coor
donare a activității organelor și

Un ziar libanez despre 
ocrotitorii baasiștilor

BEIRUT 16 (Agerpres). — Refe
rindu-se la refuzul guvernului 
S.U.A. de â acorda viză de intrare 
în S.U.A. liderului kurd Talabani, 
pentru a participa la discutarea 
problemei kurzilor în O.N.U., ziarul 
libanez „An-Nida“ scrie că aceasta 
dovedește că S.U.A. îi sprijină pe 
baasiști în războiul lor rasial îm
potriva kurzilor. în spatele baăsiș- 
tilor.se află nu numai S.U.A., ci și 
Anglia și alte țări participante la 
pactul C.E.N.T.O., scrie ziarul. Im
perialismul a izbutit să zădărniceas
că discutarea problemei kurzilor în 
Consiliul economic și social al 
O.N.U., dar el nu va izbuti să camu
fleze rolul baasiștilor și ocrotitori
lor lor — S.U.A. și țările C.E.N.T.O. 
— în războiul sîngeros împotriva 
kurzilor. întreaga lume condamnă 
acgșt război și cere încetarea orică
rui amestec al țărilor C.E.N.T.O. și 
al monopolurilor anglo-americane 
în treburile kurzilor.

Victoria partidelor anticolonialiste 
în alegerile parlamentare din Zanzibar

ZANZIBAR 16 (Agerpres). — La 
15 iulie, în Zanzibar au fost date 
publicității rezultatele alegerilor 
parlamentare care s-au desfășurat 
între 8 și 12 iulie.

Deși alegerile s-au desfășurat în 
prezența și sub supravegherea tru
pelor engleze aduse în această țară, 
chipurile, pentru „menținerea ordi- 
nei", victoria a fost obținută de par
tidele care luptă împotriva domina
ției coloniale engleze. Potrivit rela
tărilor agenției France Presse, cele 
două partide africane ce formează 
guvernul de coaliție, aflat la putere 
din 1961, au obținut majoritatea 
locurilor în parlament. Partidul na
ționalist a obținut 12 locuri, iar 
Partidul popular din Pemba și Zan
zibar — 16 locuri. Partidul de opo
ziție — Partidul Afro-Shirazi a ob
ținut 13 locuri. Mohammed Shamte, 
liderul Partidului popular din Pem
ba și Zanzibar, va continua să de
țină funcția de prim-ministru în 
noul cabinet, în care nu se vor pro
duce schimbări importante.

După cum se știe, Zanzibarul, 
care cuprinde în afară de insula cu 
același nume și insula Pemba, are 
o populație de 300 000 de locuitori 
și s-a aflat sub dominație britanică 
încă din anul 1890. La 24 iunie a.c„ 
în urma unei lupte îndelungate și 
hotărîte, poporul din Zanzibar și-a 
cucerit autonomia internă. Noul gu

vern al Zanzibarului urmează să ~--~ 
ducă tratative cu guvernul englez 
în vederea stabilirii datei acordării T 
independenței depline. Intr-o decla
rație făcută cu prilejul anunțării 
rezultatelor alegerilor. A i Muhsin. , 
lider al Partidului Naționalist, a p;,- 
subliniat că noul guvern speră să • 
obțină independența deplină pînă la ( .. • 
sfîrșitul acestui an. qss

„O dezvoltare nefavorabilă“
„Der Spiegel“ despre situația industriei de otel a R. F. Germane

Oamenii muncii de ia sate răspund cu însuflețire 
noilor măsuri luate de partid și guvern

Contractarea cu statul—sursă de venituri însemnate
(Urmare din pag. I-a)

vem posibilitatea să mărim numărul 
bovinelor contractate cu statul.

...ȘI PENTRU GOSPODĂRIA 
PERSONALĂ 

A COLECTIVISTULUI
In jurul președintelui se adunase

ră mai mulți colectiviști. în cursul 
discuțiilor ei au arătat că avanta
jele acordate prin noua hotărîre a 
Consiliului de Miniștri îi îndeamnă 
să folosească mai bine și posibilită
țile ce le au pentru a crește anima
le în gospodăria personală.

— Eu am o vacă bună — a spus 
colectivistul Ion Oancea. în februa
rie am predat statului un mînzat de 
265 kg. Acum trei luni am contrac
tat cu statul o vițea. Chiar azi am 
predat-o, la o greutate de 170 kg. 
Am avut cîștig bun. Am ascultat la 
radio că noua hotărîre prevede mă
rirea prețurilor la contractări și alte

avantaje. Acum, vaca trebuie să 
fete. îndată am să contractez vițelul 
cu statul.

— Și eu am contractat cu statul 
și am ieșit bine — spunea Mihai 
Möllner. O dată am contractat un 
mînzat pe care am primit 2 180 Iei, 
iar pe o vițea 1168 lei. Eu am fost 
mulțumit de cît am primit. Noua 
hotărîre este un stimulent pentru 
noi și de aceea voi contracta toți 
produșii pe care îi voi obține. Ca 
să-mi asigur furajele pe lotul per
sonal am pus porumb, sfeclă și alte 
plante furajere.

In Cîlnic sînt mulți colectiviști 
care au procedat la fel. Unii dintre 
ei s-au pregătit de pe acum pentru 
a asigura furaje îndestulătoare pen
tru animale. Gheorghe Botoroagă, 
Gheorghe Dican și alții și-au pus în 
loturile individuale lucernă și po
rumb furajer.

TEODOR MARIANVom folosi din plin condițiile din zona de munte
Am aflat cu multă bucurie des

pre Hotărîrile Consiliului de Mi
niștri privind mărirea cointeresării 
producătorilor în creșterea și îngră- 
șarea animalelor. Prin părțile noa
stre muntoase creșterea animalelor 
este îndeletnicirea de bază a locui
torilor. Noi cunoaștem bine zona 
muntoasă în care trăim din tată în 
fiu. Aici sînt condiții deosebit de 
prielnice pentru creșterea oilor șl 
bovinelor. Pajiștile întinse la poa
lele munților și golurile alpine au o 
bogăție de ierburi care asigură hra
nă consistentă și ieftină pentru ani
male.

In cadrul întovărășirii zootehnice 
avem un număr de animale proprie
tate obștească pe care ne străduim 
să le creștem în bune condiții pen
tru a obține cît mai multe foloase 
de pe urma lor. în anul acesta, a- 
vem să vindem statului pe bază de 
contract 25 capete tineret taurin 
îngrășat și 90 de ovine, din 
care o parte s-au și livrat la 
termen. Tot așa vom proceda și cu 
tineretul taurin pe care îl vom creș
te și îngrășa la o greutate mai mare 
decît s-a prevăzut în contract, pen
tru a putea beneficia de avantajele 
pe care le aduce noua hotărîre. Ne

dăm seama că numărul de animale 
la noi este sub posibilitățile mari 
care există. Aflînd despre avanta
jele mari pe care ni le oferă statul 
prin noile prețuri de contractare 
ne-am gîndit cum să folosim cît mai 
bine aceste posibilități, pentru a 
crește mai multe bovine și oi. Am 
văzut că pentru fiecare mînzat con
tractat la o greutate mai mare pre
țurile sporesc și în afară de aceasta 
statul ne dă avansuri bănești fără 
dobîndă. Sîntem hotărîți să răspun
dem prin fapte sprijinului puternic 
pe care ni-1 acordă partidul și gu
vernul, să creștem și să îngrășăm 
un număr cît mai mare de animale, 
să contribuim și noi la îmbunătă
țirea aprovizionării cu carne a 
populației de la orașe.

In vederea creșterii animalelor, 
vom acorda o și mai mare a- 
tenție îmbunătățirii bazei furajere. 
Pe pășunea alpină pe care am pri- 
mit-o din partea statului, vom a- 
plica mai bine metoda tîrlirii și 
vom organiza pășunatul rațional în 
așa fel îneît să crească producția de 
iarbă.

Sîntem hotărîți să punem mai 
bine în valoare și fînețele naturale, 
să cosim și să depozităm fînul în 
cele mai bune condiții, fără pier
deri, în așa fel ca și în timpul ier
nii animalele să crească mai mult 
în greutate. Toate aceste măsuri ne 
vor da putința ca atît întovărășirea 
noastră zootehnică cît și membrii ei 
să sporească numărul de animale 
contractate cu statul, contribuind 
cît mai mult la asigurarea oameni
lor muncii și a industriei cu canti
tățile necesare de carne, brînzeturi 
și lînă.

PETRU TIMIȘ 
președintele întovărășirii zootehnice 
din Borșa, raionul Vișeu, regiunea 

Maramureș

organizațiilor reprezentate în a- 
ceste comisii. Mai sînt, ce-i drept, 
cazuri cînd programele nu se res
pectă întocmai sau nu se dovedesc 
de calitate. Dar există toate con
dițiile ca asemenea lipsuri să fie 
înlăturate, iar manifestările să fie 
tot mai variate, mai atrăgătoare.

■ir
Se odihnesc orașele. Orele de 

muncă, bogate în realizări, sînt 
urmate de ore de odihnă, de refa
cere a forțelor, de însuflețite ac
tivități cultural-educative, artistice, 
sportive. Cei ce muncesc mai bine 
și mai spornic ca oricînd învață 
să-și petreacă plăcut și folositor 
timpul liber.

„In industria de oțel a Ruhr-ului 
bîntuie o furtună ale cărei rafale 
zdruncină șira spinării economiei 
vest-germane“. Cu aceste cuvinte 
revista vest-germană „DER SPIE
GEL“ caracterizează situația în care 
se găsește de mai mulți ani această 
importantă ramură a economiei 
vest-germane. Revista continuă :

„Sohl, președintele Asociației pa
tronilor din industria oțelului, care 
susținea încă recent ideea că tre
buie construite laminoare tot mai 
mari și cuptoare cu capacitate tot 
mai mare, se plînge astăzi de o 
«dezvoltare nefavorabilă» : «Această 
dezvoltare — a arătat el — a în
ceput la sfîrșitul anului 1961, s-a 
menținut în decursul întregului an 
1962 și se resimte astăzi și mai pu
ternic».

în ultimii trei ani, scrie „Der 
Spiegel“, „producția de~ oțel a înre
gistrat următoarele scăderi : de la 
34,1 milioane tone în 1960 la 33,5 
milioane tone în 1961 și la 32,6 mili
oane tone în 1962.

Agenții concernelor se întorc de
seori cu portofolii de comenzi goale 
— continuă revista. în lunile fe- 
bruarie-aprilie a.c. comenzile noî 
înregistrate erau cu 14 la sută mai 
mici decît cele din perioada cores
punzătoare a anului trecut — un 
trimestru care nu poate fi caracte
rizat drept bun.

In primăvara trecută, cînd insta
lații pentru producția de peste șase

milioane tone oțel — aproximativ 
15 la sută din capacitatea totală — 
au rămas nefolosite, magnații oțe
lului au îndreptat urmările acestei 
stagnări asupra oamenilor muncii. 
Ei au instituit săptămîni cu timp de 
lucru redus, micșorînd în mod co
respunzător salariile, și-au trimis o- 
țelarii în concediu forțat, au recurs 
la concedieri.

Și acționarii au simțit că marilor

iS foind presa străină

oțelării din Ruhr le tremură ge
nunchii. Uzinele Hoesch și Ober
hausen au scăzut dividendele pe a- 
nul financiar trecut de la 12 la 
10 la sută.

Această situație s-a repercutat Ia 
bursă. De la sfîrșitul lui ianuarie 
1962 pînă la sfîrșitul lui iunie 1963, 
cursurile acțiunilor concernului 
August-Thyssen-Hütte A G s-au 
redus de la 232 — la 179 ; ale con
cernului Phoenix-Rheinrohr A G de 
la 224 — la 167 ; ale uzinelor Hoesch 
A G de la 214 — la 130.

în deceniul trecut — amintește 
„Der Spiegel“ — fenomene de criză 
s-au înregistrat de două ori : în 1953 
și în 1958/59. „Deosebirea față de 
situația de astăzi este însă eviden
tă : în 1953, consumatorii de oțel au

acumulat stocuri mari și de aceea 
au renunțat cîteva luni la noi co
menzi. Din cea de-a doua criză in
dustria de oțel a fost salvată fără 
o contribuție proprie : de la 15 iu
lie pînă la 8 noiembrie 1959 au fost 
în grevă oțelarli americani.

Datorită acestei greve — scrie re- ' 
vista — avînd ca rezultat o mărire 
a exportului vest-german de oțel 
spre S.U.A., „magnații oțelului din 
R.F.G. au început să fie cuprinși de 
visuri de mărire. Ei au pornit o pu
ternică ofensivă de investiții.

Dar în locul unui boom a venit 
prima criză serioasă în industria o- 
țelului a R.F.G. Cuptoarele sînt fo
losite astăzi, în medie, în proporție 
de numai 80 la sută.

Acum se manifestă un profund 
pesimism. Sohl a intervenit pe lîn- 
gă înalta autoritate a Uniunii eu- 
ropene a cărbunelui și oțelului, cu 
sediul în Luxemburg, ca să «adap
teze într-o măsură mai mare, în ’ 
cele șase țări ale uniuriii, ritmul 
producției de oțel la consumul , real» 
și să prevină, «recurgînd la o redu- bl 
cere a producției, o nouă micșorare 
a prețurilor»

Concomitent, Sohl, în numele u- 
niunii în fruntea căreia se află, a 
cerut înaltei autorități să procedeze 
la o majorare a tarifelor vamale 
pentru importul de oțel în R.F.G. *-•'  
din țări nemembre ale Uniunii eu
ropene a cărbunelui și oțelului“.

sport Meciul de atletism 
Scandinavia — Balcani

HELSINKI 16 (Agerpres).—Pe sta
dionul olimpic din Helsinki a în
ceput marți meciul de atletism din
tre echipele selecționate ale Scandi
navie! și Balcanilor. Prima zi a fost 
favorabilă sportivilor nordici care 
au cîștigat 9 din cele 10 probe dis
putate și conduc cu 124,5—73,5 punc
te. Iată rezultatele tehnice: 100 m :
1. Ny (Finlanda) 10’’9/10 ; 2. Hoer- 
teval (Suedia) 11” ; 1 500 m : 1. Salo
nen (Finlanda) 3’42”7/10 ; 2. Vamoș 
(R. P. Romînă) 3’42"9/10 ; 110 m gar
duri : 1. Marsellos (Grecia) 14"6/10 ;
2. Weum (Norvegia) 14”7/10 ; 10 000
m : 1. Bennum (Norvegia) 29’47''6/10; 
2. Lupu (R. P. Romînă) 29’48”8/10 ; 
400 m : 1. Ferristroem (Suedia)
47”4/10 ; 2. Bunaes (Norvegia)
47”.9/10 ; suliță : 1. Nevala (Finlan
da) 86,33 m (a doua performanță 
mondială a tuturor timpurilor); 2. 
Podersen (Norvegia) 77,55 m ; lungi
me: 1 Escola (Finlanda) 7,73 m ; 
2. Stenius (Finlanda) 7,62 m ; 
ciocan : 1. Strandli (Norvegia)
61,78 m ; 2. Krogh (Norvegia)
61,11 m ; 3. Drăgulescu (R. P. Romî
nă) 60,98 m ; înălțime : 1. Petersson 
(Suedia) 2,09 m ; 2. Nilsson (Suedia) 
2,06 m ; 3. Porumb <R. P. Romînă) 
2.06 m ; ștafeta 4x100 m : 1 Scandi
navia 41”3/10 ; 2. Balcani 41’’6/10.

Cinematografe)
TEATRE : Teatrul Lucia Sturdza Bu- 

landra (Teatrul de vară din Parcul He
răstrău) : Comedia erorilor — (orele 20).

Teatrul satiric muzical ,,C. Tănase" 
(Grădina Boema) : Ca la revistă — (orele
20.15) .

O.S.T.A. (Sala Palatului R. P. Ro
mîne) : Concert extraordinar de muzică 
ușoară — Jacqueline Boyer, Francois 
Lubiana, Jeff Davis, Raymond Vastano 
(Franța) — (orele 20).

Circul de stat : Revista pe gheață din 
Budapesta „Paprikacokteil“ — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Elena din Trola 
— cinemascop : Patria (9; 11.30, 14, 16.30, 
19; 21,15, 23,30), E. Pavel (9: 11.30; 
14, 16,30; 19, 21,30 — grădină 20;
22.15) . 1 Mai (9; 11,15, 13.30, 18.15, 
18,45; 21,15). Gh. Doja (8; 10,15: 12,30, 15: 
17.30; 20, 23.30). Stadionul Dinamo (20,15), 
Grădina 13 Septembrie (20.45; 23), Sta 
dionui Giulești (20,30). Concertul mult vi
sat : Republica (10, 12, 15; 17; 19; 21), 
București (9,45. 11 45; 13,45: 17; 19; 21) 
Grivița (10, 12; 16; 18,15; 20.30). O perlă 
de mamă : rulează la cinematografele 
Magheru (10; 12; 15, 17, 19. 21) i. c 
Frimu (10: 12: 14, 16,15; 18,45; 21 - gră 
dină 20.30), Luceafărul (15; 17; 19 — gră 
dină 20.30). Grădina Progresul (20,30) 
Misterele Parisului — cinemascop : ru 
lează la cinematografele V. Alecsandn 
(11; 13; 15.15; 17,30; 20) Victoria (10, 12: 
14,15; 16,30, 18,45; 21) înfrățirea între 
popoare (10; 16; 18.15: 20 30), V, Roaită 
(9; 11, 13, 15, 17,15, 19,30; 22 - grădină 
21.30). Tăunul : Tineretului (10.30, 12,30;
14.30, 16.30; JS 30: 20.30). Pe urmele ban
dei : Central (10 30; 12,30, 14 30; 16.30,
18.30, 20,30), L PLntlile (16; 18, 20 — gră

dină 20,30). volga (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) . Clubul cavalerilor — cinemascop : 
Lumina (de la orele 10 la orele 14 în 
continuare, 16, 18,15; 20,30), Ștefan cel 
Mare (10; 12; 14.15, 16,30,- 18,45, 21). Pro
gram pentru eopii : 13 Septembrie (orele 
10). Noaptea pe autostradă : 13 Septem 
brie (11,30; 14,30; 16.30, 18,30; 20,30). Ba
lada husarilor : Timpuri Noi (de la orele 
10 la orele 21 In continuare). Fantomele 
din Spessart ; rulează la cinematogra
ful Maxim Gorki (15; 17; 19, 21). Doctor 
în filozofie : Giulești (10, 12, 14, 16, 18,15;
20.30) , 8 Martie (16; 18 — grădină 20,30).
Arta (16; 18, 20 — grădină 20,30). Came
lia : Cultural (15; 17; 19, 21). Lumină de 
iulie : rulează la cinematograful Alex. 
Popov (de la orele 9,30 la orele 21 în 
continuare). Noua prietenă a tatii : 
rulează la cinematografele C. Da
vid (16; 18,15; 20.30), G. Bacovla (15; 17, 
19, 21). Cumpără-ți un balon — eine 
mascop : Unirea (11, 15, 17; 19 — gră
dină 20,30). Moștenire cu bucluc : ru
lează la cinematografele Alex. Sahla (10, 
12; 1S| 17; 19; 21 - grădină 20,30), Liber
tății (10, 12; 14; 16.15; 18.30, 20,45 - gră
dină 20,30), Drumul Serii (16; 18, 20). Tu 
ești minunată : Flacăra (10, 15.30, 18;
20.30) B. Delavrancea (11: 15, 18.15;
20,15), Grădina T. Vladimirescu (21). Or
dinul Ana rulează la cinematografele 
T Vladimirescu (16, 18; 20) Floreasca 
(16.30. 18,30: 20.30). Estrada estrada ; 
Miorița (10 15; 12. 15, 17, 19; 21), 23 Au
gust (10, 12; 15, 17; 19 - grădină 20,15) 
G. Coșbuc (10, 12; 14; 16, 18; 20), Gră
dina Moșilor (20.15) Arenele Libertății 
(20 30). Patinoarul 23 August (21) Mame- 
lucul : Munca (16; 18 15, 20 30). Cereo- 
mușkl : Popular (16; 18.15, 20,30). Mila

regeasca : Moșilor (16, 18,15; 20.30). Ado
rabile și mincinoase: 16 Februarie (16, 
18; 20). Căpitanul Fracasse — cinema
scop : rulează la cinematograful M. Emi- ' ■ 
nescu (11; 14.30, 16.45; 19; 21,15). Legea T 
e lege : rulează la cinematograful Olga 
Banele (15, 17, 19 — grădină 20,30).
Cursa de 100 kilometri : rulează la ci
nematograful 30 Decembrie (16: 18.13, □ -
20.30). Colegii rulează la cinematograful 
Aurel Vlalcu (16; 18.15, 20,30).

Ieri in țară i In cursul zilei vremea 
a fost în general frumoasă cu cerul 
schimbător, exceptînd partea centrală a 
Munteniei unde vremea a fost ușor in
stabilă cu cerul mai mult acoperit și 
unde au căzut ploi Intermitente. In 
cursul după-amlezli, cu totul Izolat în 
Moldova s-au semnalat averse trecă
toare In București : Vremea s-a 
menținut ușor instabilă, cu cerul mai 
mult acoperit în prima parte a zi
lei și variabil spre seară. A plouat in
termitent. vîntul a suflat în general 
slab. Temperatura maximă 22 grade.

CUM VA FI VREMEA

Timpul probabil pentru zilele de 18, 19 
șl 20 iulie. In țară : Vreme frumoasă cu 
cerul variabil mai mult sertin. Pe alo
curi vor cădea ploi sub formă de averse. 
Vînt slab. Temperatura in creștere Mi
nimele vor fi cuprinse între in șl 20 
grade, iar maximele între 24 șl 34 grade. 
In București șl pe litoral : Vreme tn ge
neral frumoasă cu cerul variabil, mai 
mult senin, vînt slab, La începutul in
tervalului tendințe de averse de ploaie ■ 
Temperatura în creștere.

tilor.se
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Corespondență telefonică

Succesul filmului „Lupeni 29/* 
la festivalul de la Moscova

In legătură cu organizarea in 1965 
a Anului colaborării internaționale 

Scrisoarea lut A. Gromîko către U Than!

NEW YORK 16 (Agerpres). La 15 
îuliè, N. T. Fedorenko, reprezentan
tul permanent al Uniunii Sovietice 
la O.N.U., a înmînat lui U Thant, 
secretar general al O.N.U., scrisoa
rea de răspuns a ministrului aface
rilor externe al U.R.S.S., A. A. Gro
mîko, în care se exprimă atitudinea 
pozitivă a Uniunii Sovietice față de 
organizarea în anul 1965 a Anului 
colaborării internaționale.

în scrisoarea adresată de A. A. 
Gromîko se arată că organizarea A- 
nului colaborării internaționale se 
va bucura de succes numai în cazul 
cînd statele vor depune acum, ne- 
maiașteptînd anul 1965, toate efor
turile pentru îmbunătățirea radica
lă a situației internaționale, pentru 
întărirea încrederii și înțelegerii re
ciproce între state, pentru rezolva
rea pașnică a problemelor princi
pale nereglementate, care provoacă 
încordare în relațiile dintre state.

în scrisoare se arată că, după pă
rerea Uniunii Sovietice, anul 1965 
trebuie să devină :

Un comunicat al reprezentanței 
permanente a U. R. S. S. la O. N. U.

NEW YORK 16 (Agerpres). — Re
prezentanța permanentă a U.R.S.S. 
la O.N.U. a dat publicității un co
municat în legătură cu scrisoarea 
adresată de A. Stevenson, repre
zentantul permanent al S.U.A. la 
O.N.U., secretarului general al 
O.N.U., U Thant, care a fost difu
zată la 7 iunie ca document al 
O.N.U. în această scrisoare repre
zentantul S.U.A. a încercat să ab
solve S.U.A. de răspunderea pentru 
efectuarea unor experiențe primej
dioase în Cosmos ca împrăștierea a 
400 000 000 de ace metalice.

La sesiunea subcomitetului teh- 
nico-științific al Comitetului O.N.U 
pentru folosirea spațiului cosmic în 
scopuri pașnice, care a avut loc în 
mai a.c. la Geneva, a fost aprobat 
în unanimitate un proiect de reco

COMENTARII

RECLAMĂ CU OMISIUNI
lntr-un supliment consacrat Venezue

lei, ziarul „Neta York Times" fi-a pro
pus să-i învețe cu tot dinadinsul pe 
venezuelezi ce este, ce are și cît are 
țara lor. In care scop n-au fost cruțate 
nici cele mai suave artificii stilistice, 
nici imaginile fotografice realizate în 
cea mai completă gamă cromatică cu 
putință, nici cunoscutul meșteșug de a 
face din negru alh și vice-versa.

In contratimp cu realitățile, titlul de 
pe copertă afirmă că „Venezuela mo
dernă pășește înainte". Deasupra și de
desubtul titlului — cîteva imagini edi
ficatoare : Caracasul brăzdat de auto
străzi suspendate la întretăieri ; clădiri 
înalte profilîndu-se în zare ; cascade az
vârlind din înălțimi talazuri înspumate. 
In restul paginilor se succed plaje în
sorite, piscine, hoteluri superbe în lu
minișuri de pădure, yahturi elegante 
lunecînd peste luciul încrețit al mării, 
coride și cite altele. Intr-un cuvînt, a- 
vuție de basm, care eclipsează pur și 
simplu miticul corn al abundenței. A- 
proape peste tot sînt elogiate cu sîrg 
virtuțile „inițiativei particulare ameri
cane", în fața cărora venezuelezii mai 
că sînt chemați să se prosterneze. Di
verse companii americane nu pregetă 
să revendice paternitatea binefacerilor 
vărsate asupra venezuelezilor, să-și trea
că în revistă „realizările“ pe acest tă- 
rîm și chiar să formuleze promisiuni 
îmbietoare. Venezuelezii sînt încunoș- 
tințați astfel, că „în curînd vor lua 
ființă două noi corporații financiare" ; 
că „Ford Motor Company' a elaborat 
recent un program de investiții de mul
te milioane de dolari, care prevede lăr
girea operațiilor de asamblare a auto
mobilelor. (De observat, asamblare, nu 
producție). Sub un alt titlu ales cu 
meșteșug („Parteneri la progres") com
pania ține să-i asigure pe cititori de

LESOTO SE TREZEȘTE
Statul Lesoto nu figurează pe nici o 

hartă a Africii contemporane. Numele 
liti a fost schimbat în Basutoland de 
către colonialiștii englezi, care, în 1868 
au declarat această țară protectorat al 
lor.

Suprafața Basutolandului, înconjurat 
din toate părțile de Republica rasistă 
Sud-Africană este de 30 300 mp, iar 
populația de aproximativ 800 000 locui
tori, aparținând mai ales popoarelor ba- 
suto și zulu. Avînd ca centru admi
nistrativ orașul Mefeking, situat pe teri
toriul R.S.A., protectoratul este guver
nat de un comisar rezident englez.

Constituția elaborată în 1959 de Lon
dra dictează condițiile de administrare 
internă a statului. In țară există un or
gan legislativ alcătuit din 80 de dépu
tait, din care iumătate sînt numiți de 
administrația colonială, cealaltă jumăta
te fiind aleși prin vot indirect de către 
„delegați". Există, de asemenea, și un 
consiliu executiv din care fac parte 8 
consilieri numifi de autoritățile colo
niale. Funcționarii englezi, avînd drept 
de veto în privința oricărui proiect de 
lege, guvernul local nu are practic nici 
dreptul, nici posibilitatea de a conduce 
treburile țării.

Basutolandul este una din regiunile 
cele mai înapoiate ale Africii. Resursele

1. Anul lichidării totale și defini
tive a rușinosului sistem colonial...

2. Anul creării zonelor denuclea- 
rizate în punctele de contact dintre 
forțele armate ale țărilor N.A.T.O. 
și ale țărilor Tratatului de la Var
șovia : în Europa centrală și de nord, 
în Marea Mediterană, în Balcani, 
precum și în alte regiuni ale globu
lui, dacă pînă în anul 1965 nu va fi 
rezolvată problema dezarmării gene
rale și totale.

3. Anul normalizării comerțului 
internațional între toate regiunile și 
țările lumii, fără nici un fel de ba
rieră artificială și discriminări, pe 
baza principiilor egalității și avan
tajelor reciproce.

Formulînd aceste propuneri, U- 
niunea Sovietică nu exclude premi
sa ca și alte probleme importante să 
fie examinate ca probleme urgente 
în cadrul Anului colaborării inter
naționale.

Guvernul sovietic propune, de a- 
semenea, organizarea unei sesiuni 
jubiliare, a 20-a, a Adunării Gene
rale a O.N.U., la nivelul șefilor de 
state și guverne.

mandări în care se prevedea luarea 
măsurilor de rigoare pe linia O.N.U. 
pentru preîntîmpinarea experiențe
lor care implică o primejdie în spa
țiul cosmic. Reprezentantul S.U.A. a 
refuzat categoric să sprijine aceste 
recomandări care fuseseră aprobate 
de subcomitet cu participarea S.U.A.

S.U.A. refuză să-și asume obliga
ții internaționale ferme în ceea ce 
privește „normele de comportare“ în 
domeniul activității cosmice, tinzînd 
să-și rezerve întreaga libertate de 
acțiune în spațiul cosmic pentru 
efectuarea a diferite experiențe și 
măsuri primejdioase.

Uniunea Sovietică, se spune în co
municat, se pronunță pentru re
zolvarea cît mai grabnică a proble
melor privind reglementarea juri
dică a activității în Cosmos, 

următoarele : „Noi sintern recunoscă
tori pentru faptul că participăm la dez
voltarea industrială și economică a di
namicei Venezuele. (I ?) Investițiile 
mari dovedesc încrederea noastră în 
Venezuela și în poporul ei, cu care do
rim să ne considerăm parteneri la pro
gres". Recunoștința are, în vedere, de
sigur, milioanele de dolari cîștigați a- 
nual în Venezuela de compania Font. 
Iar ce dovedesc investițiile mari ale 
monopolurilor, venezuelezii o știu și 
fără să li se spună.

Societatea „General Electric' reven
dică și ea titlul de partener la progre
sul Venezuelei. Chiar așa spune -, „Ge
neral Electric" continuă să contribuie 
la progresul Venezuelei".

Intr-un articol de sinteză. Teodor o 
Moscoso, directorul programului ame
rican „Alianța pentru progres', acordă 
regimului președintelui Betancourt un 
certificat de comportare exemplară, a- 
firmînd că, datorită politicii acestuia, 
„Venezuela se află în avangarda Alian
ței". Poate că etichetele ireverențioase 
aplicate „Alianței" de latino-americani 
în genere l-au făcut pe Moscoso să 
plutească în considerații cețoase, ferin- 
du-se cu abilitate să aducă vorba des
pre „binefacerile" concrete alg progra
mului care a promis cîte-n lună și-n 
stele și a oferit... cam tot luna și ste
lele.

Citind suplimentul, venezuelezilor de 
rînd le-at veni greu să-și închipuie că 
e vorba de țara lor. Ar crede mai de
grabă că le este prezentat un Eldorado 
descoperit undeva de oameni umblați 
în alte colțuri de lume. Ei știu doar că 
adevărata Venezuelă arată cu totul alt
fel. Acolo, în vreme ce lumea celor a- 
vuți își etalează opulența în vile som
ptuoase, baruri etc., indianul din munți 
mestecă în tăcere frunză de coca pen
tru a-și amorți foamea ; muncitorul vlă

sale minerale n-au fost deloc explorate. 
Industria și căile de comunicație sînt 
inexistente. Populația se ocupă în spe
cial cu creșterea vitelor și cultivarea 
pămîntului, practicîndu-se o agricultură 
extrem de rudimentară. Șeful suprem și 
șefii triburilor împart pământul în loturi 
mici care sînt date în folosința fami
liilor. In mod periodic are loc redistri
buirea pămîntului. Din cauza lipsei de 
pămînt, precum și a productivității lui 
scăzute, o bună parte din populație este 
nevoită să-și caute de lucru în R.S.A. 
Anual cîteva zeci de mii de oameni 
pleacă în căutare de lucru la fermierii 
albi și la minele din R.S.A. Acum câțiva 
ani, de pildă, au plecat din țară 43 la 
sută din totalul bărbaților adulți.

Emigrarea forței de muncă din Ba
sutoland a pricinuit mari pierderi eco
nomiei țării, dar pe de altă parte, a- 
ceasta a contribuit la ridicarea conștiin
ței de clasă a muncitorilor hasuto. Așa 
se explică crearea la 5 mai anul trecut 
a Partidului Comunist din Basutoland, 
în programul său partidul a înscris ca 
principale sarcini ale sale lupta pentru 
dobîndirea independenței, crearea unui 
stat democratic, lichidarea rămășițelor 
colonialismului : stabilirea unor relații 
de prietenie cu toate țările și, în spe

Demonstrație 
de protest a budiștilor 
pe străzile Saigonului

SAIGON 16 (Agerpres). — După 
ce la 15 iulie președintele Asociației 
budiștilor din Vietnamul de sud, 
Thich Tinh Khie, i-a adresat lui 
Ngo Dinh Diem o scrisoare, în care 
îi cerea respectarea acordului cu 
privire la garantarea drepturilor 
credincioșilor budiști, în dimineața 
zilei de 16 iulie, la Saigon, a avut 
loc o demonstrație de protest a unui 
grup de 200 de credincioși budiști. 
Demonstranții au ieșit pe stradă cu 
placarde pe care erau scrise lozinci 
de protest împotriva represiunilor 
la care sînt supuși budiștii. Coloana 
s-a îndreptat apoi spre clădirea am
basadei americane la Saigon.

După cum relatează coresponden
tul agenției Associated Press, de
monstrația din 16 iulie a fost anun
țată ca prima acțiune din cadrul 
campaniei budiștilor împotriva per
secuțiilor autorităților diemiste.

Consiliul de securitate 
va discuta situația din coloniile 

portugheze și din R.S.1
NEW YORK 16 (Agerpres). — La 

22 iulie vor începe dezbaterile ' în 
Consiliul de Securitate în legătură 
cu’ situația din teritoriile africane 
aflate sub dominația colonialiștilor 
portughezi, precum și în legătură cu 
politica de apartheid dusă de către 
guvernul sud-african.

Ședința este convocată la cererea 
a 32 de state africane care, în scri
sorile adresate Consiliului de Secu
ritate, au subliniat „pericolul pe 
care-1 reprezintă pentru pacea inter
națională situația explozivă din Re
publica Sud-Africană și din terito
riile portugheze din Africa“.

★
ACCRA 16 (Agerpres). — La Accra 

au luat sfîrșit lucrările seminarului 
studenților din Africa occidentală.

Participantă la seminar au adop
tat o rezoluție în care cer tuturor 
studenților să-și afirme sprijinul și 
solidaritatea cu studenții și popoare
le care luptă împotriva colonialismu
lui. Rezoluția condamnă politica de 
apartheid dusă de guvernul din Re
publica Sud-Africană și represiunile 
colonialiștilor portughezi în Africa.

guit de patronul autohton sau străin își 
duce zilele chinuite în cocioabele de la 
periferia orașelor ; țăranul împărtășește 
aceeași soartă lucrînd din greu, din zori 
pînă-n seară, pe un pămînt ce nu-i al 
lui ; cîteva sute de mii de șomeri sînt 
osândiți la o viață amară ; mulți copii 
se sting roși de boli și mizerie fără să 
cunoască gustul laptelui. Nerim E. Gun, 
corespondentul în S.U.A. al revistei el
vețiene „SCHWEIZER ILLUSTRIER
TE“. notează următoarele după o călă
torie în Venezuela : „Ce contrast între 
zgîrie-norii afaceriștilor milionari și car
tierele mizeriei, între Cadillac-urile ce
lor bogați și zdrențele indienilor I Este 
evident că masele populare nu profită 
de pe urma acestei bogății și că luxul 
etalat generează doar ură și revoltă. Po
porul știe că Venezuela dispune de bo
gății enorme și se întreabă de ce doar 
30 de familii profită de pe urma aces
tor bogății. Naționaliștii (astfel ti denu
mește presa burgheză pe patrioți — 
n.r.) arată poporului că totul se în
dreaptă spre S.U.A., iar ura împotriva 
yankeilor este mare".

Pădurea de sonde petroliere de pe 
lacul Maracaibo este descrisă în „New 
York Times" cu lux de amănunte, in- 
dieîndu-se și debitul zilnic al conduc
telor de petrol. Se ocolește însă un „a- 
mănunt" și anume faptul că „aurul ne
gru" (principala bogăție a Venezuelei) 
se află în stăpânirea companiilor din 
S.U.A. și pă aceeași soartă o are și mi
nereul de fier — a doua mare bogăție. 
Toate aceste realități sumbre sînt o- 
mise de ziarul american. Se vede că de
viza „All the News That’s Fit to Print', 
(toate știrile care merită să fie publi
cate) înscrisă pe frontispiciul ziarului, 
capătă o interpretare mai mult decît o- 
riginală.

V. OROS

cial, cu statele independente din Afri
ca ; restituirea teritoriilor smulse ilegal 
statului Lesoto și anexate la R.S.A., în
făptuirea unui larg program agrar. Par
tidul a declarat, de asemenea, că este 
gata să intre în frontul național unit 
pentru a acționa împreună cu toate for
țele democratice ale țării care luptă 
pentru dobîndirea independenței na
ționale.

în ultimul timp în Basutoland a luat 
o mare amploare mișcarea de eliberare 
națională. Intr-o declarație dată publi
cității la Accra, partidul Congresului 
din Basutoland condamnă atitudinea 
autorităților britanice față de revendi
cările populației din acest teritoriu și 
cere organizarea neîntârziată a unor a- 
legeri democratice care să permită Ba
sutolandului să-și cucerească autoguver
narea și să accelereze înaintarea sa spre 
deplina independență.

Datorită intențiilor rasiștilor sud-afrt- 
câni de a anexa Basutolandul, în întrea
ga țară a început o largă campanie de 
împotrivire față de aceste planuri. 
Lupta pentru independență a poporului 
din Basutoland se bucură de sprijinul 
întregii lumi progresiste.

A. BUMBAC

Tratativele de la Moscova asupra problemelor 
legate de încetarea experiențelor nucleare

MOSCOVA 16 (Agerpres). — In 
comunicatul oficial despre continu
area schimbului de păreri între re
prezentanții U.R.S.S., S.U.A. și Marii 
Britanii dat publicității la Moscova 
se spune : „La 16 iulie A. A. Gromî
ko, ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., Averell Harriman, locțiitor 
al secretarului de Stat al S.U.A., lor
dul Hailsham, ministrul pentru pro
blemele științei și tehnicii al Marii

Mesajul Iui U Thant
NEW YORK 16 (Agerpres). — Cu 

prilejul începerii tratativelor de la 
Moscova în vederea interzicerii ex
periențelor nucleare, U Thant, se
cretarul general al O.N.U., a adresat 
președintelui Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., N. S. Hrușciov, președin
telui S.U.A., John Kennedy, și pri
mului ministru al Marii Britanii, 
Harold Macmillan, mesaje identice 
în care își exprimă speranța că tra
tativele vor duce la rezultate fruc
tuoase. „Organizația Națiunilor U-

„Grevă pentru dreptul la grevă“
Oamenii muncii din Franța protestează împotriva proiectuiui 

de lege antigrevist

PARIS 16 (Agerpres). — Sub lo
zinca „Grevă pentru dreptul la gre
vă“, cele trei mari centrale sindicale 
din Franța, C.G.T.. C.F.T.C. și 
„Force Ouvrière“, au chemat pe oa
menii muncii din Franța la o serie 
de acțiuni greviste ce vor fi orga
nizate la 17 iulie. în cadrul campa
niei împotriva proiectului de lege 
guvernamental cu caracter antigre
vist ce urmează să fie dezbătut de 
Adunarea Națională în aceeași zi.

După cum s-a mai anunțat, pro
iectul de lege prevede, printre alte-
le, obligația sindicatelor muncito
rești de'a anunța o grevă cu cinci 
zile înainte de data desfășurării ei, 
durata grevei, precum și interzice
rea grevelor perlate. Participanților 
la greve perlate li se vor aplica

Ciocnire între greviști 
și poliție la Bruxelles
BRUXELLES 16 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția Reuter, 
la 15 iulie, între salariații de la 
vama din Bruxelles, care au decla
rat grevă pentru majorarea salarii
lor și îmbunătățirea condițiilor de 
muncă, și poliția belgiană s-a pro
dus o ciocnire în momentul cînd 
greviștii au încercat să pătrundă în 
centrul administrativ al capitalei, 
unde grevele sînt interzise Doi gre
viști au fost răniți și internați în 
stare gravă la spital.

La Bruxelles au declarat, de ase
menea. grevă în sprijinul cererii 
privind majorarea salariilor 600 de 
șoferi de taxiuri.

« ; : : : ’ >-■. w
ROMA, l.a 16 iulie ministrul R. P. 

Romîne la Roma, Mihai Marin, a fă
cut o vizită de curtoazie lui Attilio 
Piccioni, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri și ministru al afacerilor 
externe al Italiei.

LAGOS. In urma referendumului 
care s-a desfășurat la 13 iulie în Ni
geria s-a hotărît crearea unei noi re
giuni autonome. Astfel, Nigeria va fi 
formată din patru regiuni : regiunea 
de nord, de est, de vest, precum și 
noua regiune denumită regiunea ves
tului mijlociu. Noua regiune, care se 
întinde de-a lungul fluviului Niger, 
are o suprafață de 15 000 mile pătrate 
și o populație de circa două milioane 
locuitori.

— De ce i an zis „apărarea civilă ?“.
— Fiindcă va avea de apărat interese... militariste !

Britanii, și consilierii lor au conti
nuat într-o atmosferă prietenească 
discuția începută la întîlnirea din 
15 iulie la președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., N. S. Hruș- 
ciov, în problemele legate de înce
tarea experiențelor nucleare și în 
alte probleme de interes comun.

Următoarea întîlnire va avea loc 
la 17 iulie".

nite, se spune în mesaje, ținînd 
seama de interesele vitale ale uma
nității, și-a exprimat. în mod con
stant, în repetate rezoluții, convin
gerea că încetarea experiențelor nu
cleare este urgentă și indispensa
bilă progresului pe calea unei des
tinderi și încetării cursei înarmă
rilor“.

în încheierea mesajului, secreta
rul general adresează bunele sale 
urări participanților la tratative.

sancțiuni, mergînd de la rețineri din 
salariu pînă la concediere.

Chemarea celor trei centrale sin
dicale a fost salutată în unanimita
te de organizațiile sindicale din di
feritele ramuri de activitate din sec
torul public. Se așteaptă ca la greve 
să participe muncitorii feroviari, 
personalul de la transporturile ur
bane, lucrătorii de la societățile de 
gaz și electricitate, de la serviciile 
poștale și telecomunicații, precum și 
din alte sectoare.

Circa 5 000 de ce
tățeni din orașul ja*  
ponez Kobe au or
ganizat o demon
strație de protest 
împotriva staționării 
în portul Kobe a na
velor de război 
nord-americane. în 
fotografie : Un grup 
de demonstranți în 
fața navelor militare 
americane.

(Desen de V. TIMOC)

înființarea Uniunii ziariștilor 
din Cuba

HAVANA. Conferința Națională a 
ziariștilor, care a avut loc la Havana, 
a hotărît înființarea Uniunii ziariști
lor din Cuba. Conferința a aprobat 
statutul Uniunii ziariștilor din Cuba 
și a ales consiliul ei de conducere for
mat din 25 de persoane. Președinte a 
fost ales Honorio Munios, vicepreșe
dinte — Ernesto Vera. Conferința a a- 
probat în unanimitate aderarea Uniu
nii ziariștilor din Cuba la Organiza
ția Internațională a Ziariștilor și a 
sprijinit călduros ideea de a se orga
niza în septembrie o întîlnire interna
țională a ziariștilor în regiunea Mării 
Mediterane. La ședința de închidere 
a Conferinței ziariștilor a luat cuvîn- 

tul președinte
le Cubei, Osvaldo 
Dorticos.

SALVADOR. Se
minarul inter
național al stu
denților, care a 
avut loc în locali
tatea braziliană 
Salvador, și s-a 
desfășurat sub 
semnul colaboră
rii și unității a 
luat sfîrșit. In co
municat. se subli
niază că lupta 
pentru dezarmare 
generală, politica 
coexistenței paș
nice a statelor cu 
orânduiri sociale 
diferite înseamnă 
lupta pentru pace, 
luptă care trebuie 
să fie sprijinită de 
toate popoarele.

Seminarul s-a 
pronunțat pentru 
participarea largă 
a studenților la 
mișcarea de elibe
rare națională, la 
lupta împotriva 

imperialismului.

„Ziua de 15 iulie, relatează cores
pondentul Agenției TASS, a adus o 
victorie incontestabilă cineaștilor ro
mâni. Este încă prematur să vorbim 
despre rezultatele Festivalului, dar, 
incontestabil, filmul „Lupeni 29“ 
face parte dintre cele mai intere
sante și importante opere cinema
tografice prezentate".

Ieri dimineață a avut loc o con
ferință de presă a delegației noastre 
de cineaști. Printre participanți 
erau numeroși cronicari de cinema, 
corespondenți ai unor agenții, ziare 
și reviste din diverse țări. Marele 
număr de întrebări puse de ziariști 
au subliniat interesul pentru reali
zările cinematografiei românești. 
Printre alții, corespondentul revistei 
americane „Life“ declara că „Lupeni 
29“ l-a stimulat să afle și alte nou
tăți despre cinematografia română. 
Răspunzând întrebărilor, au luat cu- 
vîntul Mihnea Gheorghiu, Paul Cor
nea, Ion Popescu-Gopo, precum si 
Mircea Drăgan, care a relatat cum 
a luat naștere filmul.

Cunoscutul regizor sovietic Gr. 
Roșal a ținut să adreseze cineaștilor 
noștri cîteva cuvinte : „Consider — a 
spus el — că filmul „Lupeni 29“ 
este o creație excepțională cu foar
te multe căutări noi, cu scene de 
masă vii, cu actori de valoare, ope
ratori remarcabili... Au fost dezvă
luite posibilități cu totul noi în do
meniul imprimării stereofonice a su
netului. Felicit din toată inima pe 
cineaștii romîni și în special pe ta
lentatul regizor Mircea Drăgan și vă 
urez alte succese în viitor“.

Intr-un articol semnat de K. Pa-

TOKIO — Tribunalul suprem al 
Japoniei a început, la 16 iulie, jude
carea recursului introdus de Ku- 
nidzi Murakami în așa-numitul 
„proces Siratori“. Murakami, secre
tarul organizației partidului comu
nist din districtul Sapporo, învinuit 
fără nici un temei în anul 1952 de 
autoritățile japoneze de a fi asasi
nat pe inspectorul de poliție Sira
tori, a fost condamnat la muncă

In Japonia a început rejudecarea procesului 
înscenat pe nedrept unui comunist

colonialismului și neocolonialismului, 
pentru lărgirea colaborării culturale 
și economice a popoarelor tuturor ță
rilor, pentru democratizarea învăță
mântului.

PARIS. Grupul comunist din Adu
narea Națională Franceză a prezentat 
un proiect de lege cu privire la națio
nalizarea industriei atomice și la folo
sirea ei în scopuri pașnice, relatează 
agenția Union Française d’Informa
tion.

LONDRA. La 15 iulie mai mulți la
buriști, membri ai parlamentului, au 
prezentat în Camera Comunelor din 
Anglia un protest împotriva sprijinului 
pe care guvernul englez îl acordă ac
țiunilor S.U.A. față de Cuba. Laburis
tul Zilliacus a declarat că Anglia tre
buie să ridice în Consiliul de Securita
te problema recentelor acțiuni ale gu
vernului S.U.A. împotriva Cubei, vio
lării spațiului aerian al Cubei și altor 
acțiuni contrare prevederilor dreptului 
internațional și Cartei O.N.U. Zilliacus 
a arătat că atitudinea față de Cuba „ca 
față de un dușman", boicotarea acestei 
țări și amenințarea cu o agresiune con
stituie într-adevăr o primejdie pentru 
pace.

SEUL. După o săptămînă de tra
tative, la 15 iulie a fost anunțat acor
dul a trei partide politice de opoziție 
sud-coreene, potrivit căruia ele sînt 
gata să-și unească forțele în lupta îm
potriva dictatorului Pak Cijan Hi. 
Cele trei partide politice au hotărît ca 
la viitoarele alegeri să prezinte un 
candidat și o platformă politică prin 
care cer înlăturarea actualului regim 
de dictatură militară și instaurarea 
unui regim civil.

ATENA. In ultimele două zile, în 
Epir, partea de nord-vest a Greciei, 
s-au înregistrat cutremure puternice. 
După cum relatează presa, în regiu
nea lanină au fost distruse cîteva sute 
de case ale țăranilor.

TUNIS. Aci s-a anunțat că la 1 au
gust în capitala Senegalului va avea 

/ 

ramonova în „Sovietskaia Kultura" 
se spune : „Ana Golcea, liniștită și 
mândră, modestă și răbdătoare, și-a 
luat asupra ei, bărbătește, toată po
vara vieții de miner. Soarta ei e 
soarta multora. Artista Lica Gheor
ghiu și-a interpretat rolul cu mu:1* 
profunzime și înțeleaptă simplități -■ 
Treptat, povestea Anei Golcea sd 
transformă într-un poem al bărbă
ției și forței poporului; Autorii au 
folosit un bogat material documen
tar, dar au creat nu o cronică ci o 
tragedie populară, o operă cu un 
mare răsunet emoțional. Foarte ve
ridic sînt înfățișate în film figurile 
conducătorilor grevei, ale curajoși
lor comuniști, oameni cu un țel lu
minos și o voință de fier. Ștefan 
Ciubotărașu și Colea Răutu, inter- 
preți ai acestor roluri, ne sînt cu- 
noscuți din multe filme. Încă în 
primul său film „Setea", regizorul 
Mircea Drăgan ne-a îneîntat cu pri
ceperea de a stăpîni scenete de 
masă. Acum, această puternică tră
sătură a talentului său artistic s-a 
îmbogățit calitativ, permițînd regi
zorului să realizeze o imagine mai 
amplă, a vieții poporului. Cinemato
grafia românească se dezvoltă vizi
bil de la an la. an. Filmul „Lupeni 
29“ e creat cu o scrupulozitate pro
fesională care confirmă aceasta".

O seamă de cineaști prezenți la 
Moscova și-au exprimat buna im
presie pe care le-a făcut-o filmul 
prezentat de R. P. Româna.. Astfel, 
după prezentarea filmului, Jean Ma
rais a transmis felicitări regizorului 
romîn.

A. MUNTEANU

silnică pe viață. Sentința a fost co
mutată apoi în 20 de ani închisoare.

De 11 ani atît Murakami, cît și 
oamenii muncii din Japonia și din 
întreaga lume cer revizuirea proce
sului și anularea monstruoasei sen
tințe dată fiind lipsa de dovezi în 
sprijinul acuzației aduse. Judecarea 
recursului a fost hotărîtă sub pre
siunea puternicei mișcări de protest 
a oamenilor muncii.

loc o întîlnire a miniștrilor afacerilor 
externe africani, care „vor dezbate o 
serie de probleme ce stau în fața 
continentului african în vederea apă
rării cauzei popoarelor africane, la 
viitoarea sesiune a Adunării Generale 
a O.N.U.“.

ADDIS ABEBA. După opt zile de 
tratative, la 15 iulie a fost dat publici
tății la Addis Abeba un comunicat co
mun elaborat de reprezentanții guver
nelor Etiopiei și Kenyei. Delegații celor 
două țări, se spune în comunicat, au 
elaborat un program comun de cola
borare economică, socială și cultu
rală. Ei și-au exprimat hotărîrea de a 
colabora în vederea menținerii păcii 
și stabilității în Africa de răsărit și au 
încheiat în acest scop un acord co
mun de colaborare și asistență mu
tuală.

LONDRA. Tn zilele de 16 și 17 iu
lie lordul Home, ministrul afacerilor 
externe al Angliei, vizitează capitala 
Olandei, unde duce tratative cu Joseph 
Luns, ministrul afacerilor externe al 
Olandei. Un purtător de cuvînt al 
Ministerului Afacerilor Externe al An
gliei a declarat că tratativele se vor 
referi la viitorul relațiilor dintre Ma
rea Britanie și membrii Pieței comune.

WASHINGTON. La 15 iulie a so
sit la Washington președintele Tan- 
ganicăi, Julius Nyerere, într-o vizită 
oficială de două zile. Nyerere va 
duce tratative cu președintele Ken
nedy și alte oficialități americane.

NEW YORK. Intr-un comunicat 
dat publicității de Ministerul de Răz
boi al S.U.A. se arată că aviatori 
vest-germani vor fi instruiți în S.U.A. 
în vederea zborurilor cu avioane de 
vînătoare supersonice. Potrivit acestui 
acord încheiat între S.U.A. și R. F. 
Germană, primul grup de aviatori 
vest-germani va sosi în octombrie 
1964 la o bază de aviație din apro
pierea orașului Phoenix (statul Ari
zona),

CHITTAGONG. După cum relatea
ză agenția Reuter, în urma inundații
lor provocate de ploile torențiale care 
continuă să cadă încă de la începutul 
lunii asupra Pakistanului de răsărit, 
și-au găsit moartea peste 100 de per
soane. Numeroase persoane au fost 
ucise datorită prăbușirii locuințelor. 
Mii de oameni din regiunea Chitta
gong au rămas fără adăpost.
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