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r Declarația comună
4 , ' " C C .»a guvernelor LLR*S*S« și ReP*FX

MOSCOVA 20 (Agerpres). — TASS transmite Declarația co
mună a guvernelor Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste și Re
publicii Populare Federative Iugoslavia în legătură cu vizita ofi
cială în Uniunea Sovietică a președintelui R.P.F. Iugoslavia, Iosip 
Broz-Tito.

La invitația Prezidiului Sovietului Suprem și a Guvernului Uniu
nii Republicilor Sovietice Socialiste, între 1 și 23 iunie 1956 Pre
ședintele Republicii Populare Federative Iugoslavia, Iosip Broz- 
Tito a făcut o vizită oficială în Uniunea Sovietică.

In. t*rr’Pl!l v.zitei președintelui Tito au avut loc o serie de con
vorbiri intre reprezentanții ceior două guverne. Din partea iugo
slavă, la convorbiri au participat, în afară de președintele Tito, 
Edward Kardelj, vicepreședinte al Vecei Executive Federative, Ko- 
cea Popovici, secretar de stat pentru afacerile externe, Mialko To- 
dorovici, membru al Vecei Executive Federative, lakov Blajevici, 
președintele Vecei Executive a Republicii Populare Croate, membru 
al Vecei Executive Federative și Velko Miciunovici, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al R.P.F. Iugoslavia ia Moscova.

Din partea sovietică, la convorbiri au participat K. E. Voroșilov, 
președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., N. A. Bul- 
ganin președintele Consiliului de Miniștri al U.RS.S., N. S. Hruș- 
ciov membru al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., A. 1. 
Mikoian și V. M. Molotov, prim vicepreședinți ai Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., D. T. Șepilov, ministrul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S., V. V. Kuznețov, prim locțiitor al ministrului Afaceri
lor Externe și N. P. Firiubin, ambasadorul extraordinar și plenipo
tențiar al U.R.S.S. la Belgrad.

La convorbiri au mai asistat : din partea iugoslavă loja Vilfan, 
secretarul general al Președintelui Republicii, și Antcn Vratușa, 
șeful cabinetului vicepreședintelui Vecei Executive Federative, iar 
din partea sovietică — L. F. liicev, membru al colegiului Ministe
rului Afacerilor Externe al U.RS.S. și K- D. Levîcikin, șef ad- 
interim al secției a 5-a pentru Europa din Ministerul Afacerilor 
Externe.

Convorbirile care s-au desfășurat într-o atmosferă cordială și 
prietenească, în spiritul sincerității și deplinei înțelegeri reciproce, 
au dat posibilitatea unui larg schimb de păreri asupra evoluției 
situației internaționale în cursul anului care a trecut, p-ecum și 
asupra problemelor dezvoltării c ontinue a relațiilor și a colabo
rării multilaterale intre cele două țări. Schimbul ce păreri care a 
avut loc a scos la iveală o mare asemănare între punctele de ve
dere ale celor două guverne in aprecierea evoluției situației inter
naționale și a problemelor internaționale existente, precum și do
rința comună de a adînci și pe vii or înțelegerea rec procă și prie
tenia dintre Uniunea Republicilor Sovietice £o ia’is'e și R publica 
Populară Federativă Iugoslavia.
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Guvernul Uniunii Sovietice și Guvenr.il Rcpubli'ii Popu are Fe

derative Iugoslavia, r.u constatat cu satisfacție că in cursul a u!< 1 
care a trecut a avut loc o slăbire continuă a încordării interna
ționale. Cele două guverne salută ca indiciu al acestei s ăbiri lăr
girea contactelor internaționale și tendința din ce în ce mri puter
nică spre rezolvarea pe calea 
ționale nereglementate.

S-a constatat în unanimitate 
portant l-a avut Conferința de 
lor patru puteri din iulie 1955. 
anul care a trecut a arătat că nu se poate aștepta o rezolvare ra
pidă a problemelor care s-au acumulat în timpul „războiului rece“, 
potrivit aprecierii celor două guverne o însemnătate hotărîtoare 
arc faptul că au crescut eforturile în ceea ce prive.te lărgirea co
laborării internaționale, care contribuie la întărirea încrederii între 
popoare.

In această atmosferă nouă s-au întărit forța și capacitatea Or
ganizației Națiunilor Unite în ceea ce privește examinarea și re
zolvarea cu succes a problemelor prin participarea organizată și pe 
bază de drepturi egale a tuturor țărilor. Succesul Conferinței cu 
privire la folosirea energiei atomice în scopuri pașnice convocată 
de Organizația Națiunilor Unite în august 1955 la Geneva, și în
ceputul favorabil al lucrărilor pentru crearea Agenției Internațio
nale pentru Energia Atomică — sînt strîns legate de această 
atmosferă. Rolul și capacitatea tot mal crescînde ale Organizației 
Națiunilor Unite s-au reflectat de asemenea în succesele obținute 
în direcția transformării ei într-o organizație universală în legă
tură cu admiterea de noi membri. Cele două guverne salută faptul 
că Organizația Națiunilor Unite s-a complectat cu noi membri 
din rîndul țărilor europene precum și al țărilor din Asia și Africa, 
a căror participare crescîndă la viața internațională s-a oglindit 
încă la Conferința de la Bandung. Aceasta contribuie la întărirea 
rolului bazat pe egalitate în drepturi in lume al popoarelor aces
tor continente.

Cele două guverne au constatat însă cu regret că Republicii 
Populare Chineze nu i s-a recunoscut pînă în prezent dreptul de a 
fi reprezentată în Organizația Națiunilor Unite și vor căuta cu 
perseverență să obțină ca acest drept să fie recunoscut acestei 
mari țări.

Cele două guverne slnt convinse ca șl pînă acum, că problema 
Taivanulul și a celorlalte insule trebuie rezolvată în conformitate 
cu drepturile legitime ale Chinei asupra acestor teritorii.

După părerea guvernelor celor două țări, în cursul „războiului 
rece“ s-au format puncte de vedere atît de opuse și s-a acumulat 
atîta neîncredere Incit ar fi nelogic și nerațional să se aștepte 
ca toate obstacolele în rezolvarea problemelor internaționale liti
gioase să poată fi înlăturate ușor și să se poată realiza grabnic un 
acord în toate problemele.

Pornind de la aceasta, cele două guverne sînt convinse că 
trebuie să se tindă spre realizarea unor acorduri în problemele 
care pot fi rezolvate de pe acum, și au căzut de acord că a insista 
asupra unei anumite priorități sau ordini de examinare a proble
melor litigioase și asupra unui anumit ritm al rezolvării lor nu 
poate duce la rezultate utile. In această lumină ele au examinat 
problemele dezarmării și securității colective, precum și alte pro
bleme care dezbină lumea și, în special, Europa.

Avînd în vedere întreaga importanță a problemei dezarmării 
pentru viitorul omenirii, cele două guverne au căzut de acord că 
s-au copt condițiile pentru rezolvarea fără întîrziere a acestei pro
bleme. Totodată ele au subliniat importanța unui acord, fie și par
țial, cu privire la dezarmare și își exprimă speranța unanimă că 
un asemenea acord poate fi grăbit și ușurat prin e'ectuarea mic
șorării unilaterale a forțelor armate. Guvernul R.P.F. Iugoslavia 
a salutat in acest sens recenta hotărîre a guvernului U.R.S.S. cu 
privire la reducerea armamentelor și a forțelor armate, considerînd 
că aceasta constituie o importantă contribuție la ușurarea rezolvă
rii problemei dezarmării generale.

Considerînd că folosirea energiei atomire în scopuri pașnice are 
o importanță epocală pentru dezvoltarea economică și socială con
tinuă a omenirii, cele două guverne au căzut de acord că trebuie 
încurajate și sprijinite toate formele de colaborare egală în drep
turi și democratică între popoare în acest domeniu. De aceea ele 
au căzut de acord de asemenea că țelul comun trebuie să fie inter
zicerea armelor atomice în general pentru ca energia atomică să 
slujească exclusiv scopurile pașnice ale omenirii.

Ele consideră că actuala situație internațională permite să se 
întreprindă acțiuni mai hotărîte în direcția înlăturării continue a 
acelor elemente negative care în perioada „războiului rece“ au 
frînat colaborarea dintre popoarele europene, și consideră că acor
duri mai largi cu privire la securitatea colectivă generală euro- 
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că în această privință un rol im- 
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peană, cu privire la colaborarea economică și la intensificarea le
găturilor culturale, ar contribui ia lichidarea împărțirii Europei în 
blocuri militare și ar ușura rezolvarea principalelor probleme liti
gioase care stau în calea dezvoltării colaborării multilaterale între 
popoarele europene.

In ceea ce privește problema germană cele două guverne consi
deră că în prezent, cind pe teritoriul Germaniei postbelice s-au 
format două state suverane, pentru realizarea unificării acesteia 
sînt necesare tratative între Republica Federală Germană și Repu
blica Democrată Germană. Ele consideră de asemenea că celelalte 
state, și în primul rînd marile puteri, trebuie să acționeze în aceeași 
direcție atît în interesul poporului german cît și în interesul 
general.

în perspectiva care se deschide prin atenuarea încordării inter
naționale generale care a și avut loc, cele două guverne au acor
dat atenție primejdiei care s-ar putea ivi ca urmare a conflictelor și 
neînțelegerilor locale dintre state.

Ele și-au exprimat intenția fermă de a contribui la înlăturarea 
unei asemenea primejdii atît prin intermediul Organizației Națiu
nilor Unite, cît și în relațiile lor directe cu alte state. In aceiași 
timp ele vor porni și de acum înainte de la recunoașterea drep
turilor și intereselor legitime ale tuturor popoarelor la dezvo.- 
tare națională independentă.

Cele două guverne își exprimă convingerea fermă că una din 
condițiile esențiale aie îmbunătățirii situației internaționale o con 
stituie legăturile economice crescînde intre state -— participarea 
tot mai intensă a tuturor popoarelor la schimbul de bunuri mate
riale și spirituale și atragerea tot mai largă a maselor populare la 
colaborarea internațională și apropierea în favoarea bună stării 
generale, păcii și progresului în întreaga lume. Cele două guverne 
au căzut de acord asupra faptului că pentru atingerea acestui țel 
trebuie să se depună maximul de eforturi pentru a dezvolta cît re 
poate mai mult comerțul internațional șl colaborarea economica 
și pentru a se înlătura în relațiile economice internaționale toate 
forme'e de discriminare inclusiv embargoul, precum și frînarea 
dezvoltării economice libere a diferitelor națiuni. Cele două gu
verne consideră că intensificarea contactelor și a colaborării în 
domeniu! schimbului cultura’ ci științific constituie de asemenea 
un factor important care slujește acelorași țeluri. In același sens 
ele vor sprijini și pe viitor procesul emancipării teritoriilor uenen- 
dente, acțiune în care Organizația Națiunilor Unite trebuie să jocce 
un rol de frunte. ,

Ce’e doua guverne au căzut de acord ca prăpastia admca din
tre țările dezvoltate și cele nedezvoltate reprezintă una din cele 
mai mari probleme ale lumii contemporane și că pentru re o varea 
acestei probleme sînt necesare acțiuni corespunzătoare ale statelor 
în vederea acordării de ajutor țărilor slab uezvollate, în primul 
rînd printr-o largă acțiune internațională colectivă.

In acest spirit ele vor căuta să obțină și în viitor ca în cadrul 
Națiunilor Unite să fie luate măsuri din ce în ce mai largi, și mai 
eficace pentru acordarea de ajutor economic și tehnic regiunilor 
insuficient dezvoltate. Cele două guverne consideră că un ase
menea ajutor și o asemenea colaborare în acțiunea^ de ridicare a 
economiei țărilor slab dezvoltate trebuie efectuate fără nici un fel 
de condiții militare și politice.

Guvernele celor două țări și-au reafirmat atașamentul tați de 
politica coexistenței pașnice și active care se întemeiază pe prin
cipiile suveranității, independenței, inviolaoilității teritoriale, ne
agresiunii, egalității în drepturi, respectului reciproc și neamestecu
lui în treburile interne ale altora, politică, care este rezultatul ne
cesităților create în evoluția internațională în ultimii ani și care 
constituie cel mai eficace mijloc de întărire și intensificare continuă 
a colaborării multilaterale între țări, indiferent de deosebirile in 
sistemele lor social-economice și politice.

II
Tn cursul convorbirilor s-a acordat o deosebită atenție examinării 

relațiilor dintre cele două țări și s-a constatat cu multă satisfacție 
că principiile exprimate în Declarația din 2 iunie 1955 a guvernelor 
U.R.S.S. și R.P.F. Iugoslavia, principii pe care se întemeiază rela
țiile lor reciproce, au creat baza pentru colaborarea prietenească 
multilaterală și au servit cu folos intereselor păcii și colaborării 
internaționale.

• Datorită eforturilor celor două părți, s-au obținut rezultate im
portante în acțiunea de reglementare a situației contractuale, pre
văzută de Declarație.

Cele două guverne relevă cu satisfacție rezolvarea cu succes 
a problemei pretențiilor reciproce, ceea ce a ușurat restabilirea rela
țiilor economice, înainte întrerupte și dezvoltarea colaborării eco
nomice pe o bază reciproc-utilă. In acest sens a fost stabilit un 
schimb de mărfuri echitabil, au fost încheiate acorduri de credite 
și investiții pe termen lung, un acord cu privire la colaborarea 
tehnico-științifică, cu privire la colaborarea în domeniul folosirii 
energiei atomice în scopuri pașnice etc.

A fost semnată o convenție culturală care crează o bază largă 
pentru o colaborare și schimburi culturale rodnice.

S-a realizat un acord cu privire la serviciul de informații.
Normalizarea deplină a relațiilor politice și a celorlalte relații 

sovieto-iugoslave și rezultatele obținute au arătat că colaborarea 
dintre cele două țări, călăuzite de interesele păcii și socialismului, 
colaborare care se întemeiază pe respectarea reciprocă a principiilor 
declarației de la Belgrad cu privire la independență, egalitate în 
drepturi și neamestecul în treburile interne, ce își găsesc o apli
care tot mai largă în practica unui număr tot mai mare de gu
verne și țări ale lumii, — dă cele mai largi posibilități pentru 
dezvoltarea multilaterală și rodnică a relațiilor lor de prietenie.

Convorbirile care au avut loc au oferit celor două guverne un 
prilej foarte util să examineze noi posibilități de colaborare reci
procă. Cele două guverne își exprimă dorința și intenția de a 
continua și de acum înainte contactele personale și schimbul re
gulat de păreri între reprezentanții lor asupra problemelor politice 
și al altor probleme de interes reciproc.

S-a constatat posibilitatea și a fost realizată o Înțelegere în 
problema lărgirii continue a legăturilor economice și a nivelului 
schimbului de mărfuri, și s-a subliniat utilitatea unor acorduri eco
nomice pe termen lung.

S-a hotărît să se lărgească colaborarea științifică și schimbul 
de oameni de știință, specialiști, studenți și de literatură știin
țifică.

In baza convenției culturale încheiate vor fi elaborate planurile 
de lucru necesare în domeniul colaborării culturale.

Cele două guverne acordă o mare însemnătate Convenției sem
nate recent cu privire la dubla cetățenie ca fiind o contribuție 
însemnată la cauza reglementării relațiilor dintre ele. Ele vor 
face totul pentru a ușura îndeplinirea acesteia.

Ținînd seama că contactele care au avut loc pînă în prezent 
intre organizațiile politice, obștești și sindicale în scopul schim
bului de experiență socialistă și schimbului de păreri s-au dezvoltat 
cu succes și au adus rezultate utile, cele două guverne sînt de 
acord să ușureze și să accelereze și pe viitor acest gen de contacte 
pe bază de lucru și în interesul celor două țări.

Guvernul U.R.S.S, și guvernul R.P.F.I. consideră că schimbul 
rodnic de păreri asupra tuturor problemelor examinate ’n timpul 
tratativelor este o mărturie a faptului că sosirea în Uniunea So
vietică a delegației guvernamentale a R.P.F.I. în frunte cu Iosip 
Broz Tito președintele Republicii va constitui o nouă etapă im
portantă în dezvoltarea colaborării și prieteniei între popoarele 
U.R.S.S. și R.P.F.I. spre binele popoarelor celor două țări, spre 
nele consolidării păcii și socialismului.

Uniunii Repu- Tn numele Guvernului Republicii »
' , Populare Federative Iugoslavia,

I. BROZ-TITO

bi-

Im pagina 3-a : Declarația cu privire la relațiile dintre Uniu
nea Comuniștilor din Iugoslavia și Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice.

Tn pagina 4-a : Cuvîntărlle tovarășilor N. S. Hrușclov șl Iosip 
Broz-Tito la marele miting al prieteniei sovieto-iugoslave.

HUNEDOARA (de la cores
pondentul nostru).

La mulți ani și alte multe pla
nuri anuale, măi ortacilor 1 —
spuse minerul Mihai Ștefan către 
ortacii din brigada lui — căuiînd 
să străpungă cu privirile fața lu
cioasă a frontului de lucru, în 
tocmai cum un căpitan scrutează 
depărtările de pe puntea de co
mandă.

Ce ți s-a năzărit ți ție toc- 
acum măi Pișta, inler- 
nedumirit unul dintre mi- 
agățat după o armătură. —- 
a mai văzut an nou în toiul 
?

mai 
Veni 
neri 
Cine 
verii

Fără să se grăbească a da un 
răspuns Mihai Ștefan înfipse cu 
nesaț picul în roca puternică. 
Brațul său știe să supună orice 
forță, orice rezistență.

Blocul de piatră se desprindea 
din locul unde s-a stratificat cu 
milioane de ani în urmă. Cu fie
care bloc învins, Mihai întorcea 
o filă din calendarul unui an nou. 
Pragul anului 1961 a fost depă
șit. Pentru a-și convinge ortacii 
că ei au luat-o înaintea ani
lor, Mihai scoase dl*n buzunar 
blocnotesul pe care din obișnuin
ță îl purta la el.

— Armătura asta e la 25 me
tri de punctul măsurat de topo- 
graf la începutul lunii. Tot ce 
■înaintăm de azi încolo aparține 
anului 1961,

Cei din schimbul lui Mihai 
Ștefan încercau momente de pu
ternică emoție. Și-au strîns mîi- 
nile. După un timp, unul mai cu
rajos a curmat tăcerea.

— Nu-i glumă — în 6 luni cît 
într-un an. Noi așa am făcut.

Din privirile 
Adalbert, Costa 
Ludovic, Ștefan

L
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In cinstea 
Congresului

tinerilor Nagy 
Iosif, Ambruș 

______ _ T____ Zoltan, Nicula 
Zoltan și Ivașcu iosif, se vedea 
că cel ce vorbise exprimase și 
gîndul lor. Dar înainte de a w 
apuca din nou de lucru, brig#" 
dierii și-au îmbrățișat responsa
bilul.

— Vezi că peste puțin timp 
merge la congres — spuse 
neva. — Să nu uiți...

Să uite? Nici vorbă! Cum 
putea Mihai să nu vorbească la 
Congresul U.T.M. despre co’ecti- 
vul lor harnic, despre cel 8 mi
neri calificați în brigada sa. 
despre c ila’ți tineri mineri de la 
Petri’.a, care i-au ajutat să do
bândească asemenea succes ? Cu 
siguranță că nu va uita... Doar 
rre sarcină din partea ortaci
lor.

vei
ci-

va

I
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ÎNCEPUTUL
'Așa e totdeauna începutul — 

greu. Oamenii vin cu sfială, neo- 
bișnuiți cu munca pe șantier. To
tuși, la chemarea organizației 
U.T.M., mulți tineri au pornit spre 
șantierul național al tineretului 
de la Năvodari să construiască fa
brica de acid sulfuric și superfos- 
fați. Primul lot venit pe șantier 
a fost cel al tineretului din ra
ionul Hîrșova. Printre ei unii sînt 
muncitori calificați ca de pildă : 
electricianul Gh. Leonte, sudorul 
Jean Ivanov, linior al P.T.T. Va
lentin Stroe. Nicolae Tudoran și 
Constantin Borindei din G.A.C. 
Stejaru. Ceilalți însă cum sînt Ion 
Geambașu, Selvi Asan, Jan Ma- 
racovschi, Ion Stoian, vor învă
ța pe șantier o meserie.

începutul a fost .făcut. Alți ti
neri. din raioanele Tulcea, Istria, 
Medgidia, Băneasa au pornit spre 
șantier. Curînd vor veni alții și 
alții.

învățăceii
145 de tineri brigadieri au îm- 

pînzit șantierul. Munca lor nu era 
organizată. Atunci s-au ales deo
parte cei calificați în muncile ne
cesare pe șantier și au format 3 
brigăzi. Ceilalți au pornit pe șan
tier să vadă ce meserie le place 
mai mult să învețe. Astfel s-au 
organizat cele două brigăzi de 
calificare.

Schelele șl zidurile ce se ridi
cau acolo au făcut ca 20 de ti
neri să se hotărască să devină zi
dari.

Meseria au îndrăgit-o și mai 
mult cînd, împreună cu maistrul 
Ilie Anghel, au început să pună 
una peste alta cărămizile și să 
înalțe zidurile. Aurelia Mardale 
a fost casieră la o întreprindere 
din Orașul Stalin. Acum insă, 
mîinile harnice s-au obișnuit cu 
mistria. „O a doua meserie nu 
strică niciodată“—aceasta-i păre
rea lui ion Popescu de la atelie
rele C ,F. Palas, care acum vrea 
să devină un zidar

★
Fierar-betonist — 

rle frumoasă și de 
tanță pe un șantier 
ție. Și la această muncă s-au a- 
dunat mulți învățăcei. Aurel Teo- 
dorescu și Marin Mărunțelu, 
care-s veniți din raionul Alexan
dria, regiunea București, luc-ea- 
ză cu mult spor alături de briga
dierii Sălii Kiazim și Bechir Er- 
fan din Basarabi. Maistrul Vasile 
Ciobanu urmărește cu atenție 
progresele elevilor săi.

★
Echipa a IV-a din brigada l-a 

lucrează tocmai dincolo de cîmp, 
unde se vede orașul nou — Nă
vodari. Acești 15 tineri din raio-

șantierul căminului 
(studențesc din orașul Cluj, 

șantier al tineretului, lucră
rile se desfășoară intr-un 
ritm viu. Alături de briga
dieri fac aci practică și elevi 
ai școlilor profesionale.

In fotografie: Nastasla 
Mureșan, elevă în anul I al 
Școlii profesionale, secția de 
instalații electrice, lucrează 
împreună cu colegii ei la în
tinderea firelor electrice.

Q (Foto: I. MICLEA)priceput.

o altă mese- 
mare impor- 
de construc-

nul Negru Vodă sînt de puțin 
timp veniți pe șantier. Totuși, în 
prima săptămînă au depășit nor
ma cu 4 la sută. Și dacă toți vor 
munci ca Gh. Ciobanu, fost mun
citor la topitoria din Mangalia, 
și Ion Lungu, colectivist " ~
chirghiol, procentul de 
va sălta simțitor.

împreuna

din Te- 
depășire

au fer

Calificativul „foarte bine“
Dincolo de omeneasca emo

tivitate a oricărui ziarist exis
tă. orice s-ar spune, și o „ră
ceală profesională", o anumită 
luciditate — ca s-o numim așa 
— care te obligă să nu te lași 
prea facil impresionat. De a- 
ceea, sarcina curentă de a face 
ceea ce în termeni ziaristici se 
cheamă „portretul" unui om, 
nu provoacă de obicei vibrații 
deosebite. N-ar avea rost să 
ascund deci că porneam la a- 
ceastă treabă cu convingerea 
că am să cunosc un om, cu 
calități și defecte, căruia am 
să-i strlng mina, am să-i pun 
întrebări și, atunci cînd v.i 
socoti că știu suficient pentru 
a-mi îndeplini misiunea de a 
prezenta cititorilor figura unui 
utemist de frunte, am să în
chei discuția, rămînîndu-mi 
să înșir cele afiate, cu mai 
multă sau mai puțină dibăcie, 
pe o coală de hîrtie.

Aveam tn față o notă cu 
ctteva nume, pe care o pri
veam nehotărită — ce puteau 
să-mi spună numele ? — cînd 
am întîlnit printre ele și pe 
al Elisabetei Matache, instruc
toarea unității de pionieri de 
la Școala elementară de 7 ani 
nr. 120 fete. Bucuria a luat 
locul nehotărtrii: luciditatea 
n-avea de ce să se teamă, 
Elisabeta Matache e omul tn 
fața căruia te poți entuziasma 
fără să greșești.

Am cunoscut-o tn toamna 
anului trecut, în ziua alegeri
lor de unitate. Era îmbrăcată 
școlărește, ca pionierele ei, și 
mult mai emoționată decît ele. 
Renunțase să mai mănînce la 
prînz, îi era peste puteri să 
stea locului măcar cinci mi
nute și-și tot potrivea. în fugă, 
colțurile cravatei. Tn cele cîte- 
va luni de cînd muncea în 
școală izbutise să se lege atît 
de puternic și de pasionat de 
fiecare copil îneît nu admitea 
nici cea mai mică imperfec
țiune. Adunarea a condus-o 
bine, deși larma firească a vo
tului deschis îi cam dăduse 
de lucru. Dună adunare, au 
urmat felicitări, pe care Eli
sabeta le merita, din partea 
profesoarelor, a reprezentantei 
raionului U.T M.. a părinților. 
Se simțea sfirșită de oboseală 
-— emoția are uneori aseme. 
nea urmări — și mulțumită. 
Fetele alese erau activiste 
hune, pioniere destoinice și 
treaba se urnise pe un drum 
bun.

Ați trăit vreodată senzația 
că totul, absolut totul se dă- 
rîmă dintr-o dată, că cerul nu 
mai e albastru, că oamenii sînt 
răi și tu însuți ești un incapa
bil, care te-ai zbătut de po
mană ? Așa ceva li se întîm- 
plă de obicei oamenilor gene
roși, spontani și pasionați, 
care nu cunosc căi de mijloc

între vis și înfăptuire, dar că
rora aripile nu li-s încă destul 
de puternice pentru furtuna 
dezamăgirilor. In cancelarie, 
pe Elisabeta o aștepta un om 
— înalt, spătos și cît se poa
te de agresiv. Fizic, omul nu 
era orb. TI orbise însă o por
nire rea, josnică, care-l făcea 
să țipe, să amenințe, să jig
nească : „de ce fetița lui n-a 
fost aleasă ? Știe el bine de 
ce, cunoaște manevrele ins
tructoarei împotriva unor anu- 
miți copii, e o persecuție siste
matică, împotriva căreia se va 
plinge mai sus..." Elisabeta o 
cunoștea bine pe fetița care 
dezlănțuise furtuna. Era o 
pionieră bună, vrednică, ste
gari în activ. Ti era dragă șl 
stătea adeseori de vorbă cu

ceea ce 
cizelat 

cu răb- 
Sponta- 
dar a

tuturor, a ales din el 
era adevărat șl și-a 
purtarea în fiecare zi, 
dare de giuvaergiu, 
neitatea n-a dispărut,
apărut autocontrolul. Elisabeta 
nu mai e dură și nervoasă a- 
tunci cînd se necăjește de 
ceva. Dragostea ei profundă și 
caldă pentru fiecare copil, care 
o împingea uneori la greșeli, 
a intrat sub controlul peda
gogiei. Și, doamne, cum o mai 
iubesc pe instructoarea lor, care 
a reușit să le ducă spre titlul 
de unitate fruntașă, toate pio
nierele din școală! Iar prin
tre cele mai vrednice, care o 
ajută cu cea mai multă dra
goste, e și micuța din pricina 
căreia cu șase luni în urmă 
Elisabeta plecase capul.

Nu-i greu să-i iei Elisabetel 
un interviu, pentru că i foar
te vorbăreață.' Cu toate aces
tea, nu-mi propusesem clasi
cele întrebări printre care se 
numără și aceea privitoare la 
timpul liber. Din vorbă tn vor
bă, am aflat însă că timnul de 
cînd n-a mai văzut un specta
col se numără absolut cu lu. 
nile. — ,,Mi-e rușine, zău, dar 
cred că sînt singurul om dm 
București care n-a văzut „Va
gabondul" — mi-a spus ea. 
Am fost curioasă să cunosc 
motivul și am aflat că, luni 
întregi, Elisabeta și-a drămuit 
timoul cu. minutele și secun
dele ; de dimineață și pînă la 
ora cinci, la școală, de la șase 
și pînă seara, ‘tîrziu, ta cursu
rile serale ale urtimului an al 
Facultății de științe naturale- 
geografie din Institutul peda
gogic. Vreți să cunoașteți re-

t

<•

ea. A încercat să-l explice ta-
tălui că pionierele mo propti- zuTtatele la examene ? l)n sin- 
seseră, dar argumentele sînt 
neputincioase în fața insulte
lor. Și-a frînt mîlnile neputin
cioasă și a părăsit camera. 
Ctteva minute mai tîrziu am 
găsit-o plînglnd amarnic, în 
camera alăturată: Castelul se 
dărîmase: adunarea reușise 
prost, oamenii erau nemulțu
miți și ea, în modul cel mai 
categoric, nu era burtă de ins
tructoare. l-a vorbit directoa
rea, tovarășa secretară a orga
nizației de partid, delegata 
comitetului raional.... Elisabeta 
n-a mai piîns, dar a plecai 
spre casă cu capul plecat, 
mușeîndu-și buzele, concentra
tă asupra unui glnd al ei.

Tn ziua aceea și în celelalte 
imediat următoare am consi
derat-o pe Elisabeta Matache 
o fată entuziastă și bună, dar 
lipsită de putere 
Pe urmă, mi-am 
greșisem. Există 

intim care
rămînă cu 
o obligă, în 

entuziast, 
decît greutățile și deza-

suflefească. 
dat seama că 
in ea un re- 
nu-i permite 
capul plecat, 
felul e' spe- 
să fie mai

sori 
să 
care 
cific 
tare 
măgirile. A ascultat cuvtntul

gur „bine"—neglijabil față de 
impresionanta. coloană. de 
„foarte bine". Acum se pregă
tește pentru examenul de stat 
și în ultima zi a Congresului 
U.T.M., la care e delegată, 
va lipsi la una din >șed'nțe ca 
să dea. acest ultim examen. 
Delegații care ver ști acest a- 
mănunt, îi vor ține, cum se 
zice școlărește, „pumnii" și 
Elisabeta va saluta Congresul 
cit încă un calificativ de . foarte 
bine". Nu calificativul din car. 
netul de student este însă cel 
mai important ; am af'ot un 
amănunt care mi-a format 
conw'ngerea că pe foaia de 
bilanț a vieții ei, Elisabeta 
merită calificativul „foarte bi
ne", nu numai ca studentă con
știincioasă, ci ca om care nu 
poate trăi fără un ideal, care-șl 
crează mereu o nouă țintă. 
După ce se va odihni și va 
complecta în această vară la
cunele de la capitolul „dis
tracții", va porni la toamnă 
pe un nou drum: absolvirea 
Facultății de geologie-geogra- 
fie.

ILEANA POPOVICI

!

Seara, cînd brigadierii 
minat lucrul și au luat masa, În
cep poveștile. Ba unul își aduce 
aminte cum muncea tn colectivă, 
ba altul se laudă cu depășirile ce 
le avea în fabrică.

„Cîntecul șoferului“ aduce vese
lia în mijlocul tinerilor care În
conjoară patefonul.

In trei seri discuțiile au fost 
mai aprinse. Se hotăra brigada și 
echipa fiuntașă. Atunci mulți re 
bucurau. Erau însă și unii despre 
ale căror fapte brigadierii discu
tau, le puneau în balanță, le pri
veau cu nemulțumire. Așa s-a în- 
t mplat cu Constantin lordăches- 
cu, din raionul Istria, care s-a a- 
rătat cam certat cu disciplina, și 
Ion Maziiu, din satul Zorile, ra
ionul Băneasa, căruia munca nu 
prea îi era pe plac. Iată însă că 
la ultima consfătuire Maziiu a 
fost declarat fruntaș. A avut am
biție să nu mai rîdă alții de el 
că nu știe să muncească.

Ion Geambașul și Asan Selvl 
— două nume care le-am mai în- 
tîlnit. Au fost printre primii pe 
șantier. Dar acum nu sînt printre 
primii în toate acțiunile. Dimi
neața se scoală cam greu, la în
viorare nu vin. De, șînt „mici și 
neputincioși“, așa după cum spun 
ei, și cu nici un chip nu vor să 
se facă mai „măricei“... Dar, au 
hotărît brigadierii, Împreună mun
cim, împreună ne distrăm, așa că 
nu-i lăsăm noi pe tovarășii noș
tri...

ANGELA AVRAMESCU 
corespondentul „Sctnteil tine

retului"' pentru regiunea 
Constanța

—OQO—

Deschiderea expoziției 
„Creația tehnică 

a elevilor școlilor 
rezervelor de muncă 

din U.RSS."
Miercuri la amiază a avut loc 

tn pavilionul din Șoseaua Kiselef, 
sub auspiciile Consiliului Genera! 
A R.L.U.S. deschiderea expoziției 
„Creația tehnică a elevilor școli
lor rezervelor de muncă din 
U.R.S.S.“, organizată de Direcția 
Generală a Rezervelor de Muncă 
de pe lingă Consiliul de Miniștri 
al U.R.S.S. și Asociația unională ' 
pentru legăturile culturale cu 
străinătatea — V.O.K.S.

Au luat parte tovarășii : Gh. 
Apos'ol, 1. Chișinevschi, Chivu 
Stoica, Al. Drăghici, Al; Moghio-: 
roș. L. Răutu, M. Mujic, Gh. Hos- 
su, acad. prof. dr. C. 1. Parhon, 
acad. I. Murgulescu, P. Daju, FI. 
Dănălache, general maior Ion 
Gheorghe, prof. univ. P. NiCules- 
cu-Mizil, ing Gherasim Popa, C. 
Scarlat, A. Mălnășan. O. Livezea- 
nu, V. Crislache, Steliana Năstă- 
sescu, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Ex'erne, din 
Ministerul Invățămîntului, repre
zentanți ai presei romîne și 
străine.

Au asistat membrii Ambasadei 
Uniunii Sovietice la București și 
alți membri ai corpului diploma
tic.

La deschiderea expoziției au 
luat cuvfntul V. F. Nikolaev, în
sărcinat cu afaceri 
Ambasadei Uniunii 
București și prof. 
Bugnariu. locțiitor 
Invățămîntului.

A urmat vizitarea expoziției.
Ascultînd explicațiile date de 

inginerul B. V. Voronov, directo
rul expoziției, asistența a urmă
rit cu viu interes numeroasele ma
chete executate de elevi, — multe 
puse în funcțiune — precum și 
panourile care înfățișează aspecte 
din procesul de învățăm'nt al 
școlilor rezervelor de muncă din

ad-interim al 
Sovietice la 

univ. Tudor 
al ministrului

Guvenr.il


$

Proiectul Statutului modificat al U.T.M. In 
capitolul privind obligațiile membrilor arată că 
fiecare utemist trebuie:

★ ★ ★

„...să pună toată puterea sa fizică și inte
lectuală în slujba luptei pentru construi
rea socialismului“; ț

Căutător de idei

/ W «F a Să asculți omul și să-1 înțelegi, să vezi ce 
/ f $ <2 este bun și frumos în sufletul lui și să-l ajuți

x să se dezvolte, să vezi urîtul și să pui umărul 
pentru a-1 înlătura, aceasta e muncă de U.T.M.

* Proiectul Statutului modificat al U.T.M. ridică o întreagă serie de probleme privind caracterul
> tînărului. De toate acestea trebuie să se ocupe atent, cu multă sensibilitate și grijă organi-
> zațiile U.T.M.
) In pagina aceasta am surprins, din mijlocul tinerilor de la fabrica de postav Buhuși, doar
> cîteva picături din oceanul de trăsături de caracter ale tînărului. Ele sînt însă numai picături
> din imensitatea unui ocean,

★ ★ *

cîteva luni Ion Adam lu- 
la noul său aparat cu aju-

...De 
crează 
torul căruia va face matrițe pen
tru șaibe de calcul. După orele 
de lucru, intră în ghereta lui de 
8cînduri pe care și-a construit-o 
singur într-un ungher al tîmplă- 
riei. Aici, îl găsești pînă tîrziu.

— Lăcătuș și ajustor nu sînt, 
spune el. Dar acum credeți-mă, 
nevoia mă obligă să învăț și 
meseriile astea. Și-mi prinde 
bine.

Uneori piesele ies mai puțin fi
nisate din mina lui. Dar lucrea
ză, lucrează cu suflet și simte o 
deosebită bucurie pentru fiecare 
piesă pe care o realizează.

Acum, aparatul e aproape gata. 
Totul e calculat atent, la sutimi 
de milimetru dacă vreți...

Ar fi greșit să se creadă însă 
că acest tînăr de 24 de ani se 
găsește la prima lui inovație.

Cînd era elev Ia școala medie 
tehnică, era un mare pasionat al 
științelor naturii. Acasă, își fă
cuse o adevărată colecție de ier
bare. In micul Iul laborator, cum 
ti plăcea să denumească locul în 
care își avea ierbarul, se sim
țea nevoia unui microscop. Ce era 
să facă ? Să cumpere un micros
cop nou ? De unde atîția bani ? 
Cu migală, cu greutate, Adam se 
apucă să-și construiască singur 
un microscop. A fost prima Iul 
reușită. Deși primitiv, microsco
pul i-a folosit totuși. Mai tîrziu, 
cînd s-a apucat să studieze fizica, 
a fost nevoie să-și construiască 
un „densimetru“ (așa l-a numit 
el) cu care măsura greutatea 
specifică a corpurilor.

Cu tatăl său a avut cîteva cer
turi zdravene. Bătrînul îl iubea 
mult și-1 admira pentru pasiunile 
lui. Dar nu mai era de acord cu 
el cînd îi distrugea toate sculele 
de tîmplărie cu experiențele pe 
care le făcea.

Anii au trecut... După stagiul 
militar Adam intră ca desenator 
tehnic în fabrică. Ce a făcut ?

...Deunăzi am vizitat expoziția 
cabinetului tehnic. Nu știam ce 
să admir mai mult. Fiecare ino
vație prezenta importanța ei le
gată de procesul de producție- In 
primul cincinal au fost aici peste 
720 de inovatori ale căror nume 
sînt înscrise în registre. Fiecare 
în felul lui și-a adus aportul la 
progresul tehnic. Adam se numă-

ră la loc de cinste printre aceștia. 
Are cinci brevete de inovații apli
cate și cam tot atitea propuneri 
care urmează a fi rezolvate. Azi 
într-o secție, miine în alta, min
tea Iui ageră, îndrăzneață desco
perea ceva, găsea o idee nouă. 
E omul care nu trece nepăsător 
pe lingă nimic.

La apretură, cărucioarele 
transportat stofă erau greoaie 
incomode.

— De ce atîta 
efort cu aceste 
mitive ? — își puse el întrebarea 
trecînd prin secție. Nu mult după 
aceea, în apretură au apărut că
rucioare noi, construite după pro
totipul propus de Adam.

La războaiele de țesut lînă, el 
găsi că se consumă prea multe 
săbii de bătaie. Oare n-ar putea 
fi reduse ? — îi apăru o nouă în
trebare. Se sfătui cu comunistul 
Dumitru Adam, tatăl său, care lu
crează Ia secția tîmplărie a fa
bricii, și amîndoi au găsit solu
ția. Prin modificările făcute de ei, 
consumul de săbii se reduce de la 
2400 la cca. 900. Asta înseamnă 
pentru fabrică economii anuale în 
valoare de peste 180.000 lei.

Prin mîna lui Adam trec multe 
feluri de desene. Cele care i se 
par mai interesante sau mai greu 
de înțeles se străduiește să le în
țeleagă.

Uneori îl întîlnești cu desenul 
în mină la război sau la mașină 
cercetînd atent piesă cu piesă. 
Deodată, observi că fața i se lu
minează, fruntea i se descrețește 
și pe buze apare un zîmbet de 
bucurie.

Da, da, așa trebuie să fie! Va 
să zică, asta era soluția 1...

Adam nu se simte niciodată 
mulțumit cu ceea ce cunoaște. 
Citește multe cărți tehnice, gîn- 
dește, caută soluții și își pune 
întrebări la care se străduiește să 
dea răspuns. îl pasionează mult 
tehnica turbo-reactorului. Visea
ză la un proiect de turbo-reactor 
simplu care să fie folosit la ma
șinile auto. Ba mai mult: e gata 
să-ți demonstreze cam cum vede 
el acest prototip de turbo
reactor. Adam este însă con
știent că îi lipsesc multe cuno
ștințe tehnice. Și se străduiește 
să le dobîndeașcă pentru că numai 
prin ele pasiunile lui își vor găsi 
rezolvare.

U

de 
Ș'

decheltuială 
cărucioare pri-

„...să lupte împotriva superstițiilor.“

Scuipă-ti în sîn
Lucia Chirilă se pregătea să 

dea coiful străzii grăbită pentru 
a ajunge la .Alimentara", cînd 
deodată... cataclism. Simți cum 
pămtntul ii fuge de sub picioare, 
cerul ti cade pe cap: ochii i se 
făcură mari, mari de tot și dădu 
un strigăt ce sperie și o pisică 
neagră (sau așa i s-a părut cel 
pufin) de pe un gard vecin, fă- 
ctnd-o să se înfoaie supărată.

— Ce-ai făcut fafo ? Mi-ai stri
cat toată ziual Cum de fi-a venit 
in cap să ieși cu căldarea goală 
pe stradă? fntoarce-te repede, 
aruncă căldarea peste umăr și 
scuipă de trei ori în cele patru 
părți ale vțntului. Ce te uiți așa 
la mine? Intoarce-te repedeI

Era speriată ptnă tn adîncul 
sufletului de marea nenorocire ce 
se abătuse pe capul ei și privea 
găleata goală cu ochii din ce tn 
ce mai măriți de groază, auzind 
parcă rînjetul strident, hodorogit 
al tuturor „ghlnioanelor" îngră
mădite In căldare. Și era căldarea 
asta atît de marel...

— Ce ai fetifo? se miră bătrt- 
na. Iar după aceea furioasă: 
Iacă. na. din cauza ta să-mi stric 
eu bunătatea de găleată. Ei nu, 
zău. știi că ai haz ? Auzi dumnea
ta. se porni onorabila 
gospod'nă, să nu mai 
poată omul ieși din 
casă să-și ia o călda
re cu apă proaspătă, că 
alde dumnealor, gata 
și sar cu gura pe el I

— Ptiu, ptiu. ptiu, iși 
făcu cruce Ludea. Rea 
de gură mai ești, fa
fo. Și plecă mormăind. 
cu o durere ascufită 
în suflet.

„Să vezi dacă nu \ \ , 
mi-o merge rău astăzi. \ 
Aoleu / Fir-ar afurisit 
de caldarîm să fie I 
Să-mi rup piciorul de 
trotuar și alta nu. Și 
„Alimentara" e închi
să. Cum. e 12? Ei și ? 
Altă dată nu era des
chisă și după ora 12? 
Știam eu Insă, călda
rea... Și eu cînd le 
spun fetelor, ele nu, 
că astea-s superstiții, 
povești, că-i incult si 
prost cel care 
de in 
lasă-le, să treacă ele pe 
popă și să nu descheie repede trei 
nasturi și o să vadă ce pățesc / 
Sau să treacă printre doi sttlpi. 
TU. departe de mine ghinionul f 
Ptiu, ptiu, ptiu, să fie la ele a- 
colo. Auzi dumneata, nu cred în

semne... Cult, poftim, parcă ghi
nionul (ine cont dacă ești prost 
ori deștept. Ți-a venit semnul, 
te-a pălit pacostea. E drept, mai 
sînt Și semne așa și așa. Cînd 
sughițe cineva, adevărat, ești mai 
pufin sigur că vezi sau nu o a- 
numită persoană, dar cînd te mă- 
nincă ochiul... ele să nu-mi spu
nă mie că atunci cînd te mănîn- 
că ochiul nu vezi persoana, 
că nu se prinde. Uite ieri: eram 
cu prietena mea la cinematograf. 
O mînca săraca ochiul, ptiu, săraci 
să-i fie dușmanii IȘi, cum zic, o 
mînca un ochi de-l înroșise scăr- 
pinindu-l. Și-mi zice: „Lucico, eu 
îl văd în seara asta." — Fugi, tu, 
cum să-l vezi? — Lucico, eu ti 
văd, nu mă înșeală pe mine o- 
chiul. — Ți-a spus că vine? — 
Ihî. — Și te mănincă ochiul tare ? 
— /hi... Și-l căutăm noi tn cen
tru : nu-i; căutăm devale: nu-i. 
Ei, dragă, zic eu. Te-a mîncat o- 
chiul pe degeaba. Ea nu... — Lu
cico, eu îl văd, nu mă minte pe 
mine ochiul. Și ce să vezi ? Sea
ra o aștepta acasă. Poftim,

nu crezi în semne.-"
★
face totuși
bună,

să
Ș'

cre-
ele. Dar

Avem de-a 
muncitoare

cu
o

de
A 6 feto.

lingă un rareori a fost lăudată. Și 
data aceasta se pare că trebuie 
să ne adresăm organizației 
ar fi trebuit să se ocupe de 
carea acestei utemiste ce „nu 
te" să citească o carte, dar
se îmbolnăvește pentru două 
săptămtni, cînd. vezi dumneata, 
a avut „ghinion" să-i iasă In cale 
cineva cu o căldare goală.

care 
edu- 
poa- 
care
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O CUMPĂNĂ GREA
Mihai l-a cunoscut pe bădia Ne

delea ca ungător. Din totdeauna 
parcă a făcut numai treaba asta: 
să meargă cu pompa de ulei de 
la război la război, mormăind în 
barbă cine știe ce răspuns la în
trebările nu știu cui, sau pur și 
simplu certîndu-se eu vreo mași
nă. Le cunoștea bine și-i știa fie
căreia chichița, așa că obiceiul 
ăsta nu mai mira pe nimeni. Uite 
cea de colo, pe dreapta halei, ta- 
re-i lacomă, iar asia, măi, s-o 
bată, că-i econoamă rău 1 Uleiul 
parcă-i neatins. De nu o ducem 
la „doctor“, o să scoată fum.

Așa l-a cunoscut Mihai șl l-a 
îndrăgit.

In dimineața aceea, moșul îm
părțea cuvenita porție de ulei fie
cărei mașini. S-a oprit și la răz
boiul lui Mihai. A pus ulei, a pri
vit mașina, apoi bă
iatul și a dat să ple
ce, mormăind ceva.

— Ce-i .bădie? 
îl întreabă Mihai.

— Nimic. Dar o să 
pătezi pînză. Nu-i cu
rățată mașina ca lu
mea.

— Uite-I, mă, și 
controlor, se înfurie 
Mihai.

— Mal las-o, mo
șule, că-mi cunosc 
meseria 1

— O cunoști tu, 
dar vezi că eu...

— Bine, bine, bă
die, i-o reteză Mihai. 
Vezi-ți de treaba du
mitale. Unge-ți răz
boaiele că de-aia ești 
plătit și lasă-mă pe 
mine în pace.

Ce s-o fi întîmplat? — se gîndi 
băiatul.

— Tovarășe Zamfir, ce-i cu 
războiul dumitale ?

— Nimic. Merge.
— Bine ?
— Bine 1 Dar ce s-a întîmplat?
— Privește. Și 

față tot sulul de 
în loc pete mici 
de ulei întunecau 
al pînzei.

— Cum de s-a
— Nu știu, 

speriat. Eu nu sînt vinovat.
— Mihai, nu sînt decît doi oa

meni care pot fi vinovați. Tu sau 
ungătorul, tovarășul Nedelea.

— Eu nu sînt vinovat. Și lăsa
ți-mă să mă duc că stă mașina, 
căută să scape Mihai.

i se întinse în 
pînză. Din loc 
sau pete mari 
albul imaculat

întîmplat ? 
răspunse Mihai

— Dacă nu-i Mihăiță vinovat, 
oi fi eu. Acum cu bătrînețele, de... 
mai faci și cîte o poznă.

— Păi» bine, moșule, în loc să-i 
înveți pe cei tineri, în loc să le 
dai exemplu, tocmai dumneata ești 
neglijent ?

Moșul își plecă capul amărît 
și oftă din greu.

— Ce să fac, taică, am greșit 
și eu. Poate că mi-a venit timpul 
să plec. Eh... un nod i se oprise 
în gît.

Mihai era roșu la față și bro
boane de sudoare i se prelingeau 
pe gît. „Spune-le, mărturisește: 
da. eu sînt vinovat. Nu lăsa ca 
bătrînețele acestui om să fie în
tunecate de o pată. Stai Mihai, 
stai și mărturisește. Nu fugi. Fii 
cinstit, Mihai 1 Nu, nu mai pot 1“

Bătrînul roși. Ar fi vrut să mai 
spună ceva, dar dădu amărît din 
cap și plecă bombănind ceva des
pre cei 18 ani ai băiatului și cei 
aproape șaizeci ai lui.

îmi ține mie lecții, se gîndi Mi- 
hai înfuriat. Parcă nu-mi cunosc 
meseria 1

Suveica alerga grăbită de la un 
capăt, la altul ai războiului iar 
pînză albă se înfășură pe sul, 
într-un loc a apărut o pată mică 
de ulei. Mihai privi încruntîndu- 
se puțin, dar... nu-i nimic, se în- 
tîmplă. Afară era un timp frumos. 
O fi după amiază meci ? N-ar fi 
rău. Ah și cît am așteptat aseară! 
Astăzi dacă vine îi zic eu: ce, 
crezi că sînt prost ? Promiți, vino 
la timp, sau nu promite. Nu-ți 
place să umbli cu mine? Bine, 
spune-o. Nu mă supăr. Dar nu mă 
purta așa, pe drumuri. Tăie fu
rios sulul cu pînză și-l predă la 
control. Veni înapoi și-și continuă 
treaba. După un timp se auzi 
chemat:

— Mihai, mergi la controlul de 
calitate.

— Mai stai puțin. Chemați-1 pe 
tovarășul Nedelea.

Bătrînul a venit cu bidonul de 
ulei în mină. Avea ochii blajini 
și fața zîmbitoare.

— La Ordin, să prezentă el cu 
o glumă. în războiul din '917 a- 
veam noi un majur la rțianotanță 
care de cîte ori...

— Stai tovarășe Nedelea. Zău 
nu ne arde de glumă acum. Pri
vește aici. Se pare că din vina 
dumitale. la războiul lui Mihai 
s-a pătai cu ulei aproape tot su
lul de pînză.

Bătrînul se uită la pînză, apoi 
întrebător la Mihai. Acesta roși 
și-și plecă capul.

— Cum, Mihai, din vina mea ? 
— îl întrebă bătrînul.

— Eu nu-s vinovat, moșule Și 
lăsați-mă în pace. Simțea că-i 
plesnește capul. Ceva se aprinse 
înăuntru și-l ardea. Ar fi vrut 
să-și bage capul sub un duș rece. 
„De ce nu spun adevărul? Da, eu 
sînt vinovat. N-am curățat răz
boiul. Moșul mi-a atras atenția, 
dar l-am repezit“.

Mihai ieși trîntind ușa după el. 
Ii suna în urechi glasul bătrînu- 
lui „oi fi eu vinovat dacă nu-i 
Mihăiță“... De. ce l-au dojenit pe 
bătrîn ? Ce au cu el?.,. „In '917 a- 
veam noi un majur“...

Privea războiul și țăcănitul lui 
parcă-i bătea în creier. Era copil 
și odată a mîncat bătaie pentru 
un altul. Acela rîdea. De ce l-au 
bătut? Doar nu făcuse nimic. Luă 
cîlți și șterse înfrigurat mașina. 
De ce oare l-au bătut atunci? Nu 
înțelegea nici astăzi. Doar era 
clar: el nu era vinovat.

— Altădată să fii mai atent, 
moșule, strigă un om de la o ma
șină vecină. Că dacă mi-o 
mie... eu nu sînt ca prostul 
de Mihai.

Mihai zîmbi prostește. Se 
la moșul care mergea printre 
șini tîrîndu-și acum parcă 
tru prima dată picioarele.

„De ce rîd oamenii de el ?“ Mo. 
șui se uită la Mihai trist. îndu
rerat și dădu din cap ca și cum 
și-ar fi cerut iertare: „De, Mi
hăiță, iartă și tu, bătrînețele tai
că 1“.

faci 
ăsta

uită 
ma- 
pen-

F-

„...să fie cinstit, drept.“

Mihai își simți capul și mai în- 
fierbîntat. Ii ardeau mîinile. 
obrajii...

— Moșule, moșule, bădie 1 — 
era chemare și rugă pentru iertă
ciune în glasul lui. Cei din jur 
l-au privit mirați. Moșul l-a pri
vit și el mirat:

— Ce-i. Mihăiță ?
— Bădie... eu... știi...
Nu mai putu spune nimic. I se 

ridicase și lui un nod în gît. Unii 
din jur rîseră nedumeriți de ză
păceala băiatului.

— Ce-i Mihăiță ?
Bătrînul era aproape, 

lui, îl privea blînd și 
Avea fața suptă și ochii 
în orbite.

— Iartă-mă, moșule I
Bătrînul tresări. II privi întîi 

mirat, apoi blînd și poate cu o- 
leacă de dragoste. își suflă nasul 
zgomotos, zîmbi și, cercetînd răz
boiul dacă e uns, numai pentru 
a face ceva, îi spuse:

— Lasă, Mihai, gata. Mi-ai 
luat o piatră de pe inimă. Cre
deam că de acum trebuie să trec 
la reformă.

— Iartă-mă, bădie, dar eu 
atunci... Am să le spun și celor 
de la control.

...Pe geam se vedea o geană 
de cer luminoasă. Mihai răsuflă 
adînc uitîndu-se după bădia Ne
delea care sălta voinicește de la 
un război la altul îmoărțind cu 
dărnicie glumele la cei ce vroiau 
să-l asculte și dozînd cu price
pere uleiul la mașini.

Mihai mai privi odată geana 
de cer, care parcă-i zîmbea, fă- 
cîndu-i cu ochiul ștrengărește. 
Poate totuși vine astăzi. Eu am 
s-o aștept. Am s-o iau de braț 
și... zîmbi.gîndului și mîngîie cu 
palma pmza albă ce se înfășură 
pe sul ca și zilele pe ghemul 
timpului.

A mai trecut o zi.

în fața 
dureros, 
adînciți

„...să fie exemplu în muncă.“
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O cheamă Maria Badea și 
20 de ani. Este frumoasă și 
lipsită de inteligență.

In discuția avută cu ea, 
știu nici acum precis cum
ajuns să vorbim despre viață, 
despre prieteni, despre dragoste. 
Poate pornind tot de la aceleași 
întrebări firești: de cînd lucrezi 
în fabrică ?, cum muncești ?...

— N-am nici un prieten ade
vărat.

Afirmația aceasta îmi sună și 
acum în urechi și, mărturisesc, cu 
o oarecare notă de stridență.

— N-am nici un prieten adevă
rat. Prietenii pe care-i am, fete 
sau băieți, sînt numai prieteni 
pentru cinematograf.

Am rămas uimit.
— Bine, dar cum poți trăi fără 

un prieten adevărat ?
— Greu. Poate mai greu decît 

îți poți închipui dumneata.
— Dar de ce î Eram mirat. 

Am mai spus : este frumoasă și 
nu lipsită de inteligență.

— Sînt înconjurată de prea 
mulți oameni. Ești nedumerit?

Sincer vorbind, eram. Nu are 
prieteni și totuși este înconjurată 
de prea mulți oameni.

— Mă obosesc. Sînt niște me
diocrități.

Voiam s-o rog să nu mai po
zeze în veșnicul „neînțeles“. Dar 
am ascultat-o cu o ușoară îngă
duință, interior ironică.

— Am avut o prietenă bună, 
cînd eram în școala medie. Ii spu
neam adeseori că dacă a? fi băiat 
tot n-aș putea-o iubi mai mult. 
S-a îndrăgostit. Eram și cu el 
prietenă. Intre ei se înfiripase o 
dragoste pe care o consideram 
atunci curată și frumoasă. între 
noi trei 
nu ni-1 
care să 
frumos, 
atunci 1
adevărați, prieteni care împărțeau 
cu mine, simplu și firesc, bucu
ria lor, prieteni care știau, gin-

nu exista gînd pe care să 
mărturisim, impresie pe 
nu ne-o împărtășim. Era 
Mă simțeam atît de bine 
Știam că am prieteni

gaș, delicat, să-și asume o parte
o 
a

din durerea mea. atunci cînd 
aveam... Dar ce folos... Totul 
fost...

— Cum a fost ?
M-a privit puțin îndurerată.
— Intre un băiat și o fată nu 

poate exista o prietenie adevăra
tă, dezinteresată, o prietenie care 
să nu denatureze.

Știam precis că nu are drep
tate, dar încă nu-mi dădeam sea
ma unde vrea să ajungă. Stătea 
în fața mea și parcă nu era aco
lo. Privea în gol, undeva departe.

— Un simplu accident nu te 
îndreptățește să tragi o aseme
nea concluzie.

ți-i formezi. Perfecțiune absolută 
nu găsești lesne. Găsești doar 
tendința spre perfecțiune... Știu 
eu dacă am convins-o ?

— Trist este un alt lucru, 
mi-a spus într-un tîrziu. M-am 
învățat să cochetez cu viața, s-o 
iau ușor, s-o trăiesc superficial.

Am rămas uimit de sinceritatea 
ei, de brutalitatea acestei sinceri
tăți.

— Sînt ajutor de maistru. Știu, 
e mult pentru o fată de vîrsta 
mea. Conduc atîția oameni, am o 
răspundere mare într-un loc im
portant din fabrică și, îți spun 
sincer, nu am auzit pe nimeni să 
fie nemulțumit de pe urma mea.

MARIN ANETA
Elena Lozonschi era puțin ner

voasă in ziua aceea. „Ce, dacă 
mi-e prietenă, nu trebuie să-și 
vadă de treabă ? I-am zis : Anuțo, 
faci așa și așa programul de lu
cru al brigăzii și-1 prelucrezi cu 
toate fetele. Și ea...“

S-au întîlnit amîndouă la capă
tul ringului ș; Lenuța o fulgeră 
cu privirea pe prietena ei. Nu se 
certaseră niciodată. Au venit a- 
mîndouă în același an la școala 
profesională. Au învățat carte 
și au învățat și meserie. Au in
trat în același sector amîndouă. 
La filatura nouă. S-au înțeles 
bine tot timpul. Fruntașă una, 
fruntașă și cealaltă Ambițioase 
amîndouă — „Să nu ne-o ia ni
meni înainte". Și fetele din secție 
le-au îndrăgit, tinerii le-au dat 
încrederea lor.

Elena Lozonschi a fost aleasă 
în 1954, la filatura nouă, secre
tara organizației U. T. M. de 
schimb.

Aneta Marin a fost aleasă res
ponsabila brigăzii de tineret. Cea 
mai veche brigadă din secție. Cu 
tradiție. Și acum, poftim, o lasă 
fără plan de atîtea zile și ea, se
cretara organizației U.T.M.. nu-i 
poate spune. Și doar e un fleac, 
un nimic. Ce. parcă-ar critica-o 
pentru cine știe ce ? închid as
tăzi ochii pentru un fleac Dar ce, 
ăsta.i fleac? Dar să spunem. 
Mîine... Și mîine dacă face un lu
cru urît eu iar să tac, să mă cert 
cu mine ? Și ce,

— Ce te uiți, 
mine ?

îe întîlniseră 
ringului.

— De-aia.
Poftim Parcă ăsta-i răspuns. 

De ce nu i-am spus acum ?

o ajut cu ceva ? 
măi. așa urît la

iarăși la capătul

ELENA LOZONSCHI
— Spune, Lenuțo, ce te uiți 

așa ?
— Pentru că. inu-ți vezi de 

treabă. Ce, ți-e greu să faci pro
gramul brigăzii, să le spui fete
lor ce au de făcut ?

— Da ce, fără mine nu știu ?
— Dacă nu ar trebui să-l faci, 

nu ți.ar cere nimeni. Și tu să nu 
fii ingîmfată I

De ce m-am răstit la ea? Zău, 
sînt... nu știu cum sînt. Parcă alt
fel nu puteam să-i vorbesc? Dar 
îngîmfată tot e puțin. Știu eu ? 
Poate că nu. Dar atunci de ce nu 
le ajută și pe celelalte fete... Uf, 
și firul ăsta se rupe mereu 1... 
Toate trebuie să-și cunoască foar
te bine meseria, toate trebuie să 
fie fruntașe în producție, ...rupe-te,. 
rupe-te, mereu, fira-i de fir să fii, 
parcă are nevoie cineva să te 
rupi... Am să i-o spun eu și în 
ședință.

...Iar m-am repezit în timpul 
ședinței I De ce nu sînt mai cal
mă ? Dar poate că-i mai bine 
așa. l-am spus tot ce gî-ndesc: 
nu-i frumos, tu trebuie să ajuți 
și pe celelalte fete. E datoria ta. 
Ești responsabilă de brigadă, e o 
cinste. Ce, parcă ai voie să fii în
gîmfată ? S a supărat, așa mi se 
pare. Treaba ei. Eu nu i-am spu
s-o cu...

Simți o mînă pe umăr. Se în
toarse și o văzu pe Aneia. Era 
puțin încruntată. Lenuța a intre- 
bat-o :

— Ești supărată ?
— Trece.
Auzi, trece, se gîndi Lenuța.
— Dar tu înțelegi, nu a fost 

cu răutate.
— Doare, dar trece. Hai la 

film.
— N-am bani.
— Hai, am eu.

„...să lupte împotriva beției, huliganismului.“

Eu și prietena mea... sticla!
Stătea tn fata grădinii publice, 

cu privirea tulbure, cu fafa răvă
șită și se bălăbănea clnd la 
dreapta, cînd la stingă, morfo
lind in coiful gurii un chiștoc de 
țigară. Dacă ar fi avut pu(ină 
cultură și un dram de fantezie, 
după ce ar fi constatat că. deși 
sta cu capul tn jos, nu cade în 
vid, s-ar fi întrebat filozofic: pă- 
mintul se învlrtește tn jurul meu, 
.sau eu tn jurul pămintului? Așa, 
stătea pironit locului, privind bleg

și inexpresiv într-un punct care 
nu voia de loc să rămlnă fix.

— Eu-, htc, eu mă., 
sînt Găman. Hee... eu. 
man. „Zărzărea, zărzărea... , __
De ce te învirtești in jurul meu, 
mă ? Stai... htc... locului că te 
pocnesc. Băă... eu sini Găman!

_ Se opri, și privi încruntat, for 
țîndu-se să înțeleagă ce se pe
trece tn jurul lui. Un ztmbet vă
duvit de frumusețe ti apăru pe 
fată și cu o sclipire bruscă de in
teligentă constată:

sînt, htc, 
sînt Gă- 

htc.

în viață, Tar mai brutal: lene, 
lene de a gîndi și a vrea, lene de 
a acționa Așa stau oare lucrurile 
și cu fata aceasta ?

— Nu, să nu mă judeci greșit. 
Nu-s o fetiță alintată. Am fost 
învățată de mică cu munca, nu 
mi-e frică de ea. Dar acum...

Nu mai înțelegeam nimic. In 
ceea Ce privește atitudinea unor 
băieți are, din păcate, dreptate. 
Dar starea aceasta de resemnare 
nu poate fi cauzată de purtarea 
urîtă a unora din băieții pe care 
i-a cunoscut. Aceasta putea în cel 
mai rău caz s-o facă refractară la 
atențiile lor, la încercările unora 
de a-i cîștiga încrederea.

în-

LA 20 DE ANI!
M-a privit dintr-o parte, zîm- 

bind puțin ironic.
— Un simplu accident 1... Poa

te că nu gîndeam în felul acesta 
dacă era singurul. Am mai avut 
un prieten Un băiat drăguț, pă
rea inteligent, puteam discuta cu 
el...
- Și?
— Și ?... Nimic. S-a repetat po

vestea. Poate vei spune că-s eu 
ghinionistă. Dar să-ți mai poves
tesc un caz : am cunoscut un bă
iat. M-am plimbat cu el o singură 
dată. Am discutat mult și de toa
te. Era atîta sensibilitate în el, 
atîta putere de pătrundere în tot 
ce discutam I... Iți spun drept a 
fost un moment deosebit de plă
cut pentru mine.
- Și?
Zîmbi trist, clătinînd din cap.
— Seara, cînd m-a condus 

acasă, s-a purtat ca un bădăran. 
De ce asta? De ce se poartă toți 
băieții așa ? De ce nu vor să în
țeleagă că și o fată are nevoie de 
un prieten, de un simplu și sin
cer prieten. Vezi, de aceea nu mai 
am încredere în ei.

Am încercat s-o conving că nu 
are dreptate, l-am dat exemple 
l-am explicat că este o artă să-ți 
alegi prietenii sau, mai precis, șă

Și cu toate astea nu mă mulțu
mește, nu mă satisface munca 
mea. Nu. nu visez nici o muncă 
de birou. Am oroare de așa ceva.

— Dar atunci ce vrei ? — mi-a 
scăpat întrebarea fără să-mi dau 
seama.

— Nu știu. Cîndva voiam să 
mă fac inginer. Acum nu mai 
vreau nici lucrul ăsta. Poate pen
tru că mi-e teamă. Mi-e teamă că 
n-am să fiu în stare să duc pînă 
la capăt o asemenea treabă. Mă 
țin de teatru. Activez în echipa 
noastră de amatori. Las totul bal
tă cînd am repetiție și mă duc. 
E ca un refugiu. Dar se termină. 
Și iarăși golul acela imens din 
mine ; și îmi arde capul, mă doa
re. Știi ce înseamnă asta ?

O ascultam și-mi venea să ri
dic neputincios din umeri. Sen
zația asta nu am avut-o într-ade- 
văr niciodată. In viață am avut 
întotdeauna un scop precis, o țin
tă spre care tindeam. Știu în 
schimb că nu-i ușor să trăiești 
numai pentru „ziua de azi" și că 
este mai comod să nu te gîndești 
la ce va fi, să iei lucrurile așa 
cum ți se oferă, sau mai precis să 
te mulțumești numai cu ceea ce-ți 
dă clipa. Dar aceasta presupune.o 
renunțare la ideal, o platitudine

așa... Să se ascundă oare sub așa 
zisul „complex al neînțelegerii“ 
un om ce se mulțumește să tră
iască doar pentru a dormi, mînca 
și iar dormi și iar mînca. Sau 
poate... un gînd mă fulgeră.

— Poate că...
v— Taci 1 m-a întrerupt speria

tă. Taci. Știu ce vrei să spui. Poa
te că ar fi bine să mă căsătoresc. 
Așa-i ?

Stătea cu coatele rezemate de 
masă și privea fix.

Da, așa era.
— Mi-e teamă că din tot ce am 

discutat, continuă ea cu o nuanță 
dureroasă în glas, ai tras o con
cluzie cu totul greșită.

— Nu, n-am vrut să te jignesc 
și nu m-am gîndit la nimic urit.

— Și rudele îmi cer lucrul a- 
cesta cu insistență. Dar am oroa
re să mă căsăioresc numai de 
dragul căsătoriei, sau pentru fap
tul că am împlinit 20 de ani și 
să nu rămîn fată bătrînă. Mi-ar 
fi silă de mine o viață întreagă.

Se opri și continuă să privească 
în gol.

— Pînă la urmă însă poate că 
asta mi-e soarta.

— De ce ? — am întrebat-o mi
rat.

Mă privi tăcută și clătină 
gîndurată din cap.

— Crezi că poți trăi mult 
rudele pe cap care-ți repetă 
cîte ori te văd, de cîte ori te ... 
tîlnesc, cu orice ocazie „mărită-te, 
mărită-te 1“

Gura unor oameni din orașul 
ăsta _m-a măritat de nu știu cîte 
ori și tot de atitea ori m-a divor
țat și m-a compătimit. Crezi că 
poți rezista mult timp în toată 
atmosfera de bîrfă băbească crea
tă de aceștia ? Să nu mai spun de 
babele, care te pețesc de nu știu 
cîte ori pe zi peste voința ta. căl- 
cînd în picioare tot ce este mîn- 
drie omenească în tine I Cine are 
nevoie de pețitoarele astea întot
deauna prezente, dar niciodată 
chemate, cel puțin la vîrsta mea ?

— Bine, dar nu sînt oameni 
noi, oameni proaspeți în orașul 
ăsta, în fabrica în care lucrezi ? 
Eu sînt aici doar de cîteva zile și 
am cunoscut atît de mulți 1 Nu-i 
vezit nu-i simți în jurul tău ? 
Dacă te-ai rupt de ei, de ce nu 
te re’ntorci în mijlocul lor?

— Ii văd, îi simt, ba mai mult, 
îi cunosc, dar nu știu cum să mă 
apropii de ei. Nu, nu 6 apropiere 
formală. Asta o am, dar pe cine 
poate mulțumi numai atît ? îmi 
trebuie o puternică unitate sufle
tească cu acești oameni și nu știu 
cum s-o realizez. Dacă știi, spu
ne-mi șl-ți voi fi recunoscătoare 
Vreau șă scap de golul acesta din 
mine și nu știu cum. Dacă poți, 
învață-mă 1... Mă simt cîte odată 
atît de neajutorată 1
Jn spusele ei sînt multe ade

văruri. Dar unde-i tăria celor 20 
de ani, unde-i dîrzenia încăpățî
nată a tinereții ? Vrea și nu vrea, 
dorește ceva, dar nu știe ce, vrea 
să pară zbuciumată de ce va fi, 
dar se pare ca imediat uită totul i 
lăsîndu-se copleșită și satisfăcută 
de mărunțișurile rele și bune ale 
vieții cotidiene.

S-a întrebat oare vreodată 
colectivul în mijlocul căruia 
se află această fată cum 
își trăiește viața ? Oare nu acest 
colectiv trebuie să răspundă la 
toate întrebările ei ? Și probleme
le acestei fete pot și trebuie să 
fie ridicate la rangul de probleme 
de organizație. '

cu 
de 
în-

— Hic, se-nvlrtește. Hijii.hl, 
totul se-nvirtește.

. Și după această epocală con
statare, porni clătinîndu-se în jo
sul străzii.

„Zărzărea, zărzărea..." 
t— Ori stai locului, ori te.„ 

hic... pocnesc.
Un om ce aștepta cine știe pe 

cine. îl privi mirat, apoi, știrbit, 
întoarse spatele, cercetînd nerăb
dător strada.

— Hei. nu te-nvîrti... Eu vor
besc aici I

Cetățeanul îl privi încă o dată 
și se scutură dezgustat. Găman 
continua să se clatine și, din cînd 
In tind, ridica anevoie o mină 
obosită, ptnă In dreptul bărbiei, 
tncercînd să șteargă un firicel de 
salivă ce se prelingea din coiful 
gurii cu buzele vinete și umede.

— Du-te, măi și te culcă I Nu 
vezi că ești beat ?

— Cum. eu... htc, beat? Ascul
tă, nene... nu fă pe., hic, deș
teptul cu mine că te.. hic...

Omul se îndepărtă prudent, pen
tru a nu da loc la un spectacol 
de fel onorabil. Găman se luă 
după el și dădu să-l lovească. Dar 
vezi.., totul se învlrtește. Și Gă
man era cît pe-aici să-și zdre
lească nasul.

— Eu. beat. htc... Lasă, mal 
vorbim noi. te cunosc eu. Auzi., 
eu beat ! Se lăsă ușor pe margi
nea trotuarului, înfășurat ca in
tr-o manta de privirile scârbite 
ale pietonilor. Și 0 duioșie fără 
margini îl cuprinse pentru „soar
ta-! vitregă". Iși plecă capul, pe 
genunchi șt începu să bocească 
încet, cu sughițuri, via(a-i de om 
„neiubit“ de nimeni.

★
Și este totuși un muncitor frun

taș la fesăioria bumbac. De ce 
această contradicție în compor
tare ?

Pagină redactată de P. ISPAS 
și C. ANDREESCU.



Lucrările Congresului ' Declarația cu privire la relațiile

Scriitoriilor din R* R<
Ședința din după amiaza zilei de 19 iunie

dintre Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia

La deschiderea ședinței de 
marți după-amiâză, tov. Aurel Mi- 
hale a dat citire unor telegrame 
de salut trimise Congresului de 
cîțiva scriitori reținuți de boală 
sau aflați în vizită peste hotare, 
de colectivele unor instituții cul
turale, cercuri, literare, biblioteci, 
cititori etc.

Scriitorul Dan Deșliu a expus 
raportul asupra problemelor poe
ziei.

In cuvîntul său. .scriitorul Al. 
I. Ștefănescu, a citat Fondul Li
terar ca o , expresie a grijii de
mocrației populare față de scrii
tori. El a făcut o serie de pro
puneri.

După părerea sa, raportul ex
pus de tov. M,. Beniuc n-a anali
zat suficient creația tinerilor noș
tri scriitori. Vorbitorul a subli
niat importanța acumulării a cît 
mai multe cunoștințe asupra vie
ții și societății.

Primit cu aplauze călduroase, 
criticul Vladimir Ermilov, a spus 
printre altele :

In numele Uniunii scriitorilor 
din Uniunea Republicilor Socia
liste Sovietice, dați-mi voie să 
V? aduc un salut călduros și fe
licitări cu prilejul unui eveni
ment atît de însemnat în viața 
spirituală a țării dumneavoastră 
cum este primul Congres al 
scriitorilor romîni.

Tovarăși ! Ziua deschiderii 
Congresului dv. — 18 iunie — 
este printr-o semnificativă coinci
dență, și data cînd întreaga o- 
menire progresistă cinstește me
moria marelui Gorki.

Aș dori să amintesc tocmai aici 
și acum despre interesul și dra
gostea pe care le-a manifestat 
Gorki față de talentatul popor 
romîn, față de creația poetică 
orală a poporului romîn.

îmi exprim convingerea că 
multe din sfaturile și îndrumările

lismul și lipsa de conflict în li
teratură. Literatura realismului 
socialist este literatura unor con
flicte ascuțite și nu literatura îm 
păciuirij și cocoloșirii.

Omul obișnuit, omul muncii cu 
toate aspectele vieții obștești, de 
producție, sau personale, cu toate 
greutățile, contradicțiile și con
flictele ei, cu toată măreția mun
cii cotidiene trebuie 
centrul preocupărilor

Este, semnificativ 
scriitorul care dintre 
lumii punea cel mai 
biemele tematice, artistul
reflectă direct în operele

pe care Gorki le adresa scriitori
lor constituie o prețioasă moște
nire pentru literații tuturor țări
lor și ai tuturor popoarelor care 
făuresc literatura realist-soc’a- 
listă.

Afirmînd că scriitorul e obli
gat să cunoască larg și precis 
toate aspectele vieții, visînd tipul 
scriitorului enciclopedist, Gorki 
nu pierdea din vedere sarcina 
principală a literaturii artistice 
— pentru a cărei îndeplinire 
scriitorul trebuie să studieze cu 
aviditate, neobosit, realitatea. Nu 
există o definiție mai. minunată, • 
mai precisă și mai adîncă a esen
ței literaturii artistice ca formula 
strălucită a lui Gorki: „literatura 
este știința despre om“. A stu
dia viața— pentru un scriitor 
înseamnă, din punctul -de vedere 
al lui Gorki, în 
studia oamenii.

Gorki respingea categoric idi-

să stea în 
literare
că Gorki, 

toți scriitorii 
ascuțit pro- 

care 
sale 

problemele politice, pornea tot
odată întotdeauna în creația lui 
de la omul concret, unic în ori
ginalitatea lui individuală

Nu este întîmplâtor că pentru 
majoritatea romanelor și nuve 
lelor sale este caracteristică com
poziția biografică. Generalul se 
manifestă numai în particular, în 
individual.

In răspunsul său la ancheta 
despre procesul de creație, Gorki 
a scris: „Eu încep de la om...“

Scriitorii sovietici cei mai buni 
încep de asemenea de la om; 
astfel sînt cărțile scriitorilor D. 
Furmanov, M. Șolohov, A. Fa- 
deev, K. Fedin, N. Ostrovschi, A. 
Makarenko, A. Malîșkin, I. Krî- 
mov, A. Gaidar, Iakub Kolas, A. 
Upit și alții.

Dar avem și opere ilustrative 
în care omul apare doar ca o 
ilustrație pentru vreo problemă 
socială, politică, tehnică, numai 
ca un „exemplu viu“ pentru con
firmarea unei teze.

Aceasta înseamnă lipsă de 
respect față de om, denaturarea 
grosolană a însăși specificului li
teraturii. Gorki condamna mani
festările analfabetismului emoțio
nal la scriitori, considerînd 
literatura artistică trebuie să 
tive în oameni sentimentele.

El îndrepta focul criticii 
înțelepte, răbdătoare dar aspre, 
împotriva lipsei de atenție a scri
itorului față de om, față de toate 
amănuntele și nuanțele vieții 
sufletești a eroilor.

Aceste principii ale lui Gorki au 
deosebită actualitate în raport cu 
problemele vitale ale dezvoltării 
de azi a literaturii.

Cultul personalității lui I. V. 
Stalin a atras după el 
tură, ca și în celelalte 
dințe spre paradă, cazonă, îăcui- 
rea realității, apologie și preaslă-, 
vire, spre diferite manifestări de 
vulgarizare și simplism.

In contradicție cu principiile 
leniniste, cu cele mai bune tradi
ții ale realismului socialist, în 
pofida patosului din cele mai bune 
opere care afirmă că adevăratul 
creator al istoriei este poporul, 
singurul în măsură să dea naș-

că 
cul-

sale

în litera- 
arte, ten-

tere eroilor, șefilor, conducători
lor, a apărut o serie de opere în 
care rolul și importanța poporu
lui au fost minimalizate și chiar i 
reduse la neant.

In astfel de opere, însăși noțiu
nea de popor devine ilustrativă, 
figurile „oamenilor din popor“ 
participă în acțiune nu ca un re
zultat al interesului neprecupețit 
al artistului pentru cutare perso
nalitate umană unică, cu destinul 
ei unic, ci doar ca un exemplu 
oarecare susceptibil de a ilustra 
măreția unei singure persoane. 
Se slăbea astfel atenția- sinceră, 
arzătoare, vibrantă a artistului 
pentru particularitățile psihologiei 
individuale, pentru destinul uman 
în întregul lui adevăr concret, in
teres asupra căruia insista atît de 
mult Gorki și fără de care nu 
există și nu poate exista nici o 
creație artistică. Era dată uitării 
ideea lui V. I. Lenin că în artă 
„esențialul constă în ambianța 
individuală, în analiza caracterelor 
și a psihologiei tipurilor respec
tive“.

Linia principală a dezvoltării 
literaturii sovietice se afirm? îm
potriva acestor tendințe dăună
toare: cele mai bune opere ale 
literaturii sovietice sînt inspirate 
de aceeași dragoste înălțătoare 
pentru muncitorul de rînd, pe care 
o afirma Gorki.

Pe Gorki îl revolta tonul cu to
tul deplasat și jignitor... „plin de 
spirit de stăpîn“, caracteristic cri
ticii dogmatice „de comandă“, 
care obișnuia nu să dovedească 
ci să ordone, nu să convingă ci 
să decreteze, nu să cerceteze li
teratura, generalizînd experiența 
ei vie, tendințele ei de dezvoltare,' 
ci pe un ton autoritar să rosteas
că formule „obligatorii pentru 
toți“. Pentru creație sînt determi
nante hoțărîrile principiale ale 
partidului cu privire ia problemele 
fundamentale ale dezvoltării arte
lor, hotărîri care generalizează în 
mod înțelept experiență vie a a- 
cestei dezvoltări și reprezintă sin
teza științei literare pătrunse de 
spiritul de partid. In ceea ce pri
vește însă aprecierea fenomenelor 
literare concrete, cît și discutarea 
multiplelor probleme ale specifi
cului artei etc., aici trebuie să fie 
asigurată lupta liberă a opiniilor, 
dezbaterea creatoare, manifestarea 
diferitelor curente în cadrul rea
lismului socialist, fără de care 
este imposibilă dezvoltarea.

Gorki însă era un participant 
activ la discuțiile arzătoare cu 
privire la problemele importante 
ale dezvoltării literaturii, de pildă iește societatea socialistă, 
cu privire la limba literară măie
stria artistică etc. Desfășurarea 
discuțiilor literare libere este cea 
mai bună pavăză împotriva im
punerii prin decret a operelor 
proaste, ceea ce, din păcate, avea

loc destul de des în paginile pre
sei. Lupta liberă a diferitelor opi
nii cu privire la fenomenele lite
rare constituie și garanția 'mpo- 
triva subevaluării, trecerii sub 
tăcere sau compromiterii operelor 
de talent, care au nevoie de o cri
tică tovărășească și nu „de pre
lucrare“. Prin desfășurarea activă, 
a .discuțiilor tovărășești creatoare 
s-ar fi putut evita apariția multor 
opere slabe.

Adevărata, partinitate și auten
ticul caracter popular, democra
tismul leninist atît în creație cît 
și în viața organizațiilor literare, 
năzuința însetată a scriitorilor 
către o viață nouă, legătura indi
solubilă cu viața poporului — iată 
cate sînt, după părerea noastră, 
condițiile hotărîtoare pentru un 
nou avînt creator al literaturii.

Scriitorul Victor Felea a com
bătut limbajul primitiv și anacro
nic, faptul că în unele poezii a- 

nesugestive,bundă imaginile 
simpliste.

Nicolae Țațomir 
problemele poeziei 
încercările sale în acest gen

Popa, a salutat 
numele Uniunii

s-a ocupat 
satirice și

de 
de

Tov, Vasko 
Congresul în 
Scriitorilor din R.P.F. Iugoslavia.

Vasko Popa
lui muncă rodnică, exprimîndu-și 
încrederea în viitorul literaturii- 
noastre. Cuvîntarea rostită în ro- 
mînește, a fost primită cu căl
dură.

In cuvîntul său, scriitorul Haj- 
du Zoltan, a subliniat puternicul 
ajutor pe care Partidul l-a dat 
și îl dă scriitorilor în combate
rea și respingerea influențelor 
burgheze și în deosebi a libera
lismului. ,

★
In raportul asupra problemelor 

prozei epice expus de. tov. Petru 
Dumitriu se arată:

Urmînd tradițiile clasice, pro
za epică scrisă la noi în ultimii 
ani condamnă societatea pe care 
a condamnat-o însăși istoria.

Trecînd la analiza problemelor 
de creație, raportul a expus o sea
mă de păreri ale sale asupra deo
sebirilor dintre naturalism și rea
lism, întemeindu-se și pe unele 
lucrări ale criticului marxist din 
R. P. Ungară, Georg Lukacs.

Vorbitorul a stăruit îndeosebi 
asupra ideii că realismul trebuie 
să fie captivant. Reproducerea ar: 
tistică a realității cere acțiune și 
caractere bine reliefate.

Problemele realismului cunosc 
în veacul nostru și în țara noas
tră o complexitate sporită prin 
faptul ca pdporul nostru' coristru-

a urat Congresu-

In încheiere, coraporlorul a vor
bit despre rolul internațional al 
literaturii noastre ca purtătoare a 
mesajtrtui unui popor ce con
struiește alături de alte popoare 
o orînduire nouă.

Ședința din dimineața zilei de 20 îunie
In continuarea lucrărilor, 

miercuri dimineața, tov. Paul 
Georgescu a expus Raportul asu
pra criticii literare.

George Vraca, artist al poporu
lui din R.P.R., a urat scriitorilor 
succese în crearea unei puternice 
dramaturgii.

Tov. Petru Nicolae, muncitor la 
’Complexul C.F.R, „Grivița Roșie“ 
mulțumind scriitorilor pentru 
operele lor de valoare, le-a cerut 
să ridice nivelul artistic și să se 
inspire din viața muncitorilor.

Scriitorul Demostene Botez, 
după , ce a amintit începuturile

grele pe tărîmul creației literare 
ale scriitorilor din generația sa. 
a analizat condițiile favorabile 
create de partid și guvern pentru 
creșterea noilor cadre ale litera
turii noastre. Vorbitorul a stăruit 
asupra necesității Ca tinerii scrii
tori să cunoască profund pe cla
sici și a recomandat și studierea 
limbilor străine în'acest scop. _

Participanții la Congres au în- 
tîmpinat cu căldură pe scriitorul 
Se Man Ir, prim secretar al Uniu
nii Scriitorilor din R.P.D. Coreea
nă care a adus Congresului un 
fierbinte salut. Trăim o eră mă-

a spus el — cînd fante- 
de îndrăznea-

reață
zia înaripată, plină
lă pășește braț la braț cu reali
tatea; cînd țările despărțite de 
ocean și munți cărunți s-au apro
piat atît de mult datorită înțele
gerii reciproce’și comunității de 
interese, încît romînul și coreea
nul se au ca doi vecini buni.

Vorbitorul a înfățișat cîteva din 
preocupările care stau azi în cen
trul activității scriitorilor coreeni. 
El a arătat că numeroasele pro
bleme ridicate la acest Congres 
sînt actuale și pentru scriitorii 
coreeni preocupați să redea în o-

perele lor avîntul poporului co
reean în refacerea și înflorirea ță
rii, în apărarea păcii. Cuvîntarea 
delegatului coreean a fost adesea 
subliniată de aplauze călduroase.

A luat apoi cuvîntul scriitorul 
Zaharia Stancu.

Vorbitorul a subliniat că tot ce 
au creat mai bun scriitorii azi 
se datorește condițiilor noi de 
după eliberarea țării, orientării 
date de partid creației.

(Agerpres)

O nouă operă romînească
la populară, premergătoare răs
coalei de la 1821 de sub condu
cerea lui Tudor Vladimirescu.

Artiștii, regizorii, pictorii sce
nografi sînt preocupați de reda
rea cît mai artistică a conținutu
lui bogat al operei.

Se repetă intens sub conduce
rea dirijorilor Antonin Ciolan și 
Anatol Chisadji 
I. Arbore și I. 
Silviu Bogdan 
rile; costumele,

Premiera pe 
Pană Lesnea Rusalim va avea 
loc cu concursul unor artiști de 
frunte ai operei clujene ca : Da
vid Ohanezian, Constantin Ursu- 
lescu, Ecaterina Vîlcovici, Al. 
Racolțea, Ion Piso și alții.

CLUJ (de la corespondentul 
nostru). — Colectivul Operei Ro- 
mîne de Stat din Cluj lucrează 
în prezent cu multă însuflețire 
la punerea în scenă a unei noi 
opere romînești: Pană Lesnea 
Rusalim de compozitorul Paul 
Constantinescu. Libretul operei 
este alcătuit după emoționantul 
poem epic Poveste haiducească 
de Victor Eftimiu, poem apărut 
recent și în librăriile noastre. Lu
crarea scoate în relief figura spă
tarului Pană Lesnea Rusalim, 
oștean care urăște nedreptatea 
boerilor și a fanariotului Hospo
dar, luînd calea haiducilor, ur
mat de mulțimea celor asupriți. 
Sub conducerea lui Pană Lesnea, 
masele asuprite pornesc răscoa-

și a regizorilor 
Balea. Pictorul 

execută decoru- 
Valer Vasilescu. 
țară a operei

Sosirea în București 
a delegației femeilor iugoslave

Miercuri dimineața a sosit în tată în Scupșcina populară din 
Capitală delegația Federației Âso- Republica Populară Munțenegru. 
ciațiilor Feminine din R.P.F. Iu- J 
goslavia care la invitația Corni- Nord Oaspeții' au fost întîmpinați 
tetului Femeilor Democrate din de Stela Enescu, 
R.P.R. ne vizitează țara.

Delegația este condusă de Lidja 
Iovanovici, membră a Comitetu
lui executiv al Federației Asocia
țiilor Feminine din R.P.F. Iu
goslavia, președinta Federației 
Feminine din Munțenegru, depu-

La sosirea pe, peronul Gării de .. „ ■ . • .
_ _________ Elena Teodo- 
rescu, Steliana Năstăsescu, prof. 
univ. Alice Săvulescu, Ileana 
Czibi, Ana Lungu, Maria Ciocan 
și Niculina Crăciun, depuiate în 
Marea Adunare Națională, mem
bre și activiste ale Comitetului 
Femeilor Democrate din R.P.R.. 
reprezentanți ai presei.

Vizitele delegației parlamentare 
a R. P. Bulgare

Oaspeți din Japonia
Marți seara a sosit în țară la 

invitația C.C ai Sindicatului 
muncitorilor constructori și din 
industria materialelor de con
strucție o delegație sindicală a 
muncitorilor cons'ruclori din Ja
ponia condusă de Tomoki Naga 
toshi,. șeful secției muncitorilor

constructori din sindicatul națio
nal al muncitorilor feroviari.

In cursul celor 6 zile cît vor 
sta în țara noastră, oaspeții japo
nezi vor vizita mai multe șan
tiere de construcții, întreprinderi 
de prefabricate și de ciment.

înscrieri la școala tehnică de hidroameliorații

2

In cadrul centrului școlar a- 
gricol din Lipova, regiunea Ti- 
ni 'Oa:a va funcționa în anul 
jjrolar 1956/1957

O ȘCOALA TEHNICA 
DF. HIDROAMELIORAȚII 

cu o durată de școlarizare de
ani, care pregătește personalul 
tehnic necesar sectorului de hi
droameliorații pentru executarea 
lucrărilor de irigații, desecări, in. 
diguiri. conservarea și ameliora 
rea terenurilor agricole și silvice, 
etc

Absolvenții școlii primesc califi- 
ca-ra de:

„TEHNICIAN 
HIDROAMELIORATOR“

și vor lucra în producție ca aju
toare directe ale inginerilor de 
specialitate, în cadrul întreprinde
rilor de stat ce proiectează și exe
cută 
rații.

La 
anul 
ale școlilor medii de 10 ani 
examen de maturitate, în virstă 
de 17—25 ani.

înscrierile se fac pînă la data 
de 30 august 1956, la sediul școlii 
din Lipova, str. Bugariu nr. 5.

lucrările de hidroamelio-

această școală se primesc în 
I absolvenți și absolvente 

cu

Membrii delegației Adunării 
Populare a R.P. Bulgaria au vizi
tat miercuri dimineața centrul de 
producție cinematografică Bucu
rești.

Parlamentarii bulgari au fost 
însoțiți de tovarășii Gh. Vidrașcu, 
membru al Prezidiului Marii Adu
nări Naționale a R.P.R. și Isache 
Rădan, vicepreședinte al Comite- 

’ tului executiv al Sfatului Popu
lar al Capitalei.

Actorii și cineaștii au făcut 
oaspeților o primire prietenească. 
După ce directorul centrului, Ioan 
Ștefan le-a vorbit despre dezvol
tarea producției cinematografice 
în țara noastră, oaspeții au mers 
în studiouri. Pe unul din platourile 
de filmare, unde se turna o scenă 
din noul film romînesc „Rîpa dra
cului“, oaspeții au stat de vorbă 
cu actorii, regizorul și operatorii 
filmului.

După-amiază, academicianul Sa- 
va Ganovski, conducătorul dele
gației a avut o întrevedere cu 
acad. Ilie Murgulescu, ministrul 
Invățămîntului și membri ai con
ducerii ministerului. Tov. Atanas 
Dimitrov. ministrul Industriei 
Ușoare și Alimentare a R.P. Bul
garia s-a întîlnit cu tov. Constan
tin Teodoru, ministrul Industriei 
Alimentare.

Ceilalți membri ai delegației au 
vizitat orașul.

Seara, parlamentarii bulgari au 
fost la Teatrul de Operă și Balet 
unde au asistat la opera „Rigo- 
letto“ de Verdi.

și Partidul Comunist
MOSCOVA 20 (Agerpres). — TASS transmite: Cu prilejul vi

zitei oficiale în Uniunea Sovietică a Delegației guvernului R.P.F. 
Iugoslavia care a avut loc între 1 și 23 iunie 1956, Iosip Broz-Tito, 
secretarul general al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, Edvard 
Kardelj, secretar al Comitetului executiv al C.C. al U.C.L, Iakov 
Biajevici, Velko Miciunovici, Kocea Popovici și Mialko Todorovici, 
membri ai C.C. al U.C.L, ca reprezentanți ai Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia și ai Uniunii socialiste a poporului muncitor din 
Iugoslavia și N. S. Hrușciov, prim secretar al C.C. al P.C.U.S.. 
N. A. Bulganin, A. I. Mikoian, V. M. Molotov, K. E. Voroșilov, 
membri ai Prezidiului C.C. ai P.C.U.S. și D. T. Șepilov, membru 
supleant al Prezidiului C.C. al P.C.U.S. ca reprezentanți ai P.C.U.S. 
au avut un schimb de vederi într-un spirit de sinceritate tovără
șească asupra relațiilor și colaborării dintre U.C.L și P.C.U.S.

In cursul acestor convorbiri, ei au căzut de acord asupra celor 
ce urmează :

1) Prin declarația de la Belgrad din 2 iunie 1955 au fost puse 
pe o bază sănătoasă relațiile dintre cele două țări socialiste, iar 
principiile enunțate în această declarație sînt aplicate în tot mai 
largă măsură în colaborarea dintre ele.

2) Colaborarea și dezvoltarea generală a relațiilor dintre cele 
două țări după declarația de la Belgrad, precum și contactele din
tre organizațiile politice și celelalte organizații obștești ale po
poarelor lor, au creat condițiile politice favorabile și pentru cola
borarea între P.C.U.S. și U.C.l.

Pornind de la faptele mai sus menționate, ținînd seama de con
dițiile concrete în care se dezvoltă mișcările socialiste contempo
rane și călăuzindu-se după principiile internaționaliste marxist- 
leniniste, delegațiile U.C.L și P.C.U.S. au căzut de acord că este 
util și necesar să se continue și să se dezvolte mai departe contac
tele existente între cele două partide în scopul colaborării în ve
derea întăririi și înfloririi continue a țărilor noastre socialiste, în 
vederea colaborării în cadrul mișcării muncitorești internaționale 
in ce privește numeroasele probleme ale dezvoltării contemporane 
a socialismului, precum și în vederea dezvoltării coexistenței pașnice 
și a colaborării între popoarele din întreaga lume, indiferent de 
deosebirile în sistemele lor sociale și politice și în interesul păcii, 
libertății și independenței popoarelor.

Reprezentanții partidelor pornesc totodată de la aceia că dez
voltarea continuă a legăturii și colaborării dintre P.C.U.S. și U.C.L, 
ca partide conducătoare în țări în care clasa muncitoare se află 
la putere și care urmăresc același țel — construirea societății so
cialiste depline în țările lor, asigurarea progresului omenirii și a 
unei păci trainice — vor contribui în mod incontestabil lă dezvolta
rea colaborării continue dintre U.R.S.S. și R.P.F. Iugoslavia, la în
tărirea prieteniei trainice dintre popoarele Iugoslaviei și Uniunii So
vietice.

3) Cele două părți, împărtășind punctul de vedere că în diferite 
țări și în condiții diferite căile dezvoltării socialiste diferă, că bogă
ția de forme a dezvoltării socialismului contribuie la întărirea aces
tuia și pornind de Ia faptul că atît unei părți cît și celeilalte le sînt 
străine orice tendințe de a-și impune punctul de vedere în determi
narea căilor și formelor dezvoltării socialiste, au căzut de acord 
că colaborarea mai sus menționată trebuie să se bazeze pe un de
plin liber consimțămînt și pe o deplină egalitate în drepturi, pe 
critică prietenească, pe un tovărășesc schimb de păreri asupra pro
blemelor litigioase între partidele noastre.

în numele Comitetului Central 
Secretar general

IOSIP BROZ-TITO&

Moscova, 20 iunie 1956

al Uniunii Sovietice
4) Intemeindu-se pe principiile mai sus-amintite, colaborarea din

tre U.C.L și P.C.U.S. se va. dezvolta în primul rînd pe calea in
formării reciproce multilaterale asupra formelor și metodelor cons
trucției socialiste în cele două țări, pe calea schimbului liber și to
vărășesc de experiență și păreri în problemele care prezintă un 
interes comun pentru dezvoltarea practicii socialiste și pentru pro
gresul gîndirii socialiste, precum șl în problemele privitoare la 
pace, apropiere și relații între popoare și la progresul omenirii în 
general.

5) Actuala transformare materială și spirituală a lumii,, care-șl 
găsește expresia în creșterea uriașă a forțelor socialismului, în avîn- 
tul mișcării de eliberare națională, în creșterea rolului clasei mun
citoare în rezolvarea problemelor concrete ale dezvoltării interna
ționale contemporane, pune în fața mișcării muncitorești internațio
nale o serie de sarcini importante. Acest fapt arată și necesitatea 
unei analize științifice a fenomenelor, a principalilor factori ma
teriali și sociali, și a tendințelor dezvoltării lumii contemporane. 
Din aceste motive ele au căzut de acord ca. călăuzindu-se după 
principiile marxist-leninistc să încurajeze prin toate mijloacele — 
atît în relațiile dintre ele cît și în mișcarea muncitorească interna
țională în general — colaborarea și schimbul reciproc de păreri în

■ domeniul g’ndîrii științifice socialiste.
6) în privința formelor concrete de colaborare între U.C.l. șl 

P.C.U.S., delegațiile au căzut de acord ca ea să se realizeze, pe 
calea contactelor personale, a expunerii în scris și verbale și a 
schimbului de păreri, pe calea schimbului de delegații, de materiale, 
literatură, precum și pe calea organizării atunci cînd va fi necesar 
a întîlnîrilor dintre conducătorii partidelor pentru a discuta pro
blemele actuale de interes comun și în general, prin toate formele 
de discuții constructive, tovărășești.

7) Reprezentanții P.C.U.S. și U.C.l. consideră o astfel de colabo
rare ca o parte integrantă a contactelor lor cu celelalte partide co
muniste, muncitorești, precum și cu mișcările socialiste și cu cele
lalte mișcări progresiste din lume.

8) P.C.U.S. și U.C.l. consideră că în interesul luptei pentru pace 
trainică și securitatea popoarelor, pentru progres social este nece
sară o colaborare largă între toate forțele progresiste și iubitoare 
de pace, colaborare care se manifestă tot mai puternic în cele mai 
diferite forme și pe plan mondial. Această colaborare reprezintă 
una din cerințele necesare ale dezvoltării sociale contemporane. A- 
ceste legături trebuie să fie de la egal la egal, sincere, democra
tice și accesibile opiniei publice mondiale. Ele trebuie să slujească 
la informarea și consultarea reciprocă asupra diferitelor probleme 
de interes comun, ele trebuie să contribuie la înțelegerea reci
procă pe baza explicării cu răbdare a pozițiilor și vederilor dife
ritelor părți, subînțelegîndu-se că fiecare participant la această 
colaborare are libertate de acțiune potrivit condițiilor dezvoltării 
sale și în conformitate cu scopurile progresiste generale spre care 
tind părțile.

Reprezentanții U.C.l. și P.C.U.S. sînt convinși că colaborarea din
tre mișcările muncitorești din R P.F. Iugoslavia și Uniunea Sovie
tică. pe baza principiilor și formelor arătate, va fi în interesul po
poarelor tor și în interesul construirii socialismului în țările lor. 
Ei sînt convinși că în felul acesta contribuie la apropierea generală 
dintre mișcările socialiste și celelalte mișcări progresiste din lume, 
iar aceasta va sluji în egală măsură intereselor păcii în întreaga 
lume, intereselor progresului general al omenirii.

al U.C.l. In numele Comitetului Central al P.C.U.S. 
prim-secretar

N. HRUȘCIOV

Semnarea documentelor sovieto-iugoslave
MOSCOVA 20 (Agerpres). — unea Sovietică de Iosip Broz-Tito. 

TASS transmite: La 20 iunie, 
în Palatul Mare al Kremlinului 
a avut loc într-o atmosferă 
cordială și prietenească semnarea 
Declarației comune a guvernelor 
Uniunii Republicilor Sovietice So
cialiste și Republicii Populare Fe- blicii Populare Federative lugo- 
derative Iugoslavia în legătură slavia de I. Broz-Tito. 
cu vizita oficială făcută în Uni- A avut loc de asemenea sern-

președintele R.P.F. Iugoslavia. 
Declarația comună a fost sem
nată în numele Guvernului Uni
unii Republicilor Sovietice So
cialiste de N. A. Bulganin, iar 
în numele Guvernului ■ Repu-

narea Declarației cu privire la 
relațiile dintre Uniunea Comu
niștilor din Iugoslavia și Parti
dul Comunist al Uniunii Sovie
tice. Declarația a fost semnată 
de N. S. Hrușciov. prim secretar 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii So-

vietice și de I. Broz-Tito, secreta
rul general al Uniunii Comuni
știlor din Iugoslavia,

N. A. Bulganin, N. S. Hrușciov 
șl Iosip Broz-Tito și-au strîns 
prietenește mîinile. Și-au strîns 
mîinile și ceilalți conducători ai 
Uniunii Sovietice și Iugoslaviei.

Deasupra Egiptului 
flutură drapelul egiptean

Cuvîntarea Iui Nasser la marele miting popular 
de la Cairo

CAIRO 20 (Agerpres).— TASS -De acum înainte. Egiptul vă apar- 
transmite: Cu prilejul sărbătorii 
naționale a Egiptului — Ziua in
dependenței și a Republicii — în 
seara zilei de 19 iunie a avut 
loc în piața Republicii din Cairo 
un mare miting popular.

Ibrahim Tahaui, secretarul ge
neral al Organizației eliberării, 
care a deschis mitingul, a dat 
cuvîntul primului ministru, Ga
mal Abdel Nasser, care a rostit 
o amplă cuvîntare.

In cuvîntarea sa, Gamal Abdel 
Nasser a anunțat că guvernul a 
hotărît să abroge legea cu pri
vire la starea de război care a _________ „„ __
existat în Egipt* de la începutul să ne ajute în construirea țării 
celui de-al doilea război mondial, noastre și în industrializarea ei.

Poporul Egiptului, a spus ----- - - -
Nasser, a repurtat victoria. S-a 
pus capăt ocupației îndelungate. 
De acum înainte pe întregul te
ritoriu al Egiptului flutură un 
singur drapel — drapelul egip
tean. Nbi simțim în inimile 
noastre libertatea pentru care au 
luptat părinții și bunicii noștri.

ține vouă — fiii lui, întregului 
popor și nu unui pumn de ex
ploatatori. Acum stăpînii Egiptu
lui sînteți voi • 
ocuuanții, nici exploatatorii,

Re.ferindu-se la problemele po
liticii externe, primul ministru a 
spus că Egiptul își va apăra in
dependența prin toate mijloacele 
și, dacă va fi nevoie, pînă la ul
tima picătură de sînge. Noi, a 
subliniat el, vom face tot posi
bilul pentru a ne apăra împotriva 
agresiunii străine și vom întări 
armata noastră. Sîntem gata să 
colaborăm cu toți cei qare vor

— poporul și nu 
exploatatorii.

:

S.M.T. Castelu se numără 
printre S.M.T.-urile fruntașe 
ale regiunii Constanța. Pla
nul global de reparații a 

a fost în- 
înainte de

uneltelor agricole 
deplinit cu 7 zile 
termen.

In fotografie: 
rul Marin Minoiu 
timile verificări ale combinei 
care va lucra pe tarlalele 
G.A.S. Poarta Albă.

Combine- 
execută ui

:

:

Politica noastră externă se ba
zează pe trei principii fundamen
tale : apărarea integrității terito
riale, menținerea independenței și 
asigurarea construcției interne. 
Acum, cînd am scăpat de ocu
pație și am dobîndit libertatea, 
declarăm lumii întregi — Ame- 
ricii, Rusiei, Angliei — că poli
tica noastră externă servește in
tereselor naționale. Vom colabora 
cu toți însă nu cu prețul inde
pendenței naționale și nu pe 
seama celorlalte state arabe. Vom 
colabora cu Rusia, America, . An
glia,). fără a face deosebiri între 
state și călăuzindu-ne după prin
cipiul de a trăi în pace cu acei, 
care doresc 
cu’ noi.

să trăiască în pace

★

(Agerpres). — TASSCAIRO 20................
transmite : La 20 iunie, cu prile
jul sărbătorii naționale a Egiptu
lui — Ziua Independenței și a Re
publicii — în piața Republicii din 
Cairo a avut loc o mare paradă 
militară. Gamal Abdel Nasser, 
primul ministru al Egiptului și 
Abdel Hakim Amer, ministrul de 
război și comandantul suprem al 
forțelor armate egiptene au primit 
parada.

—OQO—

Sosirea 
Marii

la Sofia a delegației 
Adunări Naționale 
a R. P. R.
20 (trimisul special alSOFIA

Agerpres transmite) : La 20 iunie 
a sosit la Sofia delegația Marii 
Adunări Naționale a R.P.R. în 
frunte cu tovarășul Mihail Ro
și anu, membru în Prezidiul Marii 
Adunări Naționale a R.P.R.

In gara Sofia, pavoazată cu 
drapelele de stat ale R.P. Bulga
ria și R.P.R. unde a avut loc pri
mirea oficială, membrii delegației 
Marii Adunări Naționale a R.P.R. 
au fost întîmpinați de Ferdinand 
Kozovski, președintele Biroului 
Adunării Populare a R.P. Bulga
ria și alte personalități.

5 » »

Conferința 
de presa a lui
MOSCOVA 20 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 20 iunie, 
după semnarea Declarației co
mune a Guvernului Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste și 
Republicii Populare Federative 
lugosiavia în legătură cu vizita 
făcută în Uniunea Sovietică de 
președintele R.P.F.I. Iosip Broz 
Tito la Casa Centrală a Ziariști
lor din Moscova a avut loc o 
conferință de presă a secretarului 
de stat pentru afacerile externe 
al R.P.F.I. Kocea Popovici. La 
conferința de presă au participat 
un mare număr de ziariști sovie
tici și străini.

Kocea Popovici a răspuns la 
numeroase întrebări puse .de zia
riști în legătură cu rezultatele 
tratativelor sovieto-iugoslave. El 
a declarat că delegația iugoslavă 
este foartș mulțumită de rezulta
tele acestei vizite. Principalul re
zultat a spus K. Popovici, este a- 
propierea punctelor de vedere și 
sporirea înțelegerii și încrederii 
reciproce.

Președintele Tito, vorbind ieri 
despre Germania, a spus unul din 
corespondenți, a declarat că ar fi 
necesar, să se asculte giașul po
porului german în rezolvarea pro
blemei germane. Oare aceasta în
seamnă că președintele Tito este 
pentru alegeri în întreaga Ger
manie?

Dacă președintele Tito ar fi 
pentru această soluție concretă, a

Kocea Popovici
răspuns K. Popovici, cred că el 
ar fi spus-o. Așa cum înțeleg, 
principalul în cele spuse ieri ne 
președintele Tiio este faptul că a 
subliniat necesitatea unor .contac
te între Germania de est și cea 
de vest.

Dacă cele două părți și totodată 
și celelalte părți interesate vor 
cădea de acord că ar fi cel mai 
bine să se țină alegeri pe întrea
ga Germanie, probabil că noi nu 
vom avea nimic împotrivă.

Un corespondent a întrebat: 
Avind în vedere că cele două gu
verne și-au exprimat speranța că 
China va fi primită în Organiza
ția Națiunilor Unite, se poate aș
tepta oare o inițiativă concretă în 
această problemă ?

K. Popovici a răspuns: Intru- 
cît guvernul iugoslav și-a expus 
punctul de vedere asupra impor
tanței pe care ar avea-o primirea 
Chinei în O.N.U., se înțelege că 
el va desfășura o activitate cores
punzătoare și va întreprinde ac- 
țium în această direcție.

Răspunzînd , la întrebarea cum 
apreciază apropierea punctelor de 
vedere ale Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice și Uniunii co
muniștilor din Iugoslavia, K. Po- 
povici ă spus: Apreciez această a- 
propiere ca o contribuție la cola
borarea între toate mișcările pro
gresiste și muncitorești din lume 
și ca o contribuție la cauza întă
ririi păcii în lumea întreaga. -

Iosip Broz-Tito a plecat spre Kiev
MOSCOVA 20 (Agerpres). - 

TASS transmite: La 20 iunie, ma
reșalul Iosip Broz-Tito, președin
tele R.P.F. Iugoslavia și ceilalți 
conducători de stat iugoslavi au 
părăsit Moscova cu un tren spe
cial, îndreptîndu-se spre Kiev de 
unde vor pleca în Republica Popu
lară romînă.

Oamenii muncii din Moscova 
au condus cu o căldură emoțio
nantă pe oaspeții de onoare. Sute 
de mii de locuitori ai Moscovei, 
mulți cu flori au ieșit pe străzile 
capitalei care duc spre gara Kiev.

La ora 3 trenul a pornit. Iosip 
Broz Tito și persoanele care îl 
însoțesc au salutat prietenește pe 
cei rămași pe peron.

O manifestare a prieteniei sovieto-iugoslave

MOSCOVA 20 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 20 iunie 
Iosip Broz-Tito, președintele Re
publicii Populare Federative Iu
goslavia, a înmînat la Kremlin

—o-qo- 
Scurte știri

BRANDENBURG. — La 20 
iunie au avut ioc la Branden
burg, festivitățile organizate cu 
prilejul părăsirii R. D. Germane 
de către militarii sovietici din 
cea de a 200-a divizie de avia
ție de luptă desființată.

PEKIN. Din Pnom-Pen se 
anunță că guvernul regatului 
Cambodgiei a hotărît să stabi
lească relații‘ diplomatice cu Iu
goslavia și Cu Israel și să pro
cedeze la un schimb de reprezen- 

' tanți diplomatici cu aceste țări.

cel mai înalt ordin iugoslav — 
ordinul .,Svoboda“ — ministrului 
Apărării al U.R.S.S., G. K. Jukov, 
mareșal al Uniunii Sovietice, 
pentru merite deosebite în perioa
da celui de al doilea război mon-; 
dial.

K. E. Voroșilov, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., a remis lui Iosip Broz- 
Tito, președintele Republicii 
Populare Federative Iugoslavia, 
ordinul „Suvorov“ cl. I-a pentru 
a fi înmînat generalului de ar
mată Ivan Goșneak — secretar de 
stat pentru apărarea națională -a 
Republicii Populare Federative 
Iugoslavia.

„Scînteia tineretului“
Pag. 3-a 21 iunie 1956



Prietenia sovieto-iugoslavà contribuție ia cauza
păcii generale, la cauza dezvoltării socialiste• •

Cuvîntarea lui N. S. Hrușciov Cuvîntarea lui Iosip Broz-Tito
După cum s-a mai anunțat, pe stadionul cen'ral 
Moscova a avut loc la 19 iunie 
prieteniei între Uniunea Sovietică

Hrușciov și I. B. Tito

„Dinamo" din 
un miting de masă consacrat 
și Iugoslavia. Tovarășii N. S. 
au rostit cuvlntări.

• MOSCOVA 19 (Agerpres). — 
TASS transmite cuvînlarca lui 
N. S. Hrușc.ov :

Tovarăși 1 Am venit astăzi aici 
pentru a ne întîlqi încă odată cu 
scumpii noștri prieteni iugoslavi.

Sîntem sincer bucuroși să vă 
salutăm pe dv. tovarășe leșin 
Broz-Tito, președin e al Republi
cii Populare Federative Iugo
slavia, secretar gene-al al Comi
tetului Central al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, prieten 
al nostru, pe dv. tovarăși Edvard 
Kardelj, Kocea Popovici, Mialko

Todorovici, Iakov Blajevici, pe 
dv. to’i tovarășii noștri iugoslavi, 
(aplauze prelungite).

Prin dv. salutăm din toată 
inima popoarele Iugoslaviei fră
țești — țară a eroilor neinfricați 
și a oamenilor muncii neobosiți, 
țara de care, ne leagă atît sîngele 
vărsat în lupta comună împotri
va dușmanilor în anii celui de 
al doilea război mondial, cît și 
munca plină de abnegație consa
crată construirii unei lumi 
socialiste.

noi,

Sentimente de adevărată prietenie 
leagă pcpocre’e Uniunii Sovietice 

ți Iugoslaviei
Tn cursul vizitei în 1 

Sovietică, pretutindeni unde 
fost prietenii noștri iugoslavi, 
și-au putut da seama de senti
mentele de adincă simpatie, de 
adevărată p-ietenie și dragoste 
frățească De care oamenii sovie
tici le nutresc față de popoarele 
Iugoslaviei. Acest lucru este les
ne de înțeles. Uniunea Sovietică 
este prima țară care a deschis 
calea omenirii spre socialism. In 
prezent pe această cale au pășit 
popoarele multor țări. Republica 
Populară Federativă Iugoslavia 
construiește de asemenea cu suc
ces socialismul și urăm din toa
tă inima eroicei clase muncitoa
re, țărănimii muncitoare, intelec
tualilor din Iugoslavia tot suc
cesul în această operă măreață și 
nobilă.

După ce a vorbit despre rela
țiile de prietenie dintre popoarele 
sovietice și iugoslave care au ră
dăcini istorice adînci în trecut, 
tov. N. S. Hrușciov a spus :

Ponoarele țărilor noastre au 
luptat cu abnegație împotriva 
dușmanului comun. După cotro
pirea mai multor țări europene, 
Germania hitleristă a aruncat îm
potriva Uniunii Sovietice forțele 
sale principale cu scooul de a în
robi nopoa-ele U.R.S.S. și de a-și 
stabili dominația mondială. Prin 
lupta sa eroică, poporul sovietic 
și a-mata lui au adus o contribu
ție hotăritoare la cauza comună

Uniunea a zdrobirii cotropitorilor fasciști, 
'j am Poporul sovietic, luptind cu băr

băție împotriva hoardelor fascis
te a stăvilit și zdrobit forțele 
principale ale. dușmanului, ceea ce 
a îmbunătățit condițiile organi
zării luptei împotrivă cotropitori
lor fasciști în țările ocupate de 
hitleriș'i. Acest fapt a fost folosit 
deosebit de bine de Partidul Co
munist Iugoslav care a desfășu
ra1 o activitate, eroică.

In condiții grele comuniștii 
iugoslavi au condus lupta cura
joasă a poporului lor împotriva 
cotropitorilor fasciști, pentru li
bertatea și independența patriei 
lor. Partidul Comunist Iugos'av 
a organizat și condus pe munci
tori, țărani muncitori și intelec
tuali. a creat detașamen'e de par
tizani iar apoi a organizat o ar
mată regulată și a condus luota 
împotriva fasciștilor pe un front 
larg. Poporul sovietic primea cu 
un sentiment de sinceră admirație 
fiecare vesle desore lupta e'oică a 
poDoarelor Iugoslaviei, despre fer
mitatea. curajul și glorioasele 
fapte de arme ale a'ma'ei popu
lare de eliberare. în frunte cu 
partidul său comunist, sub condu
cerea tovarășului Tito, poporul 
iugoslav cu arma în mină a cuce
rit libertatea, a adus o contribuție 
importantă Ia cauza nobilă a 
zdrobirii dușmanului nostru co
mun.

și cele mai bune f” 
relor din aceste țări și-au dat via
ța, și-au 
construit fabricile și uzinele popu
lare, au înălțat noi orașe. Ei au 
luptat pentru a fi într-adevăr li
beri și independenți pentru 
statele democrat-populare 
dezvolte și să se 
pentru ca să devină tot mai fru
moasă. și să înflorească continuu 
viața maselor populare, singurii 
și adevăiații stăpîni ai țărilor 
lor. Iată, de ce sau prăbușit și a- 
ceste calcule ale dușmanilor.

In planurile imperialiștilor un 
loc deosebit îl deținea China 
populară despre care credeau că 
după înrăutățirea relațiilor noas
tre cu Iugoslavia ar fi putut să 
se îndepărteze de lagărul socia
list, să pășească pe calea dezvol
tării capitaliste. Cîtă cerneală nu 
au irosit și nu irosesc scribii 
burghezi pentru a fundamenta a- 
ceastă idee absurdă 1 Ei niciodată 
nu vor înțelege că nici un fel de 
forțe nu sînt în stare să 
prietenia frățească dintre popoa
rele țărilor noastre, care văd. în 
această prietenie izvorul forței 
lor (aplauze prelungite). Po- 
poare'e din țările socia'ismu- 

își dau limpede seama călui

fiice ale popoa- cil cît țările socialiste vor fi mai 
, 1 ' ' ' . unite și mai puternice, cu cit prie-

vărsat sîngele,. și-au tenia lor va fi mai pu.ernică, cu 
at t ele vor înainta cu mai mult 
succes snre scooul lor măreț — 
socialismul — cu atît cauza păcii 
în întreaga lume va fi mai con
solidată. Dușmanii socialismului 
nu au reușit să folosească așa 
cum doreau ruperea vremelnică a 
relațiilor dintre Uniunea Sovietică 
și Iugoslavia, care a pricinuit 
mult rău și amărăciune popoare
lor țărilor noastre. Țările socia'is- 
mului au dat dovadă de unitate 
și coeziune de monolit. E!< 
stat și Vor sta 
prieteniei de
Uniunea Sovietică, păzind unita
tea lor frățească care este izvo
rul de nesecat al forței lor.

Și iată că acum, cînd s-a sta
bilit cu toată obiectivitatea că 
conflictul în relațiile dintre Uniu
nea Sovietică și Iugoslavia era 
lipsit de temei și aducea preju
dicii cauzei noastre comune, par- 

rupă tidele comuniste și muncitorești 
din țările de democrație populară 
au pășit fără nici un fel de ezi
tare pe calea restabilirii relațiilor 
de prietenie 
Iugoslavia.

ca 
să se 

întărească,

e au 
ferm pe poziția 

nezdruncinat cu

dintre statele lor Și

Organizatorii ți inspiratoiii 
și colaborării sint partide!« 

și muncitorești

prieteniei 
comuniste

de

Restabilirea ți dezvoltarea relați 
de prietenie sovieto-iugoslave au 

o influență pozitivă asupra intreg'i 
internaționale

iilor 
avut 
vieți

Tovarăși ! Anul trecut C.C. al 
P.C.U.S. și guvernul sovietic au 
întreprins acțiuni hotăr'te pen
tru îmbunătățirea relațiilor so
vieto-iugoslave tulburate în 1948. 
In această chestiune noi am luat 
Inițiativa plecînd în Iugoslavia în 
6copul normalizării relațiilor între 
țările noastre și în scopul resta
bilirii prieteniei între popoarele 
Uniunii Sovietice și Iugoslaviei. 
Dorința noastră sinceră de a re
stabili tradiționala prietenie fră
țească între popoarele țărilor 
noastre a fost sprijinită de către 
conducătorii iugoslavi. Restabili
rea și dezvoltarea relațiilor de 
prietenie corespund întru-totul in. 
fereselor clasei muncitoare, inte
reselor tuturor oamenilor muncii 
atît din Iugoslavia cit și din 
Uniunea Sovietică, deoarece ele 
contribuie la cauza păcii gene
rale, la cauza dezvoltării socia
liste. Totodată normalizarea și 
îmbunătățirea radicală a relațiilor 
sovieto-iugoslave precum și resta
bilirea prieteniei între Iugoslavia 
fi țările de democrație populară 
su tnsănătoșit considerabil atmo
sfera în Europa și au exercitat o 
puternică influență pozitivă asu
pra întregii vieți internaționale.

an am în-In decursul acestui 
făptuit activ acordul realizat la 
Belgrad de îmbunătățire și lăr
gire continuă a relațiilor de prie
tenie între țările noastre. De a- 
cest lucru s au preocupat în per
manență și prietenii noștri iugo
slavi. In .prezent sîntem îndreptă
țiți să declarăm că în anul care a 
trecut au fost obținute mari suc
cese în dezvoltarea prieteniei și 
colaborării soviefo-iugoslave, în 
întărirea relațiilor economice, cul
turale, tehnico-științifice și de 
altă natură. In prezent între sta
tele noastre există nu numai re
lații normale, ci și relații de prie
tenie. (aplauze).

Avem toate temeiurile să spu
nem că Uniunea Sovietică este un 
prieten sincer și credincios al Iugo. 
slaviei, că popoarele țării noas
tre urează călduros succese po
poarelor Iugoslaviei care con
struiesc socialismul. Toate țările 
de democrație populară care, ca 
și Uniunea Sovietică, doresc ca 
Republica Populară Federativă 
Iugoslavia să se dezvolte și să se 
întărească ca stat socialist al 
muncitorilor șl țăranilor, sînt de 
asemenea prieteni ai Iugoslaviei, 
(aplauze prelungite).

Forța socialismului, forța clasei Jn mod creator și ținînd seama 
muncitoare constă în unitate,. în ’ particularitățile țării respective, 
coeziunea rîndurilor proletare, în 
solidaritatea proletară.

De aceea, partidul nostru a fă
cut și va face și de acum înain
te totul pentru dezvoltarea și 
întărirea prieteniei dintre parti
dele clasei muncitoare din toate 
țările. Hotărîrile Congresului al 
XX-lea al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice trasează sar
cina stabilirii de contacte cu par
tidele clasei muncitoare din dife
rite țări. înfăptuind această sar
cină, partidul nostru va lupta cu 
perseverență pentru stabilirea de 
contacte cu partidele clasei mun
citoare din diferite țări, va lupta 
pentru o mai bună :nțelegere reci
procă. Știm că mai există mu’fe 
divergente politice principiale în
tre aceste partide și comuniști. 
Dar mai știm însă și că există nu 
puține probleme în care pozițiile 
noastre se apropie, în special 
probleme de importanță vitală, 
ca lupta pentru pace, pentru slă
birea încordării internaționale, 
pentru stabilirea de relații de 
prietenie între popoare.

Arătînd că în lume au avut 
loc transformări uriașe, că an de 
an socialismul își dezvăluie tot 
mai mult giganticele sa e forțe 
constructive, superioritatea sa 
hotăritoare asupra capitalismului, 
tov. N. S. Hrușciov a spus:

Sîntem mîndri de faptul că ță
rile socialismului se dezvoltă cu 
succes ca state suverane inde
pendente. Ele au și țeluri comu
ne, interese comune pe baza că
rora se întăresc și se dezvoltă 
relațiile frățești dintre popoarele 
statelor socialiste. Organizatorii 
și inspiratorii prieteniei și cola
borării sînt partidele comuniste 
și muncitorești din țările socia
liste între care există o unitate 
deplină de vederi politice. Uni
tatea partidelor noastre 'se ba
zează pe faptul că fiecare partid 
se situiază pe poziții revoluțio
nare, se călăuzește după învăță
tura marxist-leriinistă, aplicînd-o

Este absolut firesc ca în rela
țiile dintre partidele noastre să 
nu poată exista probleme asupra 
cărora ele să nu poată cădea de 
acord. Și, chiar dacă apar anumite 
asperități în relații, 
există unitate asupra 
principal, esențial, 
rități și neînțelegeri 
rapid. Și acest lucru 
țeles deoarece partidele noas’re 
au țeluri comune, interese comu
ne în numele cărora e'e biruie 
toate obstacolele care stau în ca
lea creării unei societăți noi, so
cietatea comunistă.

Tovarăși! Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice a considerat 
consideră necesar nu numai 
dezvolte prin toate mijloacele co
laborarea economică, culturală și 
tehnico-științifică între U.R.S.S. 
și Iugoslavia, ci și să întrețină le
gături și o colaborare activă între 
Partidul Comunist al Uniunii So
vietice și Uniunea ComunișNlor 
din Iugoslavia (aplauze prelun
gite).

DuDă Congresul al XX-lea al 
P.C.U.S. s au creat condiții mai 
favorabile, s-au deschis perspec
tive noi pentru o colaborare rod
nică.

Folosind acest prilej, salutăm 
pe membrii Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia — partid de luptă 
al clasei muncitoare iugoslave, 
conducător încercat al popoarelor 
Iugoslaviei (aplauze).

Sîntem convinși că colaborarea 
între partidele noastre are o în
semnătate deosebită pentru dez
voltarea cu succes a relațiilor de 
stat sovieto-iugoslave. In urma 
schimbului de păreri care a avut 
loc, au fost stabilite acum forme 
concrete de colaborare între par
tidele noastre, ceea ce va permite 
un schimb mai profund și mai 
multilateral 'de experiență socia
listă, efectuarea unei munci co
mune în interesul dezvoltării miș
cării muncitorești internaționale, 
in interesul socialismului.

atunci cînd 
ceea ce este 
aceste aspe- 
sînt biruite 
este de în-

Și 
să

Dragi tovarăși 1 nești
Astăzi luăm cuvîntul în fața țenx^®, 

dv. și nu numai în fața dv. și 
în fața popoarelor noastre, ci și 
în fața întregii lumi, pentru a 
prezenta rezultatele pe care 
'.e-am obținut pină în prezent în 
decurs de un an, pe calea îm
bunătățirii relațiilor noastre și a 
întăririi prieteniei și colaborării 
între țările noastre.

Sînt de acord — a spus tov. 
I. B. Tito — cu istoricul rela- 

respec- 
eri- 

a legăturilor noastre priete-

Poponrele Iugoslaviei merg cu succes 
pe drumul construirii socialismu ui

Suferințele comune, sîngele 
vărsat în comun în această luptă 
măreață, precum și multe alte 
legături reciproce din trecut, con
stituie, potrivit convingerii me'.e 
profunde, acea bază, trainică ce 
nu poate fi nimicită de o ciocni
re vremelnică cum a fost ciocni
rea din 1948, care a provocat o 
profundă durere popoarelor noa
stre și pe care e'e au regreta -o. 
Această ciocnire a fost rezulta
tul'vederilor greșite ale unui sin
gur om asupra relațiilor între' 
țări care construiesc socialismul, 
precum și rezultatul calomniei 
răuvoitoare și a denaturărilor în 
legătură cu ceea ee se petrecea 
în Iugoslavia. V-ați putut con
vinge că în decursul celor cîțiva 
ani care ne-au despărțit, popoare
le Iugoslaviei, Sud conducerea 
Uniunii Comuniștilor, sub condu-

Un an rodnic al prieteniei sov!eto-'ugoslave
A trecut un an de cînd dele

gația dv. guvernamentală a fost 
la Belgrad. Acesta a fost un 
gest politic foarte clarvăzător și 
curajos al conducătorilor dv. de
oarece ei au întî’.nit în Iugoslavia 
aceleași năzuințe, la conducători 
și la popor. Este cu totul de În
țeles că la Belgrad s-a ajuns în 
cursul acestor convorbiri la un 
punct de vedere comun în multe 
probleme de cea mai mare impor
tanță, cuprinse în declarația de 
la Belgrad.

Un an reprezintă un termen 
foarte scurt, dar chiar și în a- 
cest timp scurt s-a făcut un uriaș 
pas înainte în relațiile noastre. 
Astfel, relațiile dintre statele noa
stre au fost nu numai normalizate

țiilor noastre din trecut,. resp< 
tiv pînă la întreruperea nefe 
cită

în 1948, așa cum a fost 
de tovarășul Hrușciov și 

îngăduiți-mi să spun și eu cîteva 
cuvinte în legătură cu aceasta. 
Da, s-a spus just că popoarele 
Uniunii Sovietice și popoarele 
Iugoslaviei au fost legate in tre
cut prin muiie zile grele comune, 
îndeosebi nu trebuie să uităm 
niciodată clipele cele mai gre'.e 
din istoria noastră din perioada 
celui de al doilea război mondial, 
cînd cele două țări ale noastre 
au fost atacate cu cruzime de 
către dușmanul nostru comun — 
cotropitorii fasciști.

cerea aceluiași partid care 
1941 a organizat și a condus po
poarele la lupta împotriva cotro
pitorilor fasciști, nu au trădat, 
ci au rămas credincioase idealu
rilor pentru care au luptat, apă- 
rînd și întărind independența și 
mergînd cu dîrzenie pe calea con
struirii socialismului, pe calea 
unui viitor mai bun. Astăzi, sîn
tem fericiți că împreună cu con
ducătorii dv. putem să luăm cu- 
vîntul în fața voastră și să spu
nem : In decurs de un an ani 
împlinit ceea' ce a fost atît dorin
ța dv. cit și a noastră — am în- 
mormîntat și am dat uitării ceea 
ce a fost nefiresc și chinuitor în 
relațiile noastre și am făcut totul 
pentru ca -pe viitor , să nu se mai 
repete niciodată nimic asemănă
tor (aplauze prelungite).

Cum înțeleg unele «tate capitaliste 
„prietenia" față de Iugoslavia

Spunem acest lucru pentru a 
sublinia deosebirea principială în
tre atitudinea noastră față de 
Iugoslavia și atitudinea anumitor 
state capitaliste care afișează 
zgomotos „prietenia“ lor față de 
Iugoslavia. „Prietenia“ lor față 
de Iugoslavia s-a născut pe baza 
conflictului dintre statele noastre, 
în speranța că acest conflict va 
face ca Iugoslavia să pără
sească calea socialismului, că în 
această țară vor începe să se dez
volte și să se întărească în mod 
intens elementele capitaliste și că 
în cele din urmă Iugoslavia 
va lua din nou .ca'.ea dezvoltării 
capitaliste. Acești „prieteni“ noi 
doreau foarte mult aceasta, de
oarece ei înșiși se află pe pozițiile 
apărării rînduielilor capitaliste.

Prietenia noas'ră cu Iugosla
via se bazează pe mărețele prin
cipii ale socialismului, pe egalita
tea deplină în drepturi, pe respec
tarea suveranității fiecărui stat, 
pe sprijinul reciproc între țările 
care construiesc socialismul, care 
luptă perseverent pentru cauza 
păcii în lumea întreagă.

Dușmanii păcii și socialismului 
și-au pus mari speranțe în con
flictul care a existat între Uniu-

ere-
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nea Sovietică și Iugoslavia 
zlnd că vor reuși să ațîțe dușmă
nia între popoarele țărilor noastre. 
Ei spuneau în mod cinic și fățiș 
că ceea ce s-a întîmplat în rela
țiile dintre Iugoslavia și Uniunea 
Sovietică, se poate întîmpla și în 
relațiile dintre celelalte țări so
cialiste.

Nefiind în stare să înțeleagă le-, 
gilè implacabile ale,istoriei, ei au 
sperat că vor întoarce pe făgașul 
capitalismului nu numai Iugosla
via, ci și celelalte țări socialiste, 
unde oamenii muncii, răstiirnlnd 
puterea exploatatorilor, au pășit 
pen'ru totdeauna pe calea dez
voltării socialiste.

Oare popoarele din Republica 
Populară Chineză, polonia, Ceho
slovacia. Bulgaria, Ungaria, Ro- 
minia Albania. Republica Demo, 
erată Germană, Republica Popu
lară Derrjorrată Coreeană, Repu
blica Democrată Vietnam, Repu
blica Populară Mongolă, oare 
popoarele din Iugoslavia de aceea 
au luat puterea în propriile lor 
mîini, pentru a o ceda din nou 
capitaliștilor, pentru a le înapoia 
fabricile și uzinele, pentru a le 
da înapoi toate bogățiile națioi 
naie, pentru ă-și pune din nou 
jugul robiei capitaliste? Nu, nu 
pentru aceasta cei mai buni fii

Popoarele sovietic ți iugoslav au tot temeiul 
sâ fie mu’țumite de rezultatele tratativelor
Dragi tovarăși ! Ne-am adunat 

la acest miting, după încheie
rea tratativelor sovieto-iugoslave 
rodnice, la sfîrșitul vizitei în 
Uniunea Sovietică a tovarășului 
Tito, președintele Iugoslaviei și a 
prietenilor săi. Se poate spune că 
tratativele noastre au fost prie
tenești și pe deplin sincere. încă 
anul trecut cînd am fost în Iugo
slavia, am avut un schimb prie
tenesc și sincer de păreri. Acum, 
în timpul vizitei în Uniunea So
vietică a tovarășului Tito și a 
prietenilor săi tratativele s-au 
desfășurat într-un spirit și mai 
sincer și mai prietenesc. S-a a- 
juns la un acord și urmează să se 
semneze declarația comună a gu
vernelor Republicii Populare Fe
derative Iugoslavia și Uniunii 
Sovietice.

Popoarele sovietic și iugoslav 
au tot temeiul să fie mulțumite 
de rezultatele acestor tratative. 
Restabilirea străvechilor relații 
de prietenie dintre Uniunea So
vietică și Iugoslavia a devenit un 
fapt istoric împlinit. Vom munci 
neobosit pentru a dezvolta în 
toate direcțiile colaborarea dintre 
țările noastre, vom face schimb 
de experiență în construcția so
cialistă, vom studia cu atenție 
noul care șe. naște în munca și 
în lupta tuturor popoarelor fră
țești care construiesc socialis
mul (aplauze furtunoase).

Unele personalități din statele 
occidentale sînt neliniștite de re
stabilirea relațiilor de prietenie 
dintre țările noastre, dintre po
poarele Uniunii Sovietice și Iugo
slaviei. La 
punde:

— Dacă dv. domnilot stnteți 
îngrijorați 
nia noastră să aducă prejudicii 
altor, state, vă putem încredința, 
că noi nu dorim aceasta. Dacă 
credeți că apropierea dintre noi 
va trebui să ducă la înrăutățirea

aceasta le putem răs-

ca nu cumva priete-

relațiilor dintre Iugoslavia și 
acele țări cu care aceasta are re
lații bune, vă înșelați profund. 
Dorim ca bunele relații dintre 
Iugoslavia și celelalte țări să 
continue să se dezvolte. La rîn- 
dul său, Uniunea Sovietică do
rește să dezvolte și să întărească 
relații de prietenie nu numai cu 
Iugoslavia ci și cu toate celelalte 
țări. Intr-un cuvînt pornim de la 
principiul ca bunele relații din
tre noi să nu prejudicieze celor
lalte state, ca aceste bune relații 
să contribuie la slăbirea încor
dării internaționale, la lichidarea 
rămășițelor „războiului rece“, să 
contribuie la rezolvarea proble
mei reducerii armamentelor sau 
la interzicerea totală atît a arma
mentelor clasice cît și a armelor 
atomică, cu hidrogen și a celor
lalte genuri de arme.

De aceea, restabilirea relațiilor 
de prietenie dintre Uniunea So
vietică și Iugoslavia nu poate 
decît să bucure pe oamenii cins
tiți din toate țările, deoarece a- 
ceasta este nu numai în folosul 
popoarelor noastre, ci și în fo
losul tuturor forțelor care luptă 
pentru întărirea păcii și securi
tății popoarelor (aplauze prelun
gite).

Trăiască prietenia și colabora
rea frățească dintre popoarele Iu
goslaviei și Uniunii Sovietice I 
(aplauze prelungite, răsună urale)

Trăiască eroicul și harnicul 
popor iugoslav, care construiește 
socialismul sub conducerea avan- 
gardei sale încerca'e în luptă — 
Uniunea Comuniștilor din Iugo
slavia 1 (aplauze furtunoase, ră
sună urale).

Trăiască pacea și prietenia în
tre popoarele din lumea întreaga! 
(aplauze furtunoase, prelungite, 
răsună urale, toată lumea se ridi
că în picioare).

Text prescurtat. Subtitlurile 
aparțin redacției.

O victorie care putea fi 
mai categorică

Atrași de renumele echipei de 
fotbal Royal Sporting Club An- 
derlecht — campioană a Belgiei— 
ieri după amiază aproape 40.000 
spectatori au umplut tribunele 
stadionului Republicii. Și, sîntem 
convinși că mulți dintre aceș ia, 
numai cu trei zile în urmă „își 
juraseră“ că vor abandona plă
cerea de a viziona un joc de fot
bal, dat fiind comporlarea nesa
tisfăcătoare a reprezentativei noa
stre în jocul cu Suedia.

Iată însă că ieri și noi ziariștii, 
ca și spectatorii am părăsit tri
bunele cu zîmbetul pe buze. 
Selecționata divizionară a reuș't 
să întreacă de o manieră mai 
categorică chiar decît o arată 
scorul (3-1) valoroasa echipă 
Anderlecht, din care nu au lipsit 
bihecunoscuții Mermans și Orlans 
titulari în naționala Belgiei.

Aproape tot timpul partidei, 
jocul a fost foarte rapid, dinamic, 
cu multe și palpitante faze de 
poartă. Echipa noastră a meritat 
cu prisosință victoria care putea 
fi mai categorică dacă Olaru, 
Ciosescu și Dinulescu nu ratau 
goluri aproape sigure în imediata 
apropiere a porții. Mărturisim ci 
jocul prestat de fotbaliștii noștri, 
joc deschis, în care aripile — și 
în special David — au fost foarte 
des și cu folos întrebuințate, a 
fost mult mai frumos ca faze, 
decît cel desfășurat duminică de 
reprezentativa A, în fața Suediei. 
Bine înțeles că și între adversa-ul 
de ieri și cel de duminică a fost 
o diferență apreciabilă.

Ieri am remarcat însă la tinerii 
noștri fotbaliști tendința spre un 
joc mai curat, mai clar ca orien
tare, mai agresiv. Week — por
tarul echipei Anderlecht a fost 
nevoit să intervină cu energie de 
foarte multe ori. înaintașii noș
tri au tras la poartă de 26 ori, au 
dominat terenul și au silit masiva 
și impetuoasa apărare a belgie
nilor să acorde 6 lovituri de colț.

Cît privește jocul oaspeților, pă
rerea noastră este că nu au avut o 
comportare pe măsura posibilită
ților lor. Ceea ce am remarcat la 
ei a fost siguranța cu care dirijau 
balonul (în special în repriza a 
doua) și combativitatea cu care 
luptau pentru fiecare minge. Nu în 
aceeași notă se poate vorbi însă 
despre eficacitatea atacanților.

R. CALARAȘANU

parte a lumii, ci și în întreaga 
lume.

Ingăduiți-mi, tovarăși, să mă 
ocup de încă o problemă — pro
blema coexistenței statelor și po
poarelor cu sisteme sociale dife
rite. Dacă — or, aceasta trebuie 
s-o facem în mod necondiționat 
—■ excludem războiul ca mijloc de 
rezolvare a diferitelor probleme 
internaționale litigioase precum și 
ca mijloc de reprimare folosit de 
un stat cu un anumit sistem îm
potriva unui stat cu un alt sis
tem, singura soluție rămîne co
existența pașnică și activă a po
poarelor și statelor.

Cînd vorbesc despre coexisten
ța activă înțeleg prin aceas'a un 
proces neîntrerupt de contac'e, 
colaborare și de căutare a dife
rite căi pașnice pentru rezolva
rea problemelor litigioase și a 
altor probleme internaționale de 
tot felul. Căci dacă coexistența 
noastră ar fi pasivă — îneît să 
trăim alături unul de altul dar 
fiecare separat, și numai de ne
voie să ne tolerăm unul pe altul 
și să nu facem nimic pentru a- 
propierea popoarelor, — printr-o 
asemenea coexistență pasivă nu 
am realiza nimic. Desigur, coexis
tența pașnică activă trebuie să se 
întemeieze pe respectarea strictă 
a principiilor suveranității, inde
pendenței și neamestecului, 
treburile interne ale celorlalți.

Tovarăși 1
Vreau acum să mă refer și 

presupunerile și comentariile unor 
ziare occidentale care interpre
tează răuvoitor și denaturat vizita 
noastră în Uniunea Sovietică. 
Pot să spun că vizita noastră 
este continuarea logică a poli
ticii noastre externe, tinzînd spre 
colaborarea cu toate țările care 
doresc aceasta, pe bază de egali
tate în drepturi. Vizita noastră 
este și expresia străduinței noa
stre de a contribui și mai mult 
la colaborarea, internațională și 
la întărirea păcii în întreaga 
lume.

Tovarășul Hrușciov a arătat în 
cuvîntarea sa care sînt elementele 
care ne apropie și fac necesar ca 
noi să colaborăm și să mergem 
împreună în construirea socia
lismului și eu sint, desigur, întru 
totul de acord cu aceasta. Pe de 
altă parte, aceasta nu înseamnă 
în nici un caz că Iugoslavia va 
dori acum să-și tulbure relațiile 
cu alte state, deoarece aceasta ar 
contrazice principiile politicii noa
stre externe. Altfel stau lucrurile, 
chiar dacă unora nu le place 
prietenia noastră cu Uniunea So
vietică ; în această privință nu-i 
putem ajuta cu nimic pe acești 
oameni (aplauze prelungite, rl- 
sete).

Am fost profund 
mișcat de primirea 

câ'duroasâ a poporuui 
sovietic

In încheiere, vreau să spun cî
teva cuvinte și despre măsura în 
care noi toți care am venit în vi
zită in țara dv., am fost profund 
mișcați de primirea călduroasă pe 
care poporul sovietic ne-a făcut-o 
pretutindeni unde am fost (aplau
ze). Aceasta a fost pentru noi o 
surpriză mare și plăcută. Intr-a
devăr, trebuia să venim aici pen
tru a ne da seama și a simți sen
timentele pline de căldură și sim
patie pe care oamenii sovietici le 
nutresc față de țara noastră. Ne 
aflăm aici de puțină vreme, dar 
în aceste zile petrecute în mijlo
cul vosiru am putut vedea pasul 
uriaș înainte pe care l-ați făcut 
atît în industrializarea și con
strucția țării în general, cît ți în 
dezvoltarea agriculturii.

Sîntem fericiți că am avut po
sibilitatea să luăm cunoștință la 
fața locului de capacitatea crea
toare a oamenilor sovietici și să 
vedem prima centrală atomo- 
electrică din lume. La rîndul nos
tru am fost mîndri de faptul că 
această uriașă realizare a fost 
făcută în'r-o țară socialistă — 
Uniunea Sovietică.

In ceea ce privește țara noa
stră. știți că ea merge pe calea 
construirii socialismului pe baza 
principiilor marilor noștri învăță
tori — Marx, Engels și Lenin și 
că ea va continua să pășească cu 
fermitate pe această cale (aplauze 
prelungite) Tn rapoartele la Con- 
greșul al XX-lea al partidului dv. 
ați citit că există diferite căi 
spre socialism, ați citit că fiecare 
țară are particularitățile ei spe
cifice, care determină și calea co
respunzătoare care duce spre a- 
celași țel — spre socialism. Ast
fel, și calea noastră diferă întru- 
cîtva de calea pe care o urmați 
dv., dar țelul nostru este ace- 
laș, iar deosebirile dintre aceste 
căi nu trebuie și nu pot să îm
piedice ca țările care construiesc 
socialismul să colaboreze în mo
dul cel mai strîns în această di
recție.

Tovarăși, plecăm din Uniunea 
Sovietică spre țara noastră și vă 
pot spune că ne va fi greu să 
găsim cuvintele potrivite pentru a 
vorbi oamenilor noștri despre tot 
ce am văzut aici, despre cum 
nc-ați înlîmpinat și ce dragoste 
nutriți față de popoarele noa
stre.

Trăiască prietenia dintre po
poarele Uniunii Sovietice și Iu
goslaviei-! (aplauze).

Trăiască popoarele sovietice!
Trăiască marea Uniune Sovie

tică I (aplauze).
Trăiască guvernul sovietic și 

Comitetul Central al. Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice I 
(aplauze prelungite).

Text prescurtat. Subtitlurile 
aparțin redacției.

în

în

și îmbunătățite, adică s-a stabilit 
nu numai o rodnică colaborare e- 
conomică, culturală și politică, ci 
s-a pus și o temelie trainică pen
tru dezvoltarea continuă a relații
lor de prietenie între popoarele 
celor două țări ale noastre.

Am venit în marea și minunata 
dv. țară la invitația conducători
lor dv. Aceasta nu este însă o 
vizită de curtuoazie. Aceasta este 
o vizită pe care am făcut-o după 
o activitate deosebit de rodnică și 
încununată de succes, care ne-a 
oferit posibilitatea să ne aflăm 
astăzi printre dv. și să continuăm 
această activitate jentruîntărirea 
relațiilor noastre de prietenie 
de colaborare multilaterală.

Și

Este necesar să se ajungă cit mai repede 
la un acord în problema dezarmării

menii se tem nu numai de răz
boi, ci și de uriașa povară ce le 
este impusă de Cursa înarmărilor. 
Salut poziția realistă, demnă de 
adevărați conducători, pe care a 
adoptat-o guvernul sovietic, mic- 
șorînd forțele sale armate cu 
1.200.000 de oameni. Aceasta erte 
o dovadă concretă incontestabilă 
care oglindește năzuințele de pace 
ale guvernului și poporului so
vietic.

Vreau să cred că acest exemplu 
va fi urmat în curînd și de alte 
state mari și mici. Dar noi nu 
trebuie să manifestăm nerăbdare. 
Trebuie să dăm posibilitate celor 
care șovăie să se convingă că 
dezarmarea este o condiție nece
sară pentru restabilirea încrederii 
internaționale, o condiție pentru a 
găsi mai ușor rezolvarea pe cale 
pașnică a diferitelor probleme.

Vreau să subliniez cu acest pri
lej că nu este rațional ca dezar
marea să fie condiționată de re
zolvarea prealabilă a diferitelor 
probleme nerezolvate încă ca de 
pildă problema germană, sau pro
blema securității europene etc., 
deși acestea sînt desigur proble
me mari ți importante care tre
buie rezolvate, dacă nu astăzi, 
mîine.

După ce a arătat, că în cursul 
acestor convorbiri a fost ușor să 
se găsească un limbaj comun, I. 
B. Tito a spus:

Acum nu mai există un pericol 
direct de război. Deși el nu a fost 
complect înlăturat, el a fost înde
părtat datorită străduințelor per
severente ale șefilor de stat ai 
marilor țări, ceea ce s-a oglindit 
atît la conferința de la Geneva 
cît și după această conferință, în 
diferitele contacte care au avut 
loc. Chestiunea este acum numai 
ca șefii de stat ai diferitelor țări 
să aibe în vedere necesitatea con
tinuării activității pentru înlătu
rarea deplină a oricărei primejdii 
de război, ceea ce înseamnă că 
trebuie abandonat orice gînd de 
război ca mijloc de soluționare a 
litigiilor internaționale. Aceasta 
mai înseamnă că este necesar să 
se caute diverse căi pașnice, ofi- 
cît de lente ar fi ele uneori, pen
tru reglementarea problemelor In
ternaționale nesoluționate încă. 
Dar pentru ca popoarele diferite
lor țări să se poată bucura de pe 
acum de roadele unei astfel de 
politici internaționale de pace este 
necesar să se ajungă cît mai re
pede cu putință la un acord cu 
privire la dezarmare, deoarece oa-

Ar fi grețlt să nu se 
stat propriu al Germaniei răsăritene
să mai spun cîteva cu- 
legătură cu problema

de
Vreau 

vinte în 
germană. Această problemă s-a 
discutat pînă acum fără participa
rea a însuși poporului german și 
eu cred că tocmai aceasta este 
cauza insuccesului, pentru că po
porul german are în primul rînd 
dreptul să-și spună cuvîntul în a- 
ceastă problemă. In prezent, tn 
Germania s-a creat o astfel de si
tuație îneît procesul unificării (’ 
trebuie privit într-adevăr cu deplin 
realism. Acum există două' state— 
Germania occidentală și Germa
nia răsăriteană — și ar fi greșit 
să se nesocotească acest fapt. Ăr 
fi greșit să nu se vadă că în a- 
fară de Germania occidentală exi
stă și Germania răsăriteană, unde 
procesul dezvoltării interne, atît 
în domeniul social, politic, cultu
ral, cît și în alte domenii, s-a 
desfășurat altfel decît în Germa
nia occidentală. Așa dar, ar fi 
greșit să nu se recunoască orga
nismul de stat propriu al Germa
niei răsăritene.

Vreau să subliniez aici că în 
această problemă vorbesc în nu
mele meu, adică expun punctul 
de vedere al guvernului nostru, 
iar, în măsura în care am putut 
trage concluzii din convorbirile 
cu conducătorii sovietici, punctul 
lor de vedere în problema Ger
maniei se aseamănă cu punctul 
nostru de vedere.

A doua problemă importantă 
Iste securitatea europeană.

Cele două războaie mondiale,' 
atît primul cît și al doilea, au iz
bucnit pe teritoriul Europei și s-au 
transformat în războaie generale, 
mondiale. Ele au izbucnit, în spe
cial cel de al ddilea război mon
dial, și ca urmare a atitudinii 
greșite și nepăsătoare a oameni
lor de răspundere de atunci ai
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recunoască organismul

unor state față de securitatea eu
ropeană.

După acest război mondial au 
fost trase unele învățăminte din 
această , mare tragedie. A fost în
ființată Organizația Națiunilor 
Unite ca organ internațional me
nit să rezolve toate problemele in
ternaționale și să preîntîmpine 
eventualitatea unui nou război 
mondial. Dar, din păcate, în ciuda 

ei uriașului rol pe care l-au avut pînă 
acum Națiunile Unite, această or
ganizație nu are încă un caracter 
universal și cred că tocmai în a- 
ceasta rezidă faptul că Națiunile 
Unite nu-și pot îndeplini cu atîta 
succes obligațiile așa cum ar fi 
fost posibil dacă în această orga
nizație ar fi incluse toate statele. 
Consider anormal faptul că un stat 
atît de uriaș ca Republica Popu
lară Chineză să nu facă parte 
încă din Națiunile Unite, iar în 
afară de China și o serie de alte 
state. Cred că și această proble
mă, a includerii în rîndurile Na
țiunilor Unite a Chinei și a altor 
state va fi în curînd rezolvată, 
(aplauze). Desigur, nimeni nu 
poate să afirme că atunci totul va 
merge ca pe roa'e, dar va 
fi totuși mai ușor deoarece răs
punderea față de omenire pentru 
securitatea .întregii lumi, va- fi 
partizată în mod egal între 
prezentanții tuturor statelor.

In afara acestor probleme 
mare amploare pe care le-am 
mintit, mai există o serie de pro
bleme de mai mică amploare de' 
care trebuie să ne preocupăm ; 
chestiunea este ca în cazuri cum 
este în prezent acela al relațiilor 
din Orientul Mijlociu, precum și 
în alte cîteva cazuri să se facă 
totul pentru ca să nu se producă 
o ciocnire de natură să aibă con
secințe fatale nu numai într-o
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Căpitanul 
fost eliminata

Campionatul republican de ju
niori la fotbal continuă să dea 
prilej de constatări diferite, in 
ce privește grija față de aceste 
tinere echipe, cit și preocuparea 
față de educarea juniorilor. Exi
stă colective care sint preocupa
te de comportarea disciplinată a 
tinerilor lor fotbaliști și rapoar
tele arbitrilor respectivi sublinia
ză aceste fapte pozitive.

Dar alți arbitri au de sem
nalat și lucruri neplăcute și o fac 
cu convingerea că vor ajuta pe 
cei vinov'afi și au speranța că In 
curînd, vor avea de remarcat nu
mai atitudini frumoase.

lată ce scrie arbitrul Spirea 
Albulescu din Orașul Stalin, 
după jocul Dinamo Orașul Sta- 
iin-Constructorul Turda: ,,Jn 
min. 70 am eliminat pe jucătorul 
Nicolae Cardaș, căpitanul echi
pei Dinamo, pentru injurii aduse 
în urma acordării unui 11 m. 
contra echipei sale“.

Din păcate, asemenea gesturi 
nesportive se tntimplă destul de 
des tn campionatul juniorilor, 
ceea ce ar trebui să atragă aten
ția In mod serios organelor de 
conducere ale colectivelor.
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Vizitele delegației 
agricole sovietice

Membrii delegației agricole so
vietice, condusă de F. S. Koval, 
ministrul Agriculturii al R.S.S. 
Moldovenești, însoțiți de tov. Pe
tre Moldovan, locțiitor al minis
trului Agriculturii și de reprezen
tanți ai Consiliului General 
A.R.L.U.S., au vizitat miercuri 
dimineața stațiunea experimentală 
viticolă Murfatlar și stațiunea ex
perimentală zootehnică Palas.

După-amiază, oaspeții sovietici 
au făcut o plimbare cu vaporul 
pe mare.

Spectacolele da azi
CINEMATOGRAFE: Patria,

București, Gh. Doja : „Sciuscià“ ; 
Magheru, Arta, Aurel Vlaicu : 
M ine va fi prea tîrziu ; Republi
ca, Vasile Roaită, Donca Simo. 1 
Mai, N. Bălccscu : „Călușeii" ; 
Filimon Sirbu, Elena Pavel, Coș- 
buc : „Maxim minciună“ ; I. C. 
Frimu. Volga : „Popescu 10 în 
control“ ; Lumina, 8 Martie, T. 
Vladimirescu, Munca, Moșilor : 
„Curg anele tulburi“ ; Alex. Po- 
pov, Al. Sahia, Iile Pintilie : „Un 
pahar cu bere“; |. Alecsandri : 
„Aii Baba și cei 40 de hoți“ ; 
Central : „O noapte pe Mont 
B’anc“; Victoria: „A 12 a noao- 
te“ ; Tineretului : „Nufărul roșu"; 
Maxim Gorki.- „Film documentar 
— Maxim Gorki“ ; Timpuri noi ; 
„Expoziția unională de pictură. 
Pe malurile rîului Isikkul. Circul, 
împăratul ma:muțelor“ ; G ri vi ța ; 
„Fantomele părăsesc piscurile“ ; 
Cultural : „Melodii nemuritoare“; 
Const. David : „Furtuna echinoc
țiului. Concursul internațional de 
motocros“ ; Flacăra; „Umbre în 
port“ ; Carpați : „Trei starturi“ ; 
Miorița: „Infidelele; 23 August: 
„Pe. răspunderea mea“ ; Popular: 
„Semne particulare“ ; M. Emines- 
cu : „Ganga“ ; Olga Bancic : „Ca
valerul fără lege“.
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