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Sosirea In Capitală 
a delegației C.C. al P.M.R. 
care a participat 
lă lucrările celui de 
Vlll-a Congres al P. 
Italian

al 
C.

In circumscripția 
electorală nr. f 
a fost propus _____

F. D. P.

cripjia —ț—
6 Zeletin _ x , ~ ~ ,candidat I OVOTOSU

BACAU (de la corespondentul 
nostru).

Drumurile ce duc spre centrul 
raional Zeletin păreau mai popu
late ca de obicei. Țăranii mun
citori din comunele Glăvănești, 
Ursa, Frumușelu, Corbița și din 
alte localități se îndreptau către 
adunarea populară din comuna 
Podu Turcului ta vederea desem
nării candidatului F.D.P. în cir
cumscripția electorală tir 6 Zele
tin.

Cuvîntul de deschidere ai adu
nării a fost rostit de tov. Mihai 
Nedelcu, din partea consiliului 
raional F.D.P. Vorbitorul s-a ocu
pat pe larg de realizările obțL 
nute de poporul nostru în anii 
puterii populare, și maj ales de 
realizările din raionul Zeletin,. 
Dacă în anul 1952 erau doar 3 
gospodării agricole colective cu 
peste 100 de familii, astăzi exi
stă un număr de 108 întovărășiri 
și gospodării colective cu peste 
4700 de familii și cu o suprafață 
de 6200 hectare teren arabil. Ță
ranii muncitori pășesc tot mai 
hotărîți pe drumul unei vieți îm
belșugate pe drumul transformă
rii socialiste a agriculturii.

De asemenea în raion au apă
rut în anii puterii populare nu
meroase construcții. Printre aces
tea se numără 14 școli .noi, 8 că
mine culturale, 2 uzine electrice 
locale, un S.M.T., o întreprindere 
de vinificație cu o capacitate de 
60 de vagoane, un dispensar ve
terinar etc. Totodată sînt în curs 
de construcție clădirea școlii me
dii și casa de cultură raională.

A luat apoț cuvîntul tov. Con
stantin Lăcătușu, prim secretar 
al comitetului regional U.TM.

care a propus drept candidat 
F.D.P. în circumscripția electora
lă nr. 6 Zeletin, pe tovarășul 
Virgil Trofin, membru supleant 
al C.C. al P.M.R. și prim secre
tar al C.C. ai U.TM. Propunerea 
a fost primită cu aplauze.

Apoi numeroși cetățeni au sus
ținut cu căldură candidatura to
varășului Virgil Trofin. ___ ___ __ ..----------

— Atît eu cît și ceilalți tineri' Silvian Angheluță — directorul 
mecanizatori din S.M.T. Zeletin ~ -•
— a spus inginerul utemist Me- 
reuță salutăm candidatura tova
rășului Virgil Trofin în circum
scripția noastră electorală. Tine
rii noștri au muncit cu multă ab
negație în acest an, minați de 
dorința sinceră de a obține recol
te bogate pe tarlalele rare le-au 
fost încredințate. Rezultatele ob
ținute tiu ne mulțumesc însă. Vom

munci cu și mai mult avtnt pen
tru traducerea în viață a politi
cii partidului de transformare 
socialistă a agriculturii, de a 
termina cît mai curînd 
le și a asigura toate 
necesare desfășurării 
condițiuni a campaniei 
de primăvară.
_ Au mai luat cuvînthl tovarășii

de a 
reparații- 
condiții'.e 
în bune 

agricole

S.M.T.-ului Zeletin, Gheorghe 
Cosor, vicepreședinte al U.R.C.C., 
utemistul Cezar Duță, tehnician 
la secția agricolă raională și al
ții care au susținut propunerea ca 
tov. Virgil Trofin să fie desemnat 
candidat al F.D.P. în circumscrip
ția electorală nr. 6 Zeletin.

ANDREESCU

Simbătă după-amlază 
Înapoiat tn Capitali delegația 
Comitetului Central
Muncitoresc Romin 
cipat la lucrările 
VlII-Iea Congres 
Comunist Italian.

Din delegație au 
tovarășii: Constantin Pîrvulescu, 
membru in Biroul Politic al C.C 
al P.M.R. și Ștefan Voitec, mem
bru supleant In Biroul Politic al 
C.C. al P.M.R.

La sosire pe aeroportul Bă- 
neasa, membrii delegației au fost 
intimpinați de tovarășii: Iosif 
Chișinevschi, Fazekaș lanoș, Pa
vel Daju, Theodor Iordăchescu, 
Ion Pas, 
Scarlat, 
Vințe și 
P.M.R.

s-a

al Partidului 
care a parti- 
celui de al 
al Partidului

făcut parte

Petre Lupu, Constantin 
Gheorghe Stoica, Ion 

activiști ai C.C. al

C.
(Agerpres)

Cândidatii 
poporului

COSTACHE ANTONIU
Artist al poporului din R.P.R., 

candidat F.D.F. în circum
scripția electorală Buftea

26 de ani
la trimisul nos-

Intîlnire
cu

Mihail Sadoveanu
Capu-I alb ca zăpada, fruntea 

lată, puțin încrustată de vreme, 
e parcă singura mărturie a celor 
76_ de ani de viață ai maestrului 
Mihail Sadoveanu. încolo, totul: 
tonul său cald, zlmbetul său, vioi, 
ciunea gesturilor ne dezvăluie un 
Sadoveanu tînăr, veșnic tînăr. 
Așa l-au cunoscut studenții Școlii 
Centrale UT.M. „Filimon Sîrbu" 
din Capitală ieri seară în cadrul 
unei fntîlniri cu prilejul deschi
derii „Decadei cărții".

Marele nostru povestitor, uce
nicul Mi Ureche și Creangă, după 
eum singur se declară, a făcut 
ff scurtă dar impresionantă ex
punere despre viața și opera sa.

După ce a arătat anii grei, 
furtunile prin care a trecut po
porul nostru înainte de eliberare, 
maestrul a spus :

— Ce am făcut eu ? Am fost 
un luptător cu scrisul. Tot ce am 
scris înainte de eliberare se în
cadrează în lupta pentru aspira
țiile Și libertatea poporului. Am 
mărturisit întotdeauna adevărul 
fără frică. Toate durerile și su
ferințele poporului de mii de ani 
s-au răsfrînt în sufletul meu. Am 
mărturisit din durere și indig. 
nare, în aproape 200 de opere, 
multe din ticăloșiile statului 
vechi.

Poporul este așa cum a spus 
Mihail Eminescu „un izvor pu
rurea renăscător". Și fiecare pa
gină din opera marelui nostru 
povestitor e străbătută de sufe
rințele și aspirațiile poporului. în 
continuare maestrul Sadoveanu a 
arătat că Marea Revoluție Socia
listă din 1917 a fost un eveniment 
epocal, un ev nou al umanității 
ale cărei idei au însuflețit toate 
țările de pe glob.

Iar după eliberarea patriei noa. 
stre scriitorul s-a situat cu arma 
sa în primele rînduri ale luptă
torilor pentru fericirea poporu
lui

„Am observat schimbările fă
cute după eliberarea patriei noa
stre de sub jugul fascist — a 
spus maestrul Sadoveanu — și 
am afirmat aceasta în operele 
mele. Acesta este aportul meu a- 
dus statului nou și sînt mulțumit 
că viața mea nu s-a cheltuit în 
zadar. Iar mulțumirea pe care o 
am azi, cînd văd poporul fău- 
rindu-și viața cea nouă, îmi în
seninează anii numeroși pe care-i 
am".

După această interesantă expu
nere maestrul Sadoveanu s-a în
treținut prietenește cu studenții 
școlii. La sfîrșitul întîlnirii, in 
aplauzele celor prezenți, din par
tea Școlii Centrale U.T.M. „Fili
mon Sirbu" tînăra Hărmănescu 
Lavinia a inmînat maestrului un 
buchet de flori.

GH. CIRSTEA

Erotsl Muncii Socialiste 
VASILE VOICHIȚA 

tractorist la S.M.T Sînnicolau 
Mare, candidat F.D.P. 

în circumscripția electorală 
Sînnicolau Mare

Acad. GH CALINESCU 
candidat F.D.P.

tn circumscripția electorală 
Balotești, regiunea București

B u in •venit,
soli al marelui popor chinez!

CRAIOVA (de 
tru special).

Ion Nadu va 
rlnd 26 de ani. „ . , 
aceasta va primi meritatele feli
citări. Dar... oricum, merită să 
vi-l prezint puiin.

Ion Nadu este un lăcătuș pri
ceput și lucrează încă din 1948 
la Șantierele navale din Turnu 
Severin. Pentru priceperea sa el 
a fost ales, cu multi ani in urmă, 
responsabil al unei brigăzi de 
tineret. Brigada condusă de 
Ion Nadu este azi mândria șan
tierului. O vreme — cină Ion 
Nadu plecase In armată — bri
gada era codașă, ba mai mult. 
Intr-un timo, cam prin 1952-1953. 
s-a și desfiinfat. Tare s-a mai 
necăjit Nadu cină a aflat lucrul 
acesta.

Intr-una din seri s-a apucat să 
aștearnă pe hârtie clteva rlnduri. 
Nu scria iubitei, nici părinților, 
ci organizației de bază ll.T.M. 
de pe șantierul naval. Ctnd s-a 
întors apoi pe șantier, brigada 
tot nu fusese reînființată. La nu
mai 2—3 săptămâni de la veni
rea sa, o veste făcu înconjurul 
șantierului: brigada iul Nadu
chema la întrecere toate celelalte 
brigăzi de producție. La ziua 
stabilită pentru „socoteală" bri
gada lui Nadu ctștigase primul 
loc.

împlini, tn cu- 
Desigur, pentru

L-am cunoscut deunăzi tntr-o 
împrejurare cu totul și cu iotul 
deosebită. Ajunsesem cu treburile 
mele gazetărești tn comuna Ghel- 
megeoaia, din raionul Turnu Se
verin.

Aflasem că cetățenii din cir
cumscripția electorală nr. 31 a- 
veau să-și propună candidatul 
F.D.P. In alegerile de la 3 fe
bruarie.

Am dat șl eu pe la școala ele
mentară din comună, unde urma 
să se fină adunarea. Și am so
sit la vreme. La catedră, care ti
nea acum locul tribunei se afla 
comunistul Ivan Mihai. El spune:

— M-am glndit bine la propu
nerea pe care am s-o fac. Iaca 
eu cred ci cel mai potrivit să ne 
reprezinte acolo, in Marea Adu
nare Nafională, ar fi fon Nada. 
Este un flăcău de ispravă și un 
lăcătuș de nădejde.

S-au mai ridicat șl alții șl toți 
au spus cam același lucru.

La 3 februarie...
Dar era să uit. Poate este 

simplă coincidentă, dar tot la
februarie Ion Nadu tmplinește 26 
de ani.

o
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VASILE RANGA

PREȘEDINTELE COLECTIVEI
Am colindat către 

siirșitul acestei toam
ne multe din co
munele Și satele ra
ionului Lehliu, regiu. 
nea București. Prin
tre altele am fost și 
în satul Săpunari. In
tr-o seară am po
posit la gospodăria 
colectivă „Pămînt 
desțelenit". Am vor
bit atunci cu preșe
dintele colectivei, co
munistul Gheorghe 
Nichifor. El mi-a 
spus că deși anul a 
fost secetos, colecti
viștii au obținut re
colte frumoase.

— Noi am împăr
țit colectiviștilor pen. 
tru fiecare zi-muncă 
cite 5 kg. șl jumă
tate porumb, deoare
ce am scos Cîte 2800 
kg. la ha.; 2 kg. da 
grîu, 1,300 kg. floa-

rea-soarelul, cîte 3 
lei și alte produse.

Mi-a arătat apoi 
un grajd mare, în 
construcție și mi-a 
spus că în curînd 
vor cumpăra un ca
mion.

— Multe avem de 
făcut, dar le vom 
face cu tragere de 
inimă, că putere de 
muncă avem.

De atunci a tre
cut puțină vreme. 
Iată că mi-a fost 
dat să-l fnttlnesc din 
nou pe harnicul pre
ședinte, într-o îm
prejurare deosebită. 
Sala căminului cul
tural „Lumina" care 
s-a construit de cu
rînd în Săpunari, era 
arhiplină. Veniseră 
alegători din toate 
satele, comunele, 
S.M.T.-urile, gospo-

dărille agricole colec. 
tive și întovărăși
rile cuprinse în cir
cumscripția electora
lă nr. 9 Lehliu. La 
propunerea tovară
șei Maria Niculescu, 
membră a consiliu
lui regional F.D.P. 
București, a fost de
semnat candidat 
F.D.P. pentru alege
rile de deputați în 
Marea Adunare Na
țională tov. Gheorghe 
Nichifor. Cei care au 
luat cuvîntul la a- 
ceastă adunare au 
susținut candidatura 
tovarășului Gheor
ghe Nichifor, luîn- 
du-șl angajamentul 
că vor munci din 
toate puterile lor 
pentru înflorirea co
lectivei, a satului.

N. BARBU

La invitația Marii Adunări Na
ționale a R.P.R. sîmbătă a sosit 
în țara noastră delegația Adună
rii reprezentanților populari din 
întreaga Chină în frunte cu Pin 
Cijen. vicepreședinte al Comite
tului permanent al Adunării Re
prezentanților Populari din în
treaga Chină, președintele Co- 
miteiului popular al Orașului Pe
kin, vicepreședinte ai Comitetu
lui pe întreaga Chină a Consi
liului Consultativ Politic Popu
lar, membru in Biroul Politic și 
secretar al C.C. al P.C. Chinez.

Totodată a aosit și o delegație 
a Comitetului Popular al orașului 
Pekin.

Pe teritoriul Uniunii Sovie
tice, pînă la punctul de frontieră 
Ungheni, parlamentarii chinezi 
au fost însoțiți de A. F. Diordița, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.S.S. Moldovenești 
și de alte persoane oficiale so
vietice.

La ora 10 dimineața, trenul 
special al delegației parlamenta
rilor chinezi 6osește în gara Iași. 
Pe peronul gării, festiv pavoazat, 
cu drapelele de stat ale R.P.R. și 
R. P. Chineze, cu portretele to
varășilor Mao Tze-dun și Gh. 
Gheorghiu-Dej, au venit în în- 
timpinarea oaspeților tov. Avram 
Bunaciu, secretarul Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, proi. 
univ. N. Sălăgeanu, membru în 
Prezidiul Marii Adunări Națio
nale, funcționari superiori ai 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale și ai Ministerului Afacerilor 
Externe, Dumitru Gheorghiu, 
prim secretar al comitetului re
gional Iași, al P.M.R., Constan
tin Nistor, președintele sfatului 
popular al regiunii Iași, Ottav 
Iliescu, președintele sfatului popu
lar al orașului Iași, reprezen
tanți ai vieții publice a orașului 
Iași, oameni ai științei, artei și 
culturii, muncitori din întreprin
deri.

Au fost de față Ke Bo-nian, am
basadorul R. P. Chineze la Bucu
rești și membri ai ambasadei.

După întîlnirea cu locuitorii 
lașului parlamentarii chinezi 
urcă în trenul oficial, îndreptîn- 
du-se spre capitală,

★
Sîmbătă după-amlază delega

ția Adunării reprezentaților popu
lari din întreaga Chină a sosit în 
Capitală. Delegația este alcătuită 
din :

Pin Cijen, vicepreședinte al 
Comitetului permanen: al Adu
nării Reprezentanților Populari 
din întreaga Chină, președintele 
Comitetului Popular al orașului 
Pekin, vicepreședinte al Comite
tului pe întreaga Chină al Con
siliului Consultativ Politic Popu
lar, membru în Biroul Politic și 
secretar al C.C. al Partidului 
Comunist Chinez, conducătorul 
delegației, Li Tzi-șen, vicepreșe
dinte al Comitetului Permanent 
al Adunării Reprezentanților 
Populari din întreaga Chină, vi
cepreședinte al Comitetului pe 
întreaga Chină al C.C.P.P., pre
ședintele Comitetului revoluțio
nar al Gomindanului, Cen Țian, 
membru al Comitetului Perma
nent al Adunării Reprezentanți
lor Populari din întreaga Chină, 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat al Apărării, membru al Co
mitetului Permanent al Comite
tului pe întreaga Chină al 
C.C.P.P., vicepreședinte al Co
mitetului Revoluționar al Go
mindanului, președintele Comite
tului Popular din provincia Hu
nan, Cijan-Bo-Tziun, deputat în 
Adunarea Reprezentanților Popu
lari din întreaga Chină, vicepre
ședinte al Comitetului pe întrea
ga Chină al C.C.P.P., vicepreșe
dinte al Ligii democratice chi
neze, președintele Partidului de
mocrat muncitoresc-țărănesc din 
China, ministrul Comunicațiilor 
al R. P. Chineze, Hu Tzî-an, de
putat în Adunarea Reprezentan
ților Populari din întreaga Chi
nă, vicepreședinte al Asociației 
industriașilor și comercianților 
din întreaga Chină, vicepreșe
dinte al Asociației construcției

Oaspeții, Ia sosirea in Capitală

naționale democratice din China, 
vicepreședinte al Comitetului din 
provincia Sîciuan al C.C.P.P., vi
cepreședinte al Comitetului Popu
lar al orașului Ciunțin, locțiitori 
ai conducătorului delegației. Van 
Iun-șen, deputat în Adunarea Re
prezentanților Populari din în
treaga Chină, membru al Birou, 
lui Permanent al Comitetului pe 
întreaga Chină al C.C.P.P., vice
președinte al Asociației lucrători
lor din presă, redactor șef al 
ziarului „Dagunbao", Ou Tan- 
lian, deputată în Adunarea Re- 
prezetanților Populari din în
treaga Chină, vicepreședintă a 
Federației tineretului democrat 
din întreaga Chină, secretară a 
C.C. al Noii Uniuni Democrate a 
tineretului din China, membră a 
Comitetului Permanent al Fede
rației Democrate a Femeilor din 
China, membră a conducerii Aso
ciației populare chineze pentru 
legături culturale cu străinătatea, 
Iue Sun-șen, deputat în Aduna
rea Reprezentanților Populari din 
întreaga Chină, membru al Co
mitetului Permanent al C.C. al 
Asociației construcției naționale 
democratice din China, membru 
al Comitetului permanent al Aso
ciației industriașilor și comer- 
cianților din întreaga Chină, vi
cepreședinte al Comitetului Popu
lar al orașului Pekin, Jen. Go- 
dun, deputat în Adunarea Repre
zentanților Populari din întrea
ga Chină, împuternicit al condu
cerii districtului Mudanțziari din 
provincia Heilunțzian, fruntaș in 
producția agricolă, Liu Cian-șen, 
membru in Comitetul Permanent 
al Adunării 
Populari din 
membru al C.C. al Partidului Co
munist Chinez, vicepreședinte al 
Federației Sindicatelor din în
treaga Chină ; Liu Guan-i, depu
tat în Adunarea Reprezentanților 
Populari din întreaga Chină, se
cretar general adjunct al Comi
tetului permanent al Adunării 
Reprezentanților Populari din în
treaga Chină, U Ke-țzian, depu
tat în Adunarea Reprezentanților 
Populari din întreaga Chină, se
cretar general adjunct al Comi
tetului Permanent al Adunării 
Reprezentanților Populari din în
treaga Chină, membru al con
ducerii Asociației pentru chestiu
nile politico-juridice, Li Go-vei, 
deputat in Adunarea Reprezen
tanților Populari din întreaga 
Chină, membru al C.C. al Asocia
ției construcției naționale demo
cratice din China, membru în 
Comitetul permanent al Aso
ciației industriașilor și co- 
mercianților din întreaga Chină, 
vicepreședinte al Comitetului din 
provincia Hubei al C.C.P.P., Li 
Ciun-țin, deputat în Adunarea 
Reprezentanților Populari din ta

Reprezentanților 
întreaga Chină,

treaga Chină, membru al Comi
tetului permanent al Comitetului 
pe întreaga Chină al C.C.P.P., 
vicepreședinte al Ligii autoguver
nării democratice a Taivanului, 
Cijou Șu-tao, membru al Comite
tului Permanent al Adunării Re
prezentanților Populari din în
treaga Chină, membru al Comite
tului permanent al C.C.P.P., 
membru al Comitetului perma
nent al industriașilor și comer- 
cianților din întreaga Chină, 
vicepreședinte al Comitetului 
Popular al orașului Tianțzin, U 
Sin-iui, deputat în Adunarea Re
prezentanților Populari din în
treaga Chină, vicepreședinte al 
Comisiei pentru propunerile le
gislative a Adunării Reprezen
tanților Populari din întreaga 
Chină, Cen Ți-iu deputat în Adu
narea Reprezentanților populari 
din întreaga Chină, membru al 
Comisiei pentru propunerile legis
lative a Adunării Reprezentanților 
Populari din întreaga Chină, 
membru al Comitetului perma
nent al C.C.P.P., președintele 
Partidului „Gijigun". Cen Han-șen 
deputat în Adunarea Reprezen
tanților Populari din întreaga 
Chină , vicepreședinte al Asocia
ției populare chineze pentru stu
dierea relațiilor internaționale, 
președintele conducerii Asociației 
populare chineze pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, membru 
al Consiliului Științific al filialei 
de filozofie de pe lingă Acade
mia de Științe a R.F. Chineze, Lan 
Sian-fen, deputat în Adunarea 
Reprezentanților Populari din 
întreaga Chină, cunoscută artistă 
a operei „Liui-ziui" din Sandun, 
Ma Ten-ai deputat in Adunarea 
Reprezentanților Populari din în
treaga Chină, membru a'. Comi
siei pentru problemele naționali
tăților a Adunării Reprezentanți
lor Populari din întreaga Chină, 
membru al Comitetului permanent 
al Federației Tineretului Democrat 
din întreaga Chină, vicepreședin
te al Societății pentru dezvolta
rea, culturii naționalității Huei. 
vicepreședinte al Comitetului din 
provincia Gansu al C.C.P.P., pre
ședintele Comitetului Popular din 
districtul autonom Ucijun al na
ționalității Huei din provincia 
Gansu, Gao Ciun-min, membru al 
Comitetului Permanent al Adu
nării Reprezentanților Populari 
din întreaga Chină, membru 
al Comitetului permanent al 
C.C.P.P., vicepreședinte al L:gii 
democratice chineze, Lian-si, de
putat în Adunarea Reprezentan
ților Populari din întreaga Chină, 
membru al Comitetului perma
nent al C.C.P.P., vicepreședinte 
al Asociației „Tziusan", membru 
al Consiliului Științific al filialei 
de biologie și geologie de pe lin
gă Academia de Științe a R. P.

chineze, președinte!» Asociațld 
pentru răspîndirea cunoștințelor 
tehnico-științifice din întreaga 
Chină, ministrul Silviculturii al 
R.P. Chineze, Go Di-ho, deputat 
în Adunarea Reprezentanților 
Populari din întreaga Chină* 
membru al Comitetului perma* 
nent al C.C. al Asociației con
strucției naționale democratic» 
din China, membru al Comitetu
lui permanent al Asociației in
dustriașilor și comercianțiilor din 
întreaga Chină, directorul gene
ral al fabricii de țesături impri
mate „Iunan" din orașul Șanhai, 
Lu Și-tzia, deputat în Adunarea 
Reprezentanților Populari din în
treaga Chină, membră a C.C. al 
Ligii Democratice Chineze, pro-

(Continuare tn pag. 3-a)
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ADUNARE FESTIVA
consacrată împlinirii a 10 ani 
de activitate a Ansamblului 
artistic al U.T.M

Un aspect din timpul lntîlnlrîl

Cu prilejul împlinirii a 10 ani 
de activitate a Ansamblului ar
tistic al Uniunii Tineretului Mun
citor, sîmbătă după amiază a 
avut loc o adunare festivă în 
sala de teatru a Palatului Pio
nierilor din Capitală.

Au fost de față tovarășii C. 
Paraschivescu-Băilăceanu, mem
bru în Prezidiul Marii Adunări

"i Naționale, Cornelia Mateescu, șe
ii cretar al C.C. al U.T.M., Maria 
i> Apostol, membru în Biroul C.C. 
bal U.T.M., C. Rădulescu, artist 
'emerit al R.P.R., directorul mu- 
Izicii din Ministerul Culturii, 
membri ai C.C, al U.T.M. și nu- 

'meroși activiști, membri ai An
samblului, tineri muncitori, stu- 
denți și elevi, precum și nume
roși invitați:

A luat cuvîntul tov. Marin 
Constantin, conducătorul Ansam
blului artistic al U.T.M., care a 
vorbit despre activitatea Ansam
blului în cei 10 ani de existență.

Membrii ansamblului au fost 
i felicitați în numele Ministerului 
.Culturii de tov. C. Rădulescu, 

(, artist emerit al R.P.R., iar în 
(i numele și din însărcinarea C.C. 
,al U.T.M., de tov. Maria Apostol. 
„ In continuare s-a dat citire 
photărîrii secretariatului C.C. al 
.U.T.M, prin care sînt distinși cu 

,i,,Diploma de onoare a C.C. al 
pU.T.M.“ 45 de membri ai An- 
psamblului artistic al Uniunii Ti- 
Jneretului Muncitor, care s-au e- 
f'videnițiat în munca artistică : 
j lamandache Alexandru; Sinia. 
Jcov Alexandru; Antonov Vladi-

mir; Oros Liviu; Roman Pauli
na ; Constantin Angela; Simio- 
nescu Elena ; Ivan Elisabeta; Bu- 
holtzer Adriana ; Diculescu Lu. 
creția ; Niță C. Dumitru ; Cambir 
Florian; Dumitru Constantin; 
Berdilă Constantin ; Chirițescu 
Ilie ; Pîslaru Gheorghe ; Busetto 
Grigore; Tosca Alexandru; Neac- 
șu Niculina ; Dobre Elena ; Moșie 
Benone; Roșu Poesis; Mușat 
Dan; Cristea Anghei; Dăscă- 
lescu Florica ; Ispas Dumitru ; 
Robiban Gheorghe; Mărăndici 
Eleonora ; Ștefănescu Victoria ; 
Laslo Gheorghe; Munteanu Ro- 
dica; Roșea Lucian ; Lulea Geor- 
geta ; Borz Florian ; Romanescu 
Lucia ; Speriosu Cristina; Pru- 
teanu Ștefan; Giurgea Păun; 
Sabadac Leonard; Auerbach 
Will; Potra Cornel; Ghețu Nico
lae ; Petrescu Nistor; Dobrescu 
Eugenia; Bănescu Ion.

Boian Balabanov a transmis 
apoi un călduros salut din partea 
Ansamblului artistic de tineret 
„V. Maiakovski" din Sofia.

Au mai luat cuvîntul Dinu Ste- 
lian, artist emerit al R.P.R., di
rectorul Ansamblului artistic al 
M.F.A., și muncitorul fruntaș 
Marin Ștefănescu, membru al 
Ansamblului artistic U.TM.

S-a dat apoi citire decretelor 
Prezidiului Marii Adunări Națio, 
nale a R.P.R. prin care se conferă 
Ansamblului artistic al Uniunii 
Tineretului Muncitor „Ordinul 
Muncii" clasa l-a.

De asemenea s-a acordat titlul 
de Artist Emerit al R.P.R. și 
Ordinul Muncii cl. II lui Marin 
Constantin, Ordinul Muncii cl. II 
tovarășei Săuțeanu Aurelia ; Or
dinul Muncii ci. 111 tovarășilor : 
Roger Georgescu și Ștefănescu 
Anghel.

Medalia Muncii a fost acordată 
tovarășilor: Paladescu Teodor, 
Zăgreanu Cornel, Vasilescu Teo
dor, Stoenescu Nicolae, Kertez 
Maximilian, Negulescu Grigore, 
Duțu Florian, Stupineanu îlie, 
Comănici Coman, Moidoveanu bo- 
nia, Săuțeanu Olga, Valea Elena, 
Botez Gigileta.

Cu acest prilej, tov. C. Pa- 
raschivescu-Bălăceanu a felicitat 
călduros pe cei decorați urindu-le 
spor la muncă și noi succese în 
activitatea lor viitoare.

In încheierea festivității, a fost 
prezentat un spectacol de gală la 
care și-a dat concursul Ansamblul 
artistic al U.T.M. și Ansamblul 
artistic de tineret „V. Maiakov- 
ski“ din Sofia.

al J-Iea raion 
din țară complect 
cooperatîvizât
Raionul Filimon Sirbu din re

giunea Galati este al treilea raion 
din tară cooperativizat în între
gime. In ziua de 22 decembrie in 
gospodăriile colective și în into- 
vărășirile agricole din raion au 
intrat ultimile familii de țărani 
muncitori cu gospodărie indivi
duală. In prezent, cele peste 
18.000 familii de țărani muncitori 
din raion, lucrează aproape 76.700 
ha. în cadrul a 55 de gospodării 
colective și 71 de întovărășiri a- 
gricole.

Succesele obținute în raionul 
Filimon Sirbu se datoreac muncii 
politice temeinice desfășurată de 
către organele de partid și de 
stat, de intelectuali, de mecaniza
tori, precum și de către colecti
viștii și ințovărășiții din unitățile 
socialiste înființate pînâ acum. 
Numai în acest an au luat f ință 
25 de gospodării colective și 20 
de întovărășiri agricole.

Mecanizatorii și tehnicienii a- 
gronomi din cele 4 S.M.T.-uri din 
acest raion, care dispun de nume
roase mașini agricole moderne, 
au dat un prețios sprijin unități, 
lor agr.cole cooperatiste.

(Agerpres)
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De la 

„Progresul“-Brâila 
ni se comunică:

„După ce și-au îndeplinit pri
mul angajament luat in cinstea 
zilei de 7 Noiembrie, tinerii de la 
uzinele noastre s-au angajat să 
realizeze pină la 30 Decembrie e- 
conomii egaie cu prețul de cost al 
unui rulou-compresor. îndrumați 
de comuniști și mobilizați de or
ganizațiile U.T.M. din sectoare, 
tinerii au muncit ca să.și res
pecte cu cinste cuvintul dat. in 
ziua de 20 decembrie au fost con
tabilizate ultimile economii reali
zate în sectoare.

Rezultatele obținute au bucurat 
nu numai pe tineri ci întregul co
lectiv de muncă. Prin această te. 
legramă anunțăm „Scinteii tine
retului" că economiile realizate 
sint egale cu prețul de cost a 
patru rulouri-comprescare. Anga
jamentul luat in cinstea zilei de 
30 Decembrie a fost depășit cu 
prețul de cost a 3 rulouri-com- 
presoare. De data aceasta frun
tași In acțiunea de economii s-au 
situat tinerii de la cuptorul tine
retului, de la cuptorul Siemens 
Martin și schimbul tineretului 
care au economisit peste 20.000 lei 
Odată cu îndeplinirea acestui an
gajament tinerii uzinei noastre 
au hotărit să realizeze pină la 3 
februarie economii de materiale 
echivalente cu prețul de cost al 
unui rulou-compresor. In numele 
tineretului din uzină ne angajăm 
să ne prezentăm in fața urnelor 
de vot cu economiile realizate".

COMITETUL ORGANIZAȚIEI 
DE BAZA U.T.M. DE LA UZb 

NELE METALURGICE 
„PROGRESUL'-BRAILA



Cuvîntarea tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej
la conferința de partid a Regiunii Autonome Maghiare

Tn zilele de 15—16 decembrie a 
tout loc conferința de partid a Re
giunii ^itonome Maghiare. Publi
căm mai jos cuvîntarea rostită de 
tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej, prim- 
tecretar al C.C. al P.M.R.. in înche
ierea discuțiilor ce au avut loc în 
cadrul conferinței.

La începutul cuvîntării, vorbitorul 
0 spus:

Permiteți-mi ca înainte de toate să vă 
transmit in numele Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Romtn, 
dumneavoastră și prin dumneavoastră 
tuturor membrilor de partid, organiza
țiilor și organelot de partid din cu
prinsul Regiunii Autonome Maghiare, 
un călduros și tovărășesc salut (a- 
plauze prelungite, ovații).

Comitetul Central al partidului con
sideră organizațiile de partid și orga
nele de partid din Regiunea Autono
mă Maghiară un sprijin de nădejde 
al partidului tn munca și lupta sa 
pentru construcția socialismului tn 
Republica Populară Romfnă, pentru 
ridicarea continuă a nivelului de trai 
al populației tării noastre, tn opera de 
Întărire continuă a regimului demo
crat-popular, de întărire a partidului, 
de întărire a‘ rolului conducător al 
clasei noastre muncitoare (aplauze 
prelungite).

Tovarășul Gh Gheorghiu-Dej a a- 
rătat apoi că tntrucît mai multi dele
gați la conferință s-au referit In cu- 
vlntul lor la evenimentele din Unga
ria, ar dori să-și expună punctul de 
vedere asupra acestor evenimente 
care au reținui tn ultimul timp aten
ția opiniei publice, a oamenilor muncii 
din toate tarile.

Vorbitorul a atras atenția asupra 
cauzelor și rădăcinilor adinei ale eve. 
nimentelor din Ungaria, care au pus 
tn primejdie cuceririle revoluționare 
ale poporului ungar și au creat peri
colul instaurării dictaturii fasciste hor- 
thyste și transformării Ungariei tn- 
tr-un focar de agresiune împotriva ță
rilor socialiste Vorbitorul a arătat că 
vechea conducere de partid și de 
stat în frunte cu Râkosl-Ger6 a comis 
grave greșeli tn toate domeniile cons
trucției de partid, de stat și economice, 
greșeli care au provocat nemulțumirea 
îndreptățită a oamenilor muncii A 
ceste greșeli au fost folosite de cercu
rile reacționare din Ungaria și cercu
rile agresive imperialiste pentru a pre
găti șl dezlăntui acțiunea contrarevo
luționară tn Ungaria, tn locul unei 
vieți normale de partid, bazate pe 
principiile leniniste ale centralismului 
democratic, ale democrației interne de 
partid, s-au înrădăcinat încălcările 
grosolane ale legalității populare, a 
fost arestat un maro- număr de vechi 
membri ai partidului, a fost înăbușită 
critica de jos prin folosirea sis
tematică a metodelor represive, ajun- 
gindu-se tn cele din urmă la crearea 
unei atmosfere tnăbuși'oare de suspi
ciune generală, de neîncredere și de 
urmărire a cadrelor de partid In con
strucția de partid, vechea conducere a 
tncălcat tn mod grav și periculos prin
cipiile leniniste, a deschis larg porțile 
partidului netinînd seama de condi
țiile concrete ale Ungariei după 24 de 
ani de dictatură horthystă, timp în 
care se desfășurase o acțiune sistema
tică de răspindire a otrăvii fascismu
lui și șovinismului Aceasta a făcut 
ca. pe lingă elementele cinstite șl să
nătoase din rtndurile muncitorilor din 
fabrici și uzine, ale țăranilor munci
tori și intelectualilor legați de ponor, 
tn partid să pătrundă numeroase ele
mente carieriste, străine, cît și hor- 
thvști. szalasiștl și alte elemente re
acționare Se știe doar că elementele 
dușmănoase folosesc orice prilej favora
bil spre a pătrunde In partid tn scopul 
de a-1 slăbi, a-1 submina și că este 
necesară o vigilentă neobosită pentru 
a apăra puritatea rîndurilor partidu
lui. Lipsa unei reglementări stricte a 
compoziției sociale a partidului și a 
organelor de partid, nesocotirea sar
cinii de a forma un stmbure proletar 
puternic al partidului din rtndurile 
căruia să fie promovate cadrele de 
conducere ale acestuia, au făcut ca 
mentalitatea șl stările de spirit mic- 
burgheze să exercite o influentă co
pleșitoare tn organele și organizațiile 
de partid La aceasta mai trebuie să 
adăugăm faptul că vechea conducere 
s-a izolat, s-a rupt de mase, de mem
brii partidului, s-a tngtmfat. folosea 
metode birocratice Organele de par
tid s-au rupt de masa membrilor de 
partid, iar organizațiile de partid s-au 
rupt de masa oamenilor muncii. Exis
tenta mai multor grupuri tn condu
cerea partidului măcina unitatea a- 
cestula Toate acestea au făcut ca tn 
momentul In care a izbucnit acțiunea 
contrarevoluționară, minuțios pregă
tită de agenții spionajului Imperia
list. partidul s-a destrămat, s-a dove
dit incapabil de a opune o rezistență 
organizată, de a zdrobi putchul fas
cist

In legătură cu evenimentele din 
Ungaria tn presa șl la posturile de 
radio străine se fac diferite afirmații 
care denaturează caracterul acestor 
evenimente, natura lor. conținutul lor 
politic și social, se vorbește despre ..re
voluție", despre „revoluție națională". 
In legătură cu aceasta trebuie preci
zate noțiunile de revoluție și contra
revoluție.

Marxism-leninismul arată că prin 
revoluție socială se tnțelege o cotitură 
radicală In viata societății, o transfor
mare profundă a relațiilor de produc
ție. o acțiune cu caracter progresist, 
care- duce la înlocuirea unei orînduiri 
sociale inferioare printr-o orîndufre su
perioară. Ia cucerirea puterii de stat de 
către clasa înaintată.

O revoluție înseamnă întotdeauna 
un mare pas înainte pe linia progre
sului istoric, în dezvoltarea societății.

„Scînteia tlneretnln1
Pag. 2-a 23 decembrie 1956

De aceea Marx numea revoluțiile „lo
comotivele istoriei". Progresist, revo- 
lutionar, este acel proces social care 
corespunde cerințelor obiective ale dez
voltării societății, mersului ascendent 
al istoriei, care apropie pe oamenii 
muncii de cucerirea puterii politice și 
economice sau care întărește și dez
voltă cuceririle socialiste ale poporu
lui. care este îndreptat spre desfiin
țarea exploatării omului de către om 
și victoria deplină a socialismului. 
Dimpotrivă, ceea ce se opune acestor 
teluri slujește întotdeauna intereselor 
forțelor reacționare, contrarevoluțio
nare.

Trăsătura fundamentală a oricărei 
revoluții o constituie trecerea puterii 
din miinile unei clase In mlimle al
teia Dar nu orice răsturnare a unei 
clase de către alta poate li numită 
revoluție Dacă împotriva puterii de
ținute de clasa înaintată progresistă, 
se pune la cale o răscoală, așa cum 
s-a petrecut în Ungaria, dacă puterea 
este acapaiată de fosta clasa domi
nantă. aceasta nu este revoluție, ci 
contrarevoluție.

In decursul istoriei se cunosc ca
zuri etnd mase largi de oameni al 
muncii, înșelate de forțele reacționare, 
au putut fi îndreptate împotriva pro
priilor lor interese de clasă, au slutit 
în mod obiectiv, contrar intențiilor șl 
voinței lor interesele forțelor sociale 
dușmane.

Caracterul unei revoluții, *1 oricărei 
mișcări sociale nu poate fi judecat 
nici după date statistice, după criterii 
numerice, după proporția participării 
unor reprezentanți ai diferitelor clase, 
nici după intențiile, năzuințele, dorin
țele subiective ale participantilor. Ca
racterul oricărei revoluții este determi
nat de sarcinile sociale pe care le în
făptuiește ea. Hotărîtor este căror in
terese de clasă servește mișcarea, spre 
care teluri se îndreaptă ea, care clase 
sînt în mod obiectiv interesate în dez
voltarea ei.

Trebuie să ne întrebăm: intereselor 
căror clase din Ungaria răspundea 
faptul că au fost reînființate partidele 
burgheze, a început masacrarea comu
niștilor și dezorganizarea mișcării 
muncitorești, puterea a început sa fie 
acaparată de fasciști notorii, a și fost 
pusa tn discuție anularea cuceririlor 
revoluționare ale oamenilor muncii, s-a 
încercat ruperea Ungariei din alianța 
frățească a tarilor socialiste? Serveau 
acestea intereselor de clasă ale munci
torimii — sau intereselor burgheziei ? 
Serveau acestea intereselor dezvoltării 
cuceririlor socialiste și independenței 
naționale — sau anulării acestor cu
ceriri și subjugării Ungariei de către 
imperialism: slujeau intereselor revo. 
luției — sau intereselor contrarevolu
ției?

Caracterul contrarevoluționar al e- 
venimentelor din Ungaria a fost de
terminat de faptul că, datorita lipsuri
lor grave din activitatea partidului și 
dezorientării maselor, reactiunea a pu
tut înșela buna credință a maselor, lo
vind in cuceririle revoluției. în intere
sele socialismului. Oare cardinalul 
Mindszentv, prințul Eszterhazy, con
tele Takăcs, prințul Lichtenstein repre
zentau pe oamenii muncii? Este 
clar pentru orice om de buna 
credință că ei reprezentau clasele 
exploatatoare șl reactiunea impe
rialistă, forțele sociale care urmăreau 
restaurarea ortnduielilor burghezo-mo- 
șierești. anularea naționalizării mijloa
celor de producție Și a reformei agra
re ruperea Ungariei din familia state
lor socialiste, lichidarea independenței 
sale naționale și transformarea ei In
tr-un focar al provocărilor agresive și 
al instigațillor șovine, revizioniste, 
care ar fi primejduit pacea în Europa 
și lumea întreagă.

Nu poate fi numită revoluție o miș
care ce ar fi împins înapoi Ungaria 
din dezvoltarea ei social-economică și 
ar fi readus dominația claselor exploa
tatoare și aservirea de către puterile 
Imperialiste. In ce privește termenul 
de „revoluție națională*, care și el 
este larg folosit de presa și stațiile 
de radio reacționare din Occident, a- 
firmîndu-se că evenimentele din Un
garia au avut un caracter de mișcare 
de eliberare națională, e clar că în 
realitate un astfel de caracter nu poa
te avea decît o mișcare de scuturare 
a jugului străin, de eliberare și de do- 
btndire a independenței și suveranită
ții naționale. Astfel de mișcări au 
loc și capătă tot mal mare amploa
re tn țările coloniale și dependente 
ca Algeria. Malaya. Cipru, Coreea de 
Sud și multe altele, unde se duce 
o luptă eroică pentru scuturarea ju
gului imperialist. Acestea sînt ade
vărate mișcări de eliberare națională.

Cu totul alta este situația poporului 
maghiar, care după scuturarea jugului 
fascist a făurit propria sa putere 
de stat pe care o exercita în tara sa 
liberă, independentă și suverană. Acea
stă realitate istorică spulberă toate în
cercările de a folosi în mod calomnios 
unele lipsuri ce se pot ivi într-un caz 
sau altul în relațiile între țările so
cialiste și care au fost și sînt înlătu
rate întotdeauna în spiritul internațio
nalismului socialist, conform cu prin
cipiile deplinei egalități în drepturi a 
tuturor țărilor socialiste.

Dacă încercarea contrarevoluționară 
ar fi reușit, ea ar fi dus la ruperea 
Ungariei de prietenii ei adevărafi — 
țările socialiste - la izolarea ei în fața 
marilor puteri imperialiste și aservi
rea economică și politică de către a- 
cestea, adică tocmai la subjugarea na
țională a poporului maghiar.

Partidul nostru este întru totul de 
acord cu aprecierea plenarei Comite
tului Central provizoriu al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, potrivit 
căreia răscoala armată din Ungaria 
n-a fost în esența ei nici revoluție, nici 
„revoluție națională" ci contrarevolu
ție. De asemenea, considerăm pe deplin 
justă aprecierea rolului jucat de gu

vernul condus de Imre Nagy. In legă
tură cu aceasta considerăm deosebit 
de actuală profunda analiză făcută de 
Lenin tn 1920, după înfrtngerea re
voluției socialiste din Ungaria. Lenln 
arăta că una din principalele cau
ze ale acestei înfrîngeri a fost 
politica celor ce s-au declarat co
muniști. dar în realitate nu au pro
movat o politică corespunzătoare dicta
turii proletariatului, ci au șovăit, s-au 
lăsat cuprinși de teamă, au cochetat cu 
burghezia iar adeseori, pur și simplu, 
au sabota' și au trădat revoluția pro
letară, tocmai aceste șovăieli înles
nind intervenția imperialistă și a for
țelor contrarevoluționare ale statelor 
burghezo-moșiereștl. Lenin arăta că o 
parte a acestora a trecut „In mod sin
cer" de partea revoluției, „s-au decla
rat tn mod sincer comuniști. Dar asta 
nu schimbă cu nimic fondul proble
mei : un om care se declară „tn mod 
sincer" comunist, dar care, de fapt, 
in loc să ducă o politică absolut fer
mă, plină de hotărîre și îndrăzneală, 
de abnegație și eroism (numai o ast
fel de politică înseamnă recunoașterea 
dictaturii proletariatului), șovăie și 
se lasă cuprins de teamă — un 
asemenea om săvîrșește, prin lip
sa lui de caracter, prin șovăielile 
lui. prin neholărîrea lui, aceeași tră
dare ca șl un trădător direct. Din 
punct de vedere personal, deosebirea 
dintre tin om care trădează din slăbi
ciune și un om care trădează preme
ditat. din calcul, este foarte mare; 
din punct de vedere politic, această 
deosebire nu există, căci politica în
seamnă soarta, de fapt, a milioane de 
oameni, și această soartă nu se 
schimbă în funcție de împrejurarea că 
milioanele de muncitori și de țărani 
săraci au fost trădați de oameni care 
au trădat din slăbiciune sau de oa
meni care au trădat din interes". Au 
trecut decenii din ziua în care Lenin 
a scris aceste cuvinte, dar ele nu 
șl-au pierdut Intru nimic actualitatea.

Tn desfășurarea evenimentelor din 
Ungaria au făcut mult rău agitația 
demagogică, confuziile și dezorienta
rea pe care le-a provocat activitatea 
unei părți a intelectualității, îndeosebi 
a scriitorilor și a așa-zlsului grup „Pe- 
tofi". Aceste cercuri ale intelectuali
tății au jucat un rol deosebit de dău
nător prin înverșunarea cu care, flutu- 
rînd lozincile „libertății" șl „democra
ției", au împroșcat cu noroi înfăptuirii? 
puterii populare, au desfășurat o ac
țiune sistematică de ponegrire și dis
creditare a partidului, a cuceririlor re
voluționare ale maselor.

Democrație înseamnă puterea po
porului și ea a fost pentru prima oară 
In mod real înfăptuită prin cucerirea 
puterii de către oamenii muncii în ță
rile socialiste. In societatea împărțită 
tn clase antagoniste, în asupritori Și 
asupriți, tn exploatatori și exploatați, 
nu a existat și nu a putut niciodată 
să existe o adevărată democrație Ea 
a însemnai întotdeauna o formă a 
dominației de clasă a exploa
tatorilor asupra marii majorități a 
poporului Lenin arăta că o asemenea 
democrație este falșă, ciuntită și fă
țarnică. La fel era șl „libertatea" pe 
care o asigura oamenilor muncii.

Democrația proletară, socialistă, 
este o formă nouă, superioară, a de
mocrației. Democrația socialistă este 
democrația cea mai largă, căci ea a- 
sigură și garantează exercitarea drep
turilor și libertăților democratice de 
către majoritatea covîrșjtoare a po
porului — masele oamenilor muncii de 
la orașe și sate Esența ei constă nu 
tn trăsături formale, ci în aceea că 
are la temelie proprietatea socialistă 
asupra mijloacelor de producție șl eli
berarea maselor muncitoare de exploa
tare, tn aceea că puterea aparține cla
sei muncitoare tn alianță cu țărănimea 
muncitoare, care o folosesc ca instru
ment al construirii socialismului, al 
apărării intereselor marii majorități a 
poporului tn lupta Împotriva acelei mi
norități restrfnse, ale cărei interese 
sînt legate de menținerea exploatării 
și care visează revenirea la trecut

Lenin spunea : „vedem multi foști 
marxiști — de pildă tn tabăra menșe- 
vlcilor — care afirmă că în perioada 
de luptă hotărttoare dintre proletariat 
și burghezie ar putea să domnească 
democrația în general". Și Lenin sub
linia cu toată puterea că „în perioada 
luptei înverșunate dintre burghezie și 
proletariat nici vorbă nu poate fi de 
democrație în general".

Trebuie să ne întrebăm: democrație 
pentru cine, libertate pentru cine? 
Pentru oamenii muncii sau pentru ex
ploatatori ?

Atîta timp cît există însă clase ex
ploatatoare șl rămășițe ale acestora, 
imperialismul internațional și agentu
rile lui, nu poate fi vorba de o „de
mocrație" pentru toți — pentru oame
nii muncii care construiesc socialis
mul ca și pentru dușmanii socialism!! 
lui. In numele intereselor fundamen
tale ale poporului nu avem voie să în
găduim folosirea libertăților democra
ției populare împotriva a înseși ba
zelor democrației, subminarea demo
crației printr-o politică ce ar da li
bertate de acțiune forțelor ostile so
cialismului. Experiența Ungariei a do
vedit din nou, cu puterea faptelor, că 
cel mai tndîrfiți adepți ai lozincii așa 
zisei „democratizări", au fost tocmai 
cei care năzuiau și acționau tn vede
rea nimicirii democrației socialiste, 
revenirii la democrația burgheză și 
instaurării dictaturii fasciste.

In „Salutul" adresat acum 37 de ani 
muncitorilor unguri Lenin scria că 
victoria revoluției socialiste este cu 
neputință fără „dictatura proletariatu
lui, puterea unei singure clase, forța 
organizării și disciplinei ei, puterea ei 
centralizată... Aici frazeologia despre 
„democrație" în general, despre „uni
tate" sau despre „unitatea democrației 
muncii" etc., etc. — frazeologie că

tre care înclină atît de mult social- 
șovimștii și kautskiștii filistinizați — 
această frazeologie nu va ajuta la ni
mic. Frazeologia aruncă doar praf în 
ochi, orbește conștiința, întărește ve
chea obtuzitate, inerția, rutina capi
talismului, a parlamentarismului, a 
democrației burgheze". Lenin scria că 
opera de construcție socialistă poate 
fi condusă la victorie numai de clasa 
muncitoare, numai de aceea din cla
sele asuprite care „va ști să suporte 
toate greutățile, vicisitudinile, încercă
rile șj marile sacrificii pe care istoria 
le impune în mod inevitabil celui ce 
rupe CU trecutul șl-și croiește cu curaj 
drumul spre un nou viitor — numai 
acea clasă în care oamenii cei mai 
buni sînt plini de ură și dispreț pen
tru tot ce e mic-burghez și filjstin, 
pentru aceste însușiri cape sînt atît 
de înfloritoare în rîndurile micii bur
ghezii...".

Istoria ultimelor decenii. începînd de 
la evenimentele care au precedat as
censiunea la putere a hltlerlsmului și 
pînă Ia contrarevoluția din Ungaria, 
au arătat că nu de puține ori mișcă
rile fasciste din diferite țări au venit 
la putere sprijinindu-se pe stihia mic- 
burgheză.

In continuare, vorbitorul a subliniat 
datoria comuniștilor, a oamenilor mun- 
cii din tara noastră, de a trage învă* 
țăminte din evenimentele ce s au des
fășurat în ultimul timp în Ungaria.

Primul tnvățămînt este de a lupta 
Pe?teu apărarea unității ideologice, a 
unității de voință și de acțiune a par
tidului și a clasei muncitoare, fără a 
permite cea mai mică șovăială în a- 
ceasta privință, a munci cu abnegație 
devotament și pasiune pentru întărirea 
unității partidului nostru.

Trebuie combătute cu hotărîre orice 
încălcări ale disciplinei de partid. In a- 
ceastă privință nu trebuie sa existe nici 
o șovăială. In primul rînd fnsă se cere să 
se arate multă răbdare, grijă și perse
verență în munca cu oamenii, să-i aju
tam tovărășește să-și înlăture lipsurile, 
sa înțeleagă greșelile făcute. Exigența 
în respectarea disciplinei de partid ab
negația și combativitatea de care au dat 
dovadă comuniștii |n ilegalitate tre
buie să caracterizeze permanent pe 
membrii partidului nostru.

A| doilea învățămînt constă în a în
tări necontenit legătura cu masele, a 
face ca fiecare organ șj organizație 
de partid, fiecare membru de partid să 
lămurească maselor politica partidu
lui. să manifeste atenție și grijă fată 
de cerințele și nevoile oamenilor mun
cii, sa desfășoare o activitate sistema
tică de mobilizare a maselor la înfăp
tuirea sarcinilor construcției socialiste, 
la preîntîmpinarea și zădărnicirea ori
căror uneltiri ale dușmanilor orînduirii 
democrat-populare. Partidul nostru 
cheamă pe toți comuniștii, pe toii oa
menii muncii să întărească necontenit 
alianța clasei muncitoare cu țărănimea 
muncitoare și rolul conducător al cla
sei muncitoare în această alianță să 
dezvolte prietenia și colaborarea fră
țească între poporul romm și țoale na
ționalitățile. Tn fata fiecărei organi
zații de partid stă sarcina com
baterii necruțătoare a oricăror ma
nifestări de naționalism și șovi
nism, a educării oamenilor muncii 
in spiritul patriotismului socialist și 
al internaționalismului proletar, al u. 
nității frățești cu popoarele tuturor ță
rilor socialiste, al solidarității cu lupta 
oamenilor muncii din toată lumea pen
tru pace, democrație și socialism.

In continuare, tovarășul Gh Gheor. 
ghiu-Dej a subliniat că interesele vi
tale ale oamenilor muncii, ale poporu
lui cer dezvoltarea continuă a demo
crației socialiste, întărirea continuă a 
puterii populare. Tocmai de aceea par
tidul nostru se situează ferm pe pozi
ția atragerii tot mai largi a maselor 
de oameni ai muncii la conducerea ac
tivității de stat, stimulează prin toate 
mijloacele Inițiativa lor creatoare. Par
tidul consideră drept una din princi. 
palele sale sarcini lichidarea fenomene
lor de centralizare excesivă. Înlătura
rea oricărei piedici In calea activizării 
politice a maselor.

Au fost luate și se iau măsuri pen
tru lărgirea continuă a democratismu
lui profund al orînduirii noastre de 
stat. Nu putem tnsă accepta și nu vom 
accepta niciodată acea „liberalizare" 
care să dea dușmanilor oamenilor 
muncii libertatea de a lovi în cuceri
rile socialiste ale poporului. Forța și 
trăinicia regimului democrat-popular 
Izvorăsc din faptul că el întruchipează 
o formă a dictaturii proletariatului și 
îndeplinește funcțiile acesteia. Dictatura 
proletariatului, miezul leninismului, e 
principala cucerire a oamenilor mun
cii din țările socialiste, chezășia cons
truirii victorioase a socialismului. Nu 
e deci de mirare că dușmanii socia
lismului își îndreaptă atacurile îndeo
sebi In această direcție, căuttnd să 
submineze dictatura proletariatului, 
rolul clasei muncitoare de forță con
ducătoare în stat. Tocmai aceasta ne 
impune însă sarcina întăririi continue 
a puterii muncitorilor și țăranilor, a 
orînduirii democrat-populare.

Vorbitorul a trecut apoi la analizarea 
dării de seamă a comitetului regional 
de partid, prezentată de tov. Csupor Lu
dovic, prim-secretar al comitetului re
gional P.M.R. Tovarășul Gh. Gheorghiu- 
Dej a relevat rezultatele valoroase obți
nute în activitatea ei de organizația 
de partid din Regiunea Autonomă 
Maghiară. Vorbitorul a arătat totodată 
că darea de seamă nu a acordat sufi
cientă atenfie folosirii din plin a posi
bilităților locale de satisfacere a nevoi
lor oamenilor muncii, de ridicare a ni
velului lor de trai. Multe lucruri se pot 
realiza cu mijloace locale. Pot fi repara
te străzile, se poate întreține, în bune 
condiții spațiul locativ, se pot con
strui cămine culturale, locuințe, folo
sind desigur ajutorul statului, dar 
fără a aștepta ca totul — cărămida, 
cimentul — să v'M „de sus". Să ne 

propunem nu realizarea de palate, ci 
a unor obiective care pot fi pe deplin 
înfăptuite cu mijloace locale înfăptu
irea unei acțiuni largi de folosire a 
resurselor locale pune însă în fața 
noastră sarcina de a dezvolta tot mai 
mult inițiativa organelor locale de 
partid și de stat, de a insufla mase
lor interes pentru problemele obștești, 
a le stimula inițiativa.

In centrul preocupărilor partidului 
nostru se află problemele ridicării ni
velului de trai al celor ce muncesc. 
Ocupindu-se de aceste probleme, or
ganele locale de partid trebuie să cu
noască nevoile oamenilor muncii, să 
Știe ce le frămintă și să-și îndrepte e- 
forturile spre a obține în fiecare lună 
noi rezultate, chiar modeste, dar efec
tive. in satisfacerea cerințelor maselor. 
Toate acestea vor trebui oglindite in 
presa. Ziarele vor deveni cu atit mai 
atractive, cu cît vor înfățișa mai con 
creț realizările noastre în îmbunată- 
tirea condițiilor de "trai ale maselor, cu 
cit vor contribui mai activ la dezvă
luirea lipsurilor existente în diferite 
domenii șj la mobilizarea oamenilor 
muncii in vederea înlăturării acestora 
O asemenea actiyitate a presei va con
tribui la întărirea legăturii organelor 
locale de partid cu masele

Tovarășul Gheqrghe Gheorghiu-Dej 
s a referit apoi la necesitatea combate
rii tendințelor de birocratism în activi
tatea de partid, a ședințomamei. Nu 
poate fi îngăduit ca unii activiști să se 
rupă de masa membrilor de partid a 
oamenilor muncii In mijlocul mase
lor. punînd umărul alături de ele la 
ridicarea productivității muncii, la 
realizarea sarcinilor practice ale cons
trucției socialiste — acolo este locul 
comuniștilor, al activiștilor de partid 
Va trebui să luăm măsuri practice 
pentru reducerea aparatului de partid 
Șl în același timp pentru întărirea con
tinuă a legăturii partidului cu masele.

O orînduire socială trainică șl pro
fund democratică cum este regimul 
democrat-popular și care are o aseme
nea forță conducătoare cum este par
tidul nostru, cu o conducere fermă și 
0 !P.le , ară, are In orice împrejurări 
sprijinul maselor celor mai largi. A- 
ceasta a dovedit-o și perioada eveni 
mentelor din Ungaria, care au prile- 

impresionantă manifestare a 
unității poporului nostru muncitor în 
jurul partidului, a hotărîrii oamenilor 
muncii de toate naționalitățile de a 
sprijini înfăptuirea politicii parti
dului, de a consolida și dezvolta ma
rile cuceriri revoluționare ale poporu
lui- Clasa muncitoare, clasă condu 
catoare în regimul democrat-popu- 
lar- teteles de la bun început 
ca in Ungaria sînt primejduite cuceri
rile socialiste ale oamenilor muncii și 
a dat dovadă de o neșovăitoare coeziu- 
"V Uîi,a'e.de luptă ,n iurul harti- 
auiui larammea muncitoare, aflîpd 
de încercările grofilor unguri de a-și 
relua moșiile, și-a dat șj mai bine sea 
ma ca numai datorită puterii populare 
pămîntul în (ara noastră aparține celor 
ce-l muncesc. Intelectualitatea noas
tră. vazînd adevăratul chip al contra 
revoluției fasciste a luat poziție justă 
fața de evenimentele din Ungaria 
Organizațiile _ de partid trebuie să 
duca o muncă politică permanentă in 
rîndurile muncitorilor, țăranilor mun
citori, intelectualilor. a|utlndu-l să în
țeleagă just evenimentele Internațio
nale și politica partidului nostru

In continuare, vorbitorul s-a referit 
la problemele muncii în rîndurile ti
neretului Masele largi ale tineretului 
sprijină cu entuziasm înfăptuirea po 
liticii partidului, muncesc însuflețite 
de un puternic avînt pentru înflorirea 
patriei Ar fi greșit însă să ne mulțu
mim cte rezultatele obținute, mai ales 
acum cînd pretutindeni, în toate ță 
rile, cercurile imperialiste agresive 
desfășoară o campanie furibundă pen 
tru a influența tineretul, a-1 distrage 
de la preocupările sale, a-1 dezorienta. 
Este necesar să asigurăm o conducere 
Și îndrumare permanentă a organiza
țiilor UT.M., să găsim cele mai po
trivite metode de muncă în rtndurile 
tineretuIuL

O mare însemnătate are tn această 
privință îmbunătățirea Invătămîntului 
superior. Multe depind aci de corpul 
profesoral. Statul democrat-popular 
statul muncitorilor și țăranilor pre
țuiește munca patriotică a corpului 
profesoral; el este fnsă pe deplin în
dreptățit să ceară tuturor profesorilor 
să dea dovadă de o înaltă conștiință 
cetățenească tn îndeplinirea sarcinii ce 
le-a fost încredințată de popor. Nu 
putem admite ca unii profesori să con
sidere că și-au îndeplinit datoria după 
« și-au ținut lecția în fața studenți- 
lor. Munca de educare a tineretului, 
de cultivare a patriotismului tinerei 
generații, a dragostei și devotamentu
lui față de orînduirea democrat-popu- 
Iară, de combatere a oricăror încălcări 
ale disciplinei constituie o îndatorire 
fundamentală a profesorilor.

Referindu-se la compoziția socială a 
studenților, vorbitorul a arătat că ea 
trebuie că reflecte compoziția socială 
a țării. Să se stimuleze intrarea tn 
facultăți a fiilor de muncitori și țărani 
muncitori slrguincioșl la studiu, să se 
creeze condiții pentru ca tinerii mun
citori din fabrici și uzine să intre în 
școli superioare.

In încheiere, vorbitorul și-a expri
mat speranța că hotărîrile conferinței 
vor contribui la obținerea de noi suc
cese ale oamenilor muncii din Regiu
nea Autonomă Maghiară In lupta pen 
tru dezvoltarea economică a regiunii 
și ridicarea nivelului de trai al popu
lației,

Cuvîntarea tovarășului Gh. Gheor
ghiu-Dej a fost ascultată cu profundă 
atenție de delegații la conferință, fiind ( 

adeseori întreruptă de aplauzele puter
nice ale acestora. La sfirșltul cuvin- 
tării, delegații au manifestat îndelung, 
cu căldură, pentru partid, pentru Co
mitetul său Central în frunte cu tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

NOTE DE LECTOR

W Un tablou ■
<4- zguduitoral dezumanizării burgheze*’

Dacă ar trebui să mărturisim ce ne-a 
izbit de la început tn romanul luliei 
Soare, am spune că, înainte de orice, 
cartea ni s-a părul scrisă de un 
prozator, dacă nu vlrstnic, totuși de o 
mare experiență... Nici episoade, nici 
comentarii în plus, nici un eufemism
— o proză seacă, de mare concentra
re, fără imagistică de metafore, fără 
eruditism. Dacă ar trebui să găsim 
acestui roman înrudiri in proza noas
tră ne-am gindi la „Enigma Otiliei"
— și anume, nu la epicul acesteia, ci 
la portretizările ei. Aici nu vrem insă 
să facem o cronică literară, ci numai 
să salutăm o veritabilă nomancieră 
să spunem ceva despre fauna cărții
— marea burghezie evreiască din Ga
lați de la începutul acestui secol.

E vorba de familia Calaff — tata 
mama, copiii, apoi nepoți, veri, cum- 
nafi, cuscri, nurori, gineri. Cadrul e 
■constituit de o fabrica de luminări si 
săpun, o casă cu magazie și curte 
și, puțin, de către Karlsbad. Istoriile 
familiilor (ca și cele ale indivizilor) 
au apogeuri și decadențe. Personalele 
sjnt, aproape toate, negative — în 
sensul cel mat larg al cuplatului. In 
țelegind prin aceasta și pe cele con
știent meschine și pe cele neputin
cioase. Avem de-a face cu o demas
care a hidoșeniei burgheze, fără drept 
de apel.

Cu puțin grotesc, familia ar fi deve
nit un panopticum. Autoarea s-a ferit 
de panopticum, dar nu a făcut asta 
acordind vreunui personaj ticălos uma
nizări ca dragostea de păsărele, de 
flori, de ediții de lux etc. Umanitatea 
vine in conflict direct cu viața familiei 
de burghezi Calaff. Familia Cataif 
face parte dintr-o anume castă socială 
ea însăși e — in mic — o asemenea 
castă. Șeful familiei, cu drept de viată 
și de moarte asupra tuturor membri
lor ei, e bătrlnul Emil Calaff. Nevasta 
lui tremură și se îneacă doar văzin- 
du-l, Laura, fiica mai mare, se lasă 
exploatată la singe. Jean, unul din fe 
ciori, se btlblie dacă bătrlnul ll în
treabă ceva, fiicele ll ascultă cu sfin
țenie, se închină in fața lui. Anatol 
cel mai mare din frați, moare de 
ftizie. Eugen devine bețiv pentru că 
a fost trimis la Chemnitz ca să devină 
inginer, iar lui nu-i place politehnica 
și, neavlnd putere să se opună, bea 
banii trimiși pentru studii, ipr cina 
e descoperit se sinucide. Lotte, fiica 
cea mai mică, o frumusețe blondă 
inebunește obsedată sexual. Familia 
Calaff. această familie robustă, cu fa
brică și „nume" in lumea Galaților, e 
atinsă de o degenerescentă congenita
lă deoarece casta nu îngăduie dech 
anume relații, mai ales anume căsă
torii ; se fac chiar căsătorii in fanu 
He cu urmări dezastruoase In genera
țiile următoare. *

Tn haosul social înconjurător — 
cum li apare familiei orașul Galați — 
Calafii n-au decît o busolă — pe bă- 
trinul Emil Calaff. Iar el 7 Domnul 
Calaff trebuie să-și păstreze și să-ș. 
dezvolte fabrica, iar acest mobil li 
impune anumite obligații, un sistem ri
gid. inuman, inebranlabil de obligații 
Tn legătură cu mersul pe stradă, cu 
linia hainelor, cu alegerea expresiilor 
cu ceremoniile matrimoniale, șl cu 
cele funerare ale copiilor lui. Dlnsul 
nu renunță la plăcerile proprii pentru 
a aduna aur, ca Grandet. Acest zglr- 
cit modern se îmbracă bine, face nunți 
frumoase, dă zestre mare fiicelor. Pa
siunea sa pentru bani, pentru mărirea 
fabricii, pentru zdrobirea concurenți-

*), Familia Calaff — roman — 
E.S.P.L.A. 1956.

r-
Cu prilejul „Decadei cărții11 în Editura de Stat 

pentru literatură politică au apărut:
GH. GEORGESCU-BUZAU

S. ȘTIRBI)

MIHAIL CERNEA

A. ȘIȘKIN

la Teatrul Armatei

lor, e motorul vieții sale nu via a In 
întregime. El • in curent ou T»™cj> 
are un post de răspundere ^ epitropia 
sinagogilor dar. intrețirund anume 
legături sociale, își apără cu sălbăti- 
ele feuda, veritabila sa “fA*
pălmuiește, urlă, împinge la sinucide 
re - familia lui. Neglijarea umiliei 
la Hulot, lipsa ăe recunoștință la 
fiicele lui Goriot, par gingașe tandreți 
in comparație cu inumamtatea lui 
Emil Calaff.

Bătrlnul acesta e de un or goluț 
feroce. Ii disprețuiește pe toți oame
nii dacă nu-i urăște, și mat aleș P« 
muncitori (fie ei romlnt sau evrei) ca 
pe niște exploatați. Patricianul, zvir- 
lindu-și sclavii tn bazin ca eă vadă 
cum sînt devorați de pești. pretex 
tează — In fața musafirilor curio
zitatea științifică. Bătrlnul Calaff nu 
pretextează, nu explică nimic nimă
nui. El știe că-i are pe toți din iurul 
său tn mină, și senzația acestei forțe 
îl face sâ vorbească monosilabic șn 
ordone cu gestul, cu privirea. El dis
prețuiește și pe capitaliștii mai bogat! 
ca el. mai puternici, gasindu-i PȘ 
unii proști, pe alții lași sau ignoranți, 
fără inițiativă, fără putere de convin- 
gere.

Absolvind școala aceasta, Marta ăfi’ 
vine calmă, rece, de o ipocrizie- am 
putea saune - sinceră. arSu™n*in.de 
necesitatea disimulării chiar față 
rudele apropiate. Fratele el Jean care 
nu e bun de nimic, intuiește mai mult 
decit conchide, cină trebuie sd m 
maze aerele de „Mgh-llfe față de 
străini, iar plăcerile rușinoase și • 
satisface inghesuind 
prin ateliere și magazii Ultimul gi 
nere al lui Calaff - P^l Karst are 
o educație ceva mai l̂ er'jd- 
ce. cinic, el nu are forța bit.rldț,ui' 
dar e mai diplomat, mai conștient fa
riseic Avind nevoie de o soție P e 
zentabilă. cu zestre, simulează tn laț 
acesteia (Marta) generozitatea mr 
dună nuntă, politicos și ușor pervers, 
caută să fie cit mai satisfăcut, pentr 
a nu se simți, nici erotic, in P^d^ 
Conrad Klar. unctionar la fabrică 
băiat sărac, cu o minte Umnede Șt ge
neroasă. cu idealuri socialiste m ti
nerele intră pe nesimțite in mnua 
ideologică a castei. Și cind Incene și 
trăiască mai bine, e pierdut. alunX« 
și el un capitalist Nimeni tn fum'lta 
aceasta n-a iubit. Marta, cheală, se 
căsătorește cu Paul horst, chior și i 
țin șchiop; matrimonial și Cp si a‘ 
celorlalte surori e pus M c“lȘ 
sifi, ținlndu-se seama de zestre și ae 
numele de familie.

Meschinăria sau odiosul Perfonn,e. 
lor s-ar putea releva și prinl e^i 
de exemple, dar asta 0 vpr face deși 
gur criticii și cronicarii- 
de a încheia aceste ringuri închinate 
nașterii unor noi personale In litera- 
tura noastră, vrem să comunicăm 
unele observații critice. Au oarea. in- 
dicînd natura relațiilor famțhei CU 
mediul înconjurător (domnul Calaff ” muncitorii, ‘ceilalți febrican^ ra
dele mai depărtate colegele de școa
lă ale Liei. Hildei) a neglijat carac
terul naționalist-șovin pe care aceste 
relații îl vor fi avut de multe ori ăi" 
ambele părți. Din această cauză, fa miliari așa nehabotnică v^d Gi 
casă germana, pare uneori izolată sub 
un clopot de .sticlă, alteori pierzln- 
du-și coloratura națională. De ac . 
citeodată unele aspecte livrești al 
portretelor. Alte stlngăcii țin de inu
tilitatea sau de inconsistența unor 
personaje secundare și de construcția 
ultimei părți a romanului unde s<ț 
acordă prea mult spațiu destinului iu 
Conrad Klar.

Lipsurile acestea Insă nu pot, după 
părerea autorului prezentelor rlndurl, 
să știrbească marea valoare de „stare 
civilă" a familiei Calaff. a rudelor și 
cunosouților lor.

C. BACIU

— N. Bălcescu
256 pag. 5,10 lei.

— Răscoala din 1821 și legăturile ei 
cu evenimentele internaționale.

488 pag. 17,30 lei
— Filozofia marxistă — materialismul 

dialectic și istoric (Colecția „Pro
bleme de bază ale teoriei marxist- 
leniniste").

76 pag. 1,15 lei
— Bazele moralei comuniste.

420 pag. 7,25 lei
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Bun venit,
soli ai marelui popor chinez!

tetul permanent al Asociației laterale și s-a extins colabofarea 
pentru promovarea democrației în domeniul politic, economic și 
în China, profesor al Institutului cultural. Continuă 6ă se dezvolte

(Urmare din pag. l-a) 

fesoară la Institutul de aviație 
din Pekin, Cen Ian-țiu, deputat 
în Adunarea Reprezentanților 
Populari din întreaga Chină, di
rector adjunct al Institutului 
pentru studierea creației tea
trale din China, cunoscut artist 
de la Opera din Pekin, Cijao 
Ținfu, deputat în Adunarea Re
prezentanților Populari din în
treaga Chină, director adjunct al 
centralei electrice „Fenman“, 
fruntaș în industrie, Lun-iun 
membru al Comitetului perma
nent al Adunării Reprezentanți
lor Populari din întreaga Chină, 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat al Apărării, membru al Co
mitetului permanent al C.C.P.P., 
vicepreședinte al Comitetului re
voluționar al Gomindanului, Han 
Cijao-e, deputat în Adunarea Re
prezentanților Populari din în
treaga Chină, membru al C.C. al 
Ligii Democratice Chineze, mem
bru al C.C. al Partidului demo
crat muncitoresc-țărănesc din 
China, vicepreședinte al Comite- 
ttului Popular din provincia Senei. 
Ian țzin-iao, deputat în Adunarea 
Reprezentanților Populari din în
treaga Chină, membru în Comi-

Salutul acad. Mihail Sadoveanu
Saluttndu-i pe oaspeți acad. 

Mihail Sadoveanu, vicepreședinte 
al Prezidiului Marii Adunări Na
ționale a spus :

Vă rog să-mi permiteți ca, în 
numele Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a Republicii Populare 
Romîne și al întregului popor 
romîn, să exprim bucuria pe care 
o trezește in inimile noastre so
sirea dv. în Capitala R.P.R. și 
să vă urez din toată inima : 
bine ați venit 1

Poporul nostru salută cu deo
sebită bucurie în persoana dvs. pe 
solii marelui popor frate chinez, 
purtător al unor milenare tradiții 
de cultură care, sub conducerea 
înțeleaptă a Partidului Comunist 
Chinez, după o luptă îndelungată 
și eroică, a răsturnat dominația 
reacționară a imperialismului, 
feudalismului și capitalismului bi
rocratic, a desăvîrșit revoluția 
burghezo-democratică și a creeat 
Republica Populară Chineză.

Marele și puternicul stat demo
crat-popular al Chinei, bazat pe 
alianța dintre muncitori și țărani, 
sub conducerea clasei muncitoare, 
a strîns laolaltă toate forțele pa
triotice în Frontul unit democrat- 
popular, în lupta pentru construi
rea socialismului.

Victoriile hotărîtoare obținute 
de vrednicul popor chinez in con
strucția socialistă, importantele 
succese pe care el le dobîndește 
pe drumul transformării patriei 
«ale într-o mare putere ' indus-

Cuvîntul rostit de tov. Pîn Cijen
In numele delegațiilor Adu

nării Reprezentanților Populari 
pe intreaga Chină și a Comitetu
lui Popular din Pekin a luat 
cuvîntul Pîn Cijen, care a spus:

Delegațiile Adunării Reprezen
tanților Populari din întreaga 
Chină și a Comitetului Popular 
al orașului Pekin sosesc cu deo
sebită plăcera în București, ca
pitala frumoasei dv. țări. Permi-

Cui folosește aceasta?
In legătură, cu cuvîntarea rostită de ton. E. Kardelj la sesiunea 

Scupșcinei Populare Federative a R. P. F. Iugoslavia
In ultimele săptămîni e-a des

fășurat în întreaga lume o luptă 
dintre cele mai înverșunate în
tre ideologia burgheză reacționa
ră și comunism. Forțele negre ale 
reacțiunii încearcă să folosească 
evenimentele din Ungaria pentru 
a desfășura o nouă campanie îm
potriva comunismului, a calomnia 
mișcarea comunistă, a semăna 
discordie în rîndurile ei, a In
fluența elementele instabile, șo- 
văelnice, care la timpul lor s-au 
alăturat acestei mișcări, pentru a 
aprinde din nou „războiul rece", 
a otrăvi relațiile dintre popoare 
cu spiritul urei și vrajbei.

Cei care se declară adept al 
comunismului nu poate, firește, 
ocupa o „poziție de mijloc" în 
lupta ce se desfășoară. Aseme
nea încercări nu pot însemna de 
fapt decit concesii mai mari sau 
mai mici făcute ideologiei reac- 
țiunii Aceasta este logica impla
cabilă a luptei de clasă

Acest adevăr este ilustrat în 
mod grăitor de recenta și ampla 
cuvintare rostită la sesiunea 
Seupșcinei Populare Federative a 
R.P.F. Iugoslavia de către tov 
E. Kardelj, unul din conducătorii 
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia. In cuvîntarea sa, consa
crată In cea mai mare parte eve
nimentelor din Ungaria, el a în- 
cercat să se situeze pe o oarecare 
„a treia linie", dar de fapt nu a 
făcut dectt să dovedească că o 
astfel de linie nu poate «ă 
existe.

în cuvîntarea sa E. Kardelj a- 
firmă cu deplin temei că nu tre
buie să aibă loc reînvierea vechii 
Ungarii burgheze. In ace»t caz, 
spune el, „lucrurile ar ajunge 
pină la crearea în Ungaria a 
unor baze politice occidentale. O 
asemenea situație ar încălca pu
ternic actualul raport de forțe în 
Europa și ar provoca o excepțio
nal de puternică tulburare a echi
librului și ar apărea chiar o a- 

politico-juridic din Pekin, membrii 
delegației șl Llu Guan-i, secreta
rul general al delegației.

La ora 18 trenul oficial sosește 
în gara Băneasa, împodobită săr
bătorește. Parlamentarii chinezi 
sînt întîmpinați de tovarășii acad. 
Mihail Sadoveanu, Gheorghe 
Apostol, Miron Constantinescu, 
Alexandru Moghioroș Simion Bu- 
ghici, Mihai Mujic, A. Breiten- 
nofer, Constanța Crăciun, Pavel 
Daju, FI. Dănălache, Th. lordă- 
chescu, I. Pas, B. Solomon, 
ing. A. Vlădoiu, Ion Dumitru, 
Gogu Rădulescu, Al. Sencovici,
Gh. Vasilichi, general locotenent
1. Tutoveanu, T. Rudenco, acad 
Șt. S. Nlcolau, acad. V Mîrza, 
Gh. Vidrașcu, Sanda Rangheț, 
Al. Bulcan, oameni ai științei și 
artei, membri ai Comitetului E- 
xecutiv al Sfatului Popular al
Capitalei, numeroși reprezentanți 
ai locuitorilor Bucureștiului.

Conducătorii partidului șl sta
tului nostru, schimbă calde strîn- 
geri de mlini cu oaspeții.

Un grup de pionieri înconjoară 
pe parlamentarii chinezi și le 
oferă buchete de flori.

trială, trezesc în inimile oameni
lor muncii din țara noastră sen
timente de înaltă prețuire.

Oamenii muncii din republica 
noastră prețuiesc, de asemenea, 
aportul pe care marea Chină 
Populară, alături de celelalte țări 
socialiste și iubitoare de pace, îl 
aduce la cauza menținerii și întă
ririi păcii în Așja și în lumea în
treagă, a conviețuirii pașnice în
tre popoare.

Considerăm că întîlnirea cu dv. 
este o nouă și importantă contri
buție la întărirea legăturilor de 
prietenie dintre popoarele noa
stre, că această prietenie duce la 
o colaborare și mai strînsă în 
toate domeniile de activitate și, 
prin aceasta, popoarele noastre 
vor spori aportul lor la nobila 
cauză a păcii.

Vă asigur, oaspeți dragi, că. 
împreună cu întregul nostru po
por, vom face tot ce ne stă în 
putință, pentru ca dv. să vă sim
țiți cit mai bine în țara noastră, 
și sîntem convinși că vizita dv. 
vă va da prilejul aă cunoașteți 
și mai bine sentimentele adinei 
de prietenie pe care poporul nos
tru le nutrește pentru marele 
său prieten și frate — poporul 
chinez.

★
Asistența ovaționează pentru 

marea Republică Populară Chi
neză, pentru prietenia dintre 
marele popor chinez și poporul 
romîn.

teți-ml ca în numele delegațiilor 
noastre și al întregului popor 
chinez să vă transmit dv. și prin 
dv. întregului popor romîn un 
salut cordial și deosebita noastră 
prețuire și să vă mulțumesc 
pentru primirea deosebit de cor
dială pe care ne-ați făcut-o.

Intre Republica Populară Chi
neză și Republica Populară Ro
mînă s-au stabilit legături multi- 

menințare la adresa păcii în Eu
ropa". (O asemenea Ungarie, să 
o spunem deschis, ar prezenta re. 
vendicări revanșarde și fată de 
Iugoslavia).

Dar oricît de paradoxal ar pă
rea, vorbitorului nu-i convine 
nici consolidarea orinduirii de- 
mocrat-populare în Ungaria. E. 
Kardelj protestează împotriva 
concluziei că „contrarevoluția tre
buie înăbușită, anumite greșeli 
din trecut trebuie îndreptate și 
problema va fi rezolvată" El 
consideră că problema nu constă 
nicidecum în a îndrepta gravele 
greșeli politice ale conducerii 
Râkosi-Gerd și în a lichida ur. 
mările acestor greșeli. După pă- 
rerea lui Kardelj. trebuie înlocuit 
„sistemul politic" care 6-a făurit 
timp de IO ani în Ungaria El 
repetă acest lucru de cîteva ori : 
„Este vorba de necesitatea unor 
schimbări fundamentale în siste
mul politic", „era necesară schim 
barea sistemului politic" etc.

Ungaria trebuia să urmeze a- 
proximativ calea care a fost ela
borată din punct de vedere teo- 
rețic și care se înfăptuiește prac 
tic în iugoslavia — aceasta este 
concluzia pe care o sugerează as
cultătorilor săi. atunci cind decla
ră de pildă: „în loc de a face în
cercări infructuoase (?l) în ce 
privește restaurarea partidului 
comunist și a altor partide poli
tice, forțele progresiste socialiste 
din Ungaria ar fi trebuit de fapt 
în zilele revoluționare, să lupte 
pentru victoria principiului demo
crației nemijlocite (?!) prin crea
rea unor consilii muncitorești uni
ce și a unor comune care să se 
bucure de auto-conducere, ca 
principala bază a noii puteri so
cialiste".

In ce atmosferă politică a fost 
făcută această declarație a lui 
E. Kardelj și ce semnificație poa
te avea ea ? Este știut că în pre
zent, guvernul revoluționar mun
citoresc-țărănesc ungar rezolvă 
sarcini dintre cele mai impor

neîncetat cunoașterea reciprocă 
și prietenia strînsă dintre popoa
rele țărilor noastre. Delegațiile 
noastre aduc din partea poporu
lui chinez sentimentul de pro
fundă prețuire frățească față de 
poporul romin.

Poporul chinez este interesat 
în victoria cauzei socialismului în 
țara dv. — Republica Populară 
Romînă. In cei 12 ani de la eli
berare poporul romin, sub con
ducerea gloriosului Partid Mun
citoresc Romîn și a guvernului 
Republicii Populare Romîne a 
obținut realizări strălucite în 
toate domeniile activității de con 
strucție a țării dv. ați acumu
lat multă experiență prețioasă. 
Am venit aici să facem o vizită 
ca să ne cunoaștem mai bine, să 
învățăm din experiența dv. îna
intată în diferite domenii, să în
tărim și să lărgim legăturile din.
tre parlamentele țărilor noastre 
contribuind în felul acesta la în
tărirea pe mai departe a priete
niei și colaborării dintre popoa
rele noastre.

★
Din nou pe peron răsună urale 

în cinstea poporului chinez și a 
gloriosului său partid comunist.
pentru prietenia trainică ce leagă 
popoarele țărilor noastre.

Parlamentarii chinezi împreu
nă cu conducătorii partidului și 
statului nostru iau loc în auto
mobile și părăsesc gara Băneasa
In aplauzele puternice ale celor 
prezenți.

(Agerpresj

In sectorul sculărie a uzinelor „Vasile Tudpse" din Coliba? 
regiunea Pitești a luat ființă atelierul de prototipuri con
ceput și realizat de ing. Kotlarevski Anton împreună cu 

ing. Ion Chiriță Sub conducerea Ing Anton Kotlarevski se exe
cută diverse tipuri noi de mașini automate și diverse agregate 
aplicate pe mașini universale.

In fotografie: lltemistul Gheorghe Radu reușește prin apli
carea metodei Coiesov să-șf depășească norma In medie cu 
100 la sută.

tante pentru a asigura dezvolta, 
rea țării pe calea socialistă. Gu
vernul Jânos Kâdâr caută să li
chideze contrarevoluția, ce căpă
tase o mare amploare tn zilele 
guvernului Imre Nagy, care a to. 
lerat dezmățul forțelor reacțiu
nii. Guvernul ungar revoluționar 
muncitoresc-tărănesc înlătură cu 
hotărîre greșelile conducerii an
terioare a lui Răkosi-Ger6. El 
și-a pus ca obiectiv să întăreas
că ortnduirea democrat-popula- 
ră, să apere cuceririle socia
liste ale oamenilor muncii din 
Ungaria, să ridice nivelul de 
trai al populației pe baza avîn- 
tului economiei tării.

In aceste condiții, amestecul 
lui E. Kardelj în treburile Inter- 
ne ale Ungariei nu poate !f 
considerat altfel dectt o ten
dință de a frîna Înfăptuirea pro
gramului guvernului ungar revo
luționar muncitoresc-țărănesc. Fie 
că E Kardelj o vrea sau nu, a 
cest amestec ajută forțele reac
ționare din Ungaria

In lupta pentru consolidarea o- 
rînduiril democrat.populare, în 
rezolvarea sarcinilor construirii 
socialismului, un rol uriaș revine 
Partidului Socialist Muncitoresc 
Ungar Partidul celor ce muncesc 
din Ungaria a fost dezorganizat 
și sleit de puteri de greșelile lui 
Răkosi-Gero și de activitatea sci- 
zionistă a Iul Imre Nagy Teroa
rea contrarevoluționară ca-e s-a 
dezlănțuit în zilele activității gu- 
vernului Imre Nagy a dus la ni 
mlcirea multora dintre cei mai 
buni comuniști ai Ungariei, mul
tora dintre cei mai buni fii ai 
clasei muncitoare ungare. Acum, 
clasa muncitoare ungară depu 
ne eforturi pentru a-și făuri din 
nou partidul care exprimă și a- 
pără cu consecventă aspirațiile și 
interesele sale fundamentale. Re
facerea partidului marxiet-leninist 
in Ungaria umple de bucurie pe 
comuniștii din toate țările. Or,

1957
Lucrează
în oontul

anului
Industria materialelor de con

strucții din tara noastră și-a în
deplinit la 20 decembrie sarcinile 
de plan pe anul 1956, la produc
ția globală.

Succesul obținut de muncitorii 
șl tehnicienii din această ramură 
a economiei naționale se datoresc 
în bună parte faptului că în țara 
noastră există bogate resurse de 
materii prime care au permis dez
voltarea acestei ramuri indus
triale.

In fruntea sectoarelor care 
și-au îndeplinit încă de la înce
putul lunii decembrie planul a- 
nual se găsesc unitățile din in
dustria ceramicei, întreprinderile 
de prefabricate și piatră de con
strucție, geamuri și materiale izo
latoare. In sectorul lianți fabri
cile „Cimentul Păciii" d’n Med
gidia și „Ideal" Cernavodă au 
dat peste planul anual mii de 
tone de ciment.

(Agerpresj

MĂSURI
in vederea transportului 
pe C. F. R. cu prilejul 
sărbătorilor de iarnă

Ministerul Căilor Ferate a luat 
o serie de măsuri menite să sa
tisfacă sporul de trafic în tran
sportul de călători, prilejuit de 
sărbătorile de iarnă Numărul va
goanelor în garniturile trenurilor 
de călători care sînt în circulație 
a fost simțitor sporit Pe lîngă 
această măsură la Centrul tehnic 
de formare a trenurilor au fost 
pregătite garnituri de trenuri su 
plimentare, care vor fi puse in 
circulație potrivit necesităților de 
transport

O comisie de tehnicieni din 
Ministerul Căilor Ferate va dirija 
plecarea acestor trenuri în zilele 
și pe distantele necesare.

(Agerpresj

E. Kardelj încearcă să-i convin
gă pe comuniștii unguri că Iupt3 
lor pentru refacerea partidului ar 
constitui „eforturi sterile" Este 
o poziție cel puțin stranie pen
tru un marxist I

Este posibil oare ca pentru ci
neva care ee consideră marxist 
să nu fie limpede că de fapt 
„schimbarea fundamentală a sis
temului politic" In Ungaria ar în
semna inevitabil restaurarea ca
pitalismului tn țară ?

Analizînd încercările de re
staurare a capitalismului tn Ru
sia revoluționară, Lenin spunea:

„O șțlm nu numai din expe
riența Revoluției din Octombrie, 
o știm din experiența regiunilor 
periferice, din experiența a dife 
rite părți care au făcut parte din 
fostul Imperiu rus și in care Pu 
ferea sovietică a fost înlocuită 
prin reprezentanții altei puteri 
Să ne reamintim de comitetul de
mocratic de la Samara I Toți a- 
ceștia veneau cu lozinca egalității, 
a libertății, a Adunării constitu
ante și nu odată, ci de repetate 
ori s-au dovedit a fi o simplă 
treaptă, o stmplă punte de trece
re spre puterea alb.gardistă" 
(Lenin, Opere, voi 32. pag. I75)

Acum există amatori „de a 
uita" experiența luptei de o ju
mătate de veac pentru socialism 
în țara noastră Experiența isto 
rică însă nu poate fi lichidată de 
draguj cutărei, sau cutărei sche
me născocite. Istoria nu poate fi 
Ștfarșă dintr o trăsătură de con
dei, ca o greșeală gramaticală 
la o dictare, legile obiective ale 
luptei de clasă nu pot fi anu
late t

Ignorînd aceste legi, Kardelj a 
declarat: „în recentele eveni 
mente din Ungaria cea mai mare 
uimire o provoacă frica (îl) co 
muniștllor de consiliile muncito. 
rești La timpul său, Lenin a a- 
vut curajul să lanseze lozinca 
„Toată puterea sovietelor I", deși

0 cuvîntare a tov. E. Kardelj în Scupșcina R. P. F. I.
BELGRAD (Agerpresj. — De 

curînd vicepreședintele Vecei 
Executive Federative, Edvard 
Kardelj, luînd cuvîntul în Scup
șcina Populară Federativă a 
R.P.F. Iugoslavia, a scos în evi
dență aspectele politice ale pla
nurilor economice iugoslave și 
s-a ocupat de recentele evenimen
te din Ungaria.

Tov. E. Kardelj a declarat că dez. 
voltarea sistemului politic și pro
gresul socialist în relațiile dintre po 
poare stnt uneori uitate în cursul 
discutării planurilor economice în 
Iugoslavia. El a declarat că 
dacă s-ar continua cu această 
greșeală, ea ar putea avea ur. 
mări extrem de dăunătoare.

Kardelj a declarat că criza in
tervenită in socialismul ungar a 
fost provocată de absenta oricărei 
democrații. El a adăugat că eve
nimentele din Ungaria sînt o tra
gedie a mișcării socialiste con
temporane.

Kardelj a declarat că este „o 
gravă eroare antimarxistă" să 
credem că un partid, numai pen
tru că se numește el însuși co
munist, asigură caracterul pro
gresist și democratic al conduce
rii sale. El a adăugat că acest lu
cru s-a dovedit limpede în Un
garia, unde a continuat ani de.a 
rtndul politica despotică a unei 
clici împotriva voinței maselor 
muncitoare. După părerea lui 
Kardelj, lucrul cel mai important 
nu este cine a folosit această 
indignare a clasei muncitoare și 
care sînt lozincile pe care le-a ur
mat clasa muncitoare atunci etnd 
s-a ridicat spontan împotriva u- 
nei situații care devenise intole
rabilă . mai important este să 
se suhlinieze că un sistem po
litic a devenit sub aspectul so. 
cialismulul, o frînă în dezvoltarea 
socialistă.

Kardelj a spus în continuare 
că tntr-o țară cu o structură so
cială internă complexă pot fi in
troduse restricții politice revolu
ționare trecătoare, dar ele nu tre
buie să limiteze libertatea de miș
care a forțelor sociale socialiste, 
pentru că în caz contrar ele se 
transformă într-un despotism bi
rocratic, In problema rolului pe 
care-1 are statul socialist în ope
ra de construire a orinduirii so
cialiste, Kardelj a declarat că re
curgerea la o afirmare mereu mai 
puternică a statului în relațiile 
economice și sociale ale unei țări 
socialiste nu poate In nici un caz 
să asigure libertate deplină for
țelor socialiste. Nu se poate vorbi 
de un sistem socialist construit, 
cu atît mai puțin despre comu
nism — a afirmat Kardelj în 
continuare —- atît timp cît statul, 
ca o armă a puterii, este factorul 
principal în relațiile economice 
și dezvoltarea societății.

El a emis părerea că în cele 
din urmă, socialismul trebuia să 
se dezvolte datorită propriului 
său impuls intern pentru a se în
tări și a se apăra el însuși cu 
ajutorul stabilității și forței in. 
terne a relațiilor social-economice, 
cu ajutorul unei mai mari produc
tivități și cu ajutorul inițiativei 
conștiente a maselor largi.

bolșevicii nu aveau majoritatea 
tn soviete".

Dar E. Kardelj a „uitat" că 
Lenin a avut curajul că retragă 
această lozincă în zilele din iulie 
1917 cind, în toiul luptei, menșe- 
vicii și socialiștii revoluționari 
care se aciulseră în soviete, au 
trecut de partea dușmanilor cla
sei muncitoare. E Kardelj „a 
uitat" și faptul că Lenin nu a 
șovăit să ia atitudine cu toată 
hotărîrea împotriva răsculaților 
de la Kronstadt care spuneau 
„sîntem pentru soviete, dar fără 
comuniști".

In cursul răscoalei de la Kron
stadt Lenin a arătat că atunci s-a 
manifestat stihia mic burgheză, 
anarhică, și că această stare de 
spirit „s-a făcut simțită în rîn
durile proletariatului pe o sca
ră largă" (Opere, voi. 32. pag 
I74) Lenin a calificat toate a- 
ceste stări de spirit - deși ele 
s-au resimțit șl în rîndurile cla
sei muncitoare drept contrare
voluție mic burgheză îndreptată 
împotriva dictaturii proletaria
tului Trecerea puterii politice de 
la bolșevici tn mtlnile unui con 
giomerat nedefinit sau în mtinile 
unei alianțe de elemente pestri
țe, parcă „ceva mai de dreapta" 
decît bolșevicii sau poate chiar 
„mai de stingă" decît ei, ar. în
semna victoria contrarevoluției, 
a spus Lepin.

Cît privește consiliile muncito
rești din Ungaria, trebuie să se 
facă deosebirea între consiliile 
muncitorești care au luat ființă 
în întreprinderi și așa-zisele 
„consilii teritoriale", care sînt de 
fapt impostoare. Consiliile mun 
citorești din întreprinderi sînl 
astăzi, și vor fi pe viitor, în con
dițiile Ungariei, organe menite 
să contribuie la rezolvarea sar. 
cinilor legaie de ridicarea pro 
ducției socialiste Cu totul alt 
ceva «int așa-zisele „consilii 
muncitorești teritoriale", dizolva, 
te de guvernul revoluționar mun- 
cltoresc-țărănesc ungar. După 
cum se știe, în aceste „consilii" 
s-au cuibărit multe elemente hor- 
thyste și alte elemente contrare
voluționare care și-au propus să 
înșele clasa muncitoare din Un 
garia, să opună aceste „consilii" 
organelor puterii populare Desi
gur că în „consiliile teritoriale" au 
existat și muncitori înșelați. dar 
aceasta nu schimbă esența de

In discursul său, Kardelj a a- 
firmat în repetate rinduri că pro
blema capitală a Ungariei de 
astăzi constă în necesitatea unor 
schimbări fundamentale în sis
temul politic — lucru pe care anu
mite partide comuniste îl 
neagă în mod categoric — 
și nu a unei schimbări a 
oamenilor și îndreptării greșe
lilor. Totodată, el a declarat că 
atunci cind vorbește despre sis
tem politic, el nu are în vedere 
nici socialismul și nici siștemul 
sovietic leninist, care a fost creat 
în așa fel, incit masele să poată 
influenta politica statului si par
tidului, ci are în vedere a- 
numite forme și metode politice 
care, după părerea lui, separă 
masele muncitoare socialiste de 
influența directă asupra guver- 
oului.

Kardelj a amintit două apre
cieri asupra revoltei armate din 
Ungaria, care sînt auzite acum 
cit se poate de des in mișcarea 
socialistă și care sînt, după el, în 
aceeași măsură greșite Unii spun 
că este vorba de o contrarevolu
ție organizată în prealabil, și că 
greșelile ultimei conduceri au 
determinat și o parte a maselor 
să treacă la contrarevoluție. Alții 
spun că este vorba de o revoluție 
pentru libertate și independentă 
națională. In ultimă analiză, ei 
înțeleg prin libertate sistemul de 
mai multe partide al democrației 
burgheze clasice și prin indepen
dență — revenirea pe vechile po
ziții ale naționalismului ungar 
Concluzia primei aprecieri este că 
contrarevoluția trebuie înăbușită 
anumite greșeli din trecut trebuie 
îndreptate și problema va fi re- 
zolvată.

Vorbitorul afirmă că clasa 
muncitoare maghiară a acționat 
spontan, în mod socialist și nu
mai socialist; în ce privește 
concepțiile asupra sistemului de 
stat, democrației și relațiilor din
tre partidele politice, clasa mun
citoare a fost tntr-o mare măsu, 
ră sub influența frazeologiei li
berale abstracte a micii burghe
zii. In același timp, a declarat 
Kardelj, ea a apărat cu fermitate 
proprietatea socială asupra mij
loacelor de producție.

Kardelj consideră că ar fi greu 
de spus astăzi dacă, în cursul u- 
nei noi lupte pentru putere, cla
sa muncitoare ar fi reușit să-și 
mențină pozițiile în fabrici. — iar 
un nou sistem de mai multe par. 
tide introdu? în Ungaria ar veni 
repede în conflict cu consiliile 
muncitorești, așa cum s-ar întîm- 
pla în prezent la orice încercare 
de a reinstaura „vechiul monopol 
al unui partid birocratizat". In 
orice caz, clasa muncitoare ar fi 
trebuit să sîngereze mult mai 
mult, să cunoască multe dezamă
giri în lupta pentru un nou sistem 
social, democratic. Cu toate aces
tea, nu era exclusă nici posibili
tatea unei grave înfrîngeri a cla 
sei muncitoare și a socialismului 
și prin aceasta și transformarea 
Ungarie) într-un obiect al unui 
conflict internațional deosebit de 
periculos.

fn ce privește poziția față de 
ajutorul acordat poporului ungar 
de către armata sovietică, Kar

clasă a acestor organe. Contrare
voluția a căutat să folosească în 
scopuri proprii așa-zisele „consi
lii teritoriale". Așa dar, în fond 
se repetă aceeași tactică de care 
au încercat să profite forțele con
trarevoluției în Rusia sovietică 
în perioada răscoalei de la Kron
stadt. cind au formulat lozinca 
„Pentru soviete, fără comuniști"

Poate că se vor găsi oameni 
care vor spune că situația s-a 
schimbat în așa măsură incit le. 
gile obiective ale luptei de clasă, 
care acționau imuabil pe vremea 
lui Lemn, nu ar mai fj valabile 
In prezent Dar ce-i de făcut cu 
astfel de „inovatori" care consi
deră imuabil numai abecedarul 
revizionismului și nu încetează 
6ă ticluiască cu ajutorul acesiui 
abecedar aceleași formule revi
zioniste răsuflate I

In cuvîntarea sa E, Kardelj 
face următoarea declarație des
tul de importantă despre lupta 
de clasă : „înțelegerea procesu
lui dezvoltării socialiste exclu
siv prin prisma punctului de 
plecare al revoluției socialiste, a 
dică prin conf'ictul dintre prole 
tariat și burghezie este absurdă 
din punct de vedere ideologic (I) 
și reacționară din punct de ve
dere politic (!)". Nu, tovarășe 
Kardelj. atît timp cît există 
în lume exploatatori și exploa
tați, ațîta timp, cît exista ca
pitaliști, care dețin puterea tn 
mîlnlle lor, și clasa muncitoare, 
punctul de plecare în analiza e- 
venifnentelor istorice îl va con
stitui conflictul dintre burghezie 
și proletariat, Nu odată revjzio- 
niștii au căutat să zmulgă din 
mîinile clasei muncitoare această 
busolă marxistă care permite să 
se aprecieze just direcția în care 
sg dezvoltă evenimentele

Străduindu se să învețe clasa 
muncitoare să folosească această 
busolă. Lenln declara: „Nu, tn do- 
litică nu importă atît cine apără 
In mod direct anumite concepții 
Ceea ce importă este de a ști 
cui folosesc aceste concepții, a 
ceste propuneri, aceste măsuri" 
(Opere, vol. I9, pag. 33, ed 
rusă). Dar iată că E Kardelj sus
ține ceva cu totul opus: „In a- 
ceastă chestiune lucrul cel mal 
important nu este cine a folosit 
această indignare a clasei munci 
toare și car» sînt lozincile pe 
care le-a urmat clasa muncitoa

delj a declarat că în principiu 
Iugoslavia este împotriva inter
venției străine în treburile inter
ne ale altei țări, indiferent de 
punctul de plecare, adăugind că 
el consideră „intervenția" sovieti
că din Ungaria ca un „rău mai 
mic“, cu condiția să pună capăt 
vărsării de sînge, însă să permi
tă stabilirea unui guvern și a u- 
nei politici care „să poată uni 
toate forțele socialiste pe baza 
unui sistem politic modificat", ba
zat pe consiliile muncitorești și 
alte organisme similare.

Kardelj a spus că în prezent 
unii. în numele internaționalismu
lui proletar reproșează iugosla
viei de a nu fi acordat un sprijin 
total „intervenției" sovietice, alții, 
în numele principiului neameste
cului în treburile interne ale al
tora și al democrației, reproșează 
Iugoslaviei de a nu fi categoric 
împotriva acesteia

E. Kardelj a spus că, după păre
rea lui personală, rolul principal 
cu prilejul „intervenției" sovietice 
in Ungaria l-a jucat nu problema 
socialismului, ci echilibrul de for
țe în relațiile internaționale. El a 
spus că orice observator cît de 
cît realist trebuia să ajungă la 
concluzia că în actuala situație 
internațională se va ajunge inevi
tabil la intervenția sovietică în 
momentul în care dezvoltarea eve
nimentelor din Ungaria ar fi în
ceput să creieze condiții pentru 
intervenția din altă parte, adică 
lucrurile ar ajunge pînă la crea
rea în Ungaria a unor baze poli
tice occidentale. O asemenea si
tuație ar încălca puternic actualul 
raport de forțe în Europa și ar 
provoca o excepțional de puterni
că tulburare a echilibrului și ar a- 
părea chiar o amenințare la adre
sa păcii în Europa. Diferite „Eu
rope libere" și alte instituții ase
mănătoare și chiar capetele națio
naliste înfierbintate din Ungaria 
confirmă în mod deosebit aceste 
temeri.

Arătînd că. după părerea lui, 
cea mai mare uimire îtj recentele 
evenimente din Ungaria o provoa
că frica comuniștilor de consiliile 
muncitorești, Kardelj a spus că 
Lenin, la timpul său, a avut cu
rajul să lanseze lozinca „Toată 
puterea sovietelor t", deși bolșe
vicii nu aveau majoritatea în so
viete

In Ungaria, a spus el, nimeni 
nu a avut curajul să prezinte o 
astfe) de cerere, nici chiar consi
liile muncitorești. După părerea 
lui Kardelj, acestea „probabil s-ar 
fi vindecat curînd de influențele 
străine antisocialiste" dacă ar fi 
trebuit să preia răspunderea prin
cipală pentru conducere. Cu toate 
acestea, comuniștii din Ungaria 
nu privesc în felul acesta consi
liile muncitorești, ci le cer să se 
ocupe numai de reluarea produc
ției.

Vorbind apoi despre laudele pe 
care unii le-au adus evenimente
lor din Ungaria, potrivit cărora 
tot ceea ce a făcut paradă de li
bertate și democrație ar fi fost 
progresist șl folositor, Kardelj a 
declarat că printre intelectualii 
unguri, care luptau în numele, u- 
nui liberalism abstract și gol, nu 
s-a găsit nimeni care să fi spus 
maselor că libertatea și derpocra 
ția sint imposibile dacă ele nu se 
sprijină pe un anumit raport al 

re...". Iată unde duce renunțarea la 
analiza evenimentelor de pe po
ziții de clasă, ignorarea conflic
tului dintre proletariat și bur
ghezie I

Desigur că dacă „nu este atît 
da important" care sînt lozincile 
urmate de o parte din oamenii 
munci și cine folosește această 
parte a poporului muncitor in 
scopuri proprii, dacă .nu este a 
tît de important" cui folosește a- 
ceasta, atunci sosirea a tot soiul 
de conți de teapa Iul Eszterhasy 
la Budapesta, teroarea albă din 
Ungaria, activitatea forțelor im. 
perialiste internaționale, îndrep. 
taie împotriva Ungariei democrat, 
populare — ar putea fi categori
site ca fenomene secundare. Nu
mai făcînd abstracție de toate a- 
cestea, se poate spune, după cum 
a declarai E. Kardelj „După 
părerea mea personală, în cursul 
intervenției sovietice tn Ungaria 
problema socialismului nu a ju
cat rolul principal" Aci a prins 
bine și termenul de „intervenție" 
Un teoretician care are astfel de 
păreri despre clase și despre lup 
t.p de clasă n-o să vorbească doat 
despre ajutorul acordat de Uniu
nea Sovietică cauzei socialismu 
lui în Ungaria cind era în ioc 
soarta revoluției în această țară!

Ne’imitîndu-se Ia exprimarea 
părerilor despre evenimentele din 
Ungaria. E. Kardelj a socotit ne
cesar, după cum snune el, să tra 
gă „unele concluzii generale des
pre mecanismul mișcării sociale 
în perioada de trecere". în ce 
constă acest „mecanism" ? Cre
dincios concepției sale specifice 
despre clase și despre lupta de 
clasă. Kardelj susține că după 
zece ani de dezvoltare a socia 
lișmu’ui într-o țară sau alta, ră
mășițele claselor exploatatoare 
răsturnate „trebuie să reprezinte 
sub raport politic un factor puțin 
important (f)“ Chiar așa scrie, 
negru pe albi

E. Kardelj a avut nevoie de a- 
ceasta afirmație ciudată pentru a 
construi o schemă proprie a pe
rioadei de trecefe, după care nu 
chiaburii, nu rămășițele claselor 
exploatatoare, nu agenții impe
rialismului sînt periculoși pentru 
o tînără țară socialistă. După 
părerea lui, pericolul principal îl 
prezintă „elementele birocratice 
din partid șl din stat". Fără dis
cuție, lupta împotriva birocratis. 

forțelor sociale, pe o anumită 
structură socială, iar în acțiunea 
revoluționară pe o anumită forță 
socială reală. Acești intelectuali 
au dezorientat deseori clasa mun
citoare și nu au fost capabili să 
propună altceva în locul regimu
lui lui Rakosi, decît reînvierea ve
chiului mecanism politic burghez.

Tragedia revoluției ungare, a 
declarat Kardelj în continuare, 
constă în faptul că aceste elemen
te înguste din punct de vedere 
ideologic au devenit conducătorii 
ei politici.

Referindu-se la procesul cons
truirii socialismului. E Kardelj a 
spus că în acest proces acționea
ză fel de fel de forțe sociale înce- 
pînd cu rămășițele trecutului și 
pînă la creațiile trecătoare noi, 
cum este, de exemplu, birocratis
mul. înțelegerea procesului dez
voltării socialiste exclusiv prin 
prisma punctului de plecare al re
voluției socialiste, adică prin con
flictul dintre proletariat și burghe
zie, este, după părerea lui Kar
delj. „absurdă din punct de ve
dere ideologic și reacționară din 
punct de vedere politic".

Vorbind despre problema rămă
șițelor burgheziei doborîte, Kar
delj a declarat că după 10 ani 
de dezvoltare a socialismului în
tr-o tară sau alta, aceste rămășițe 
„trebuie să reprezinte sub raport 
politic un factor puțin important". 
Mecanismul statului tn perioada 
de trecere dă naștere și altor fac
tori în care se canalizează tn for
mă nonă forțele care se împotri
vesc progresului socialismului, 
cum este, mai ales, birocratis
mul. După concepția vorbitorului, 
acești factori sînt mult mai im
portanți decît acțiunea claselor 
exploatatoare doborîte. Kardelj a- 
daugă: Nu trebuie să uităm că 
contrarevoluția franceză nu a în
vins datorită propriilor sale forțe 
interne, ci abia după ce teroarea 
lacobină a ajuns în contradicție 
deplină cu adevăratele necesități 
și posibilități ale dezvoltării so
ciale din Franța.

In legătură cu eforturile co
muniștilor unguri de a reorgani
za partidul. Kardelj consideră 
că, în loc de a face „încercări in
fructuoase" în ce privește restau
rarea partidului comunist și a 
altor partide politice, forțele pro
gresiste socialiste din Ungaria 
ar fi trebuit, de fapt. în zilele re
voluționare. să lupte pentru vic
toria „principiului democrației ne
mijlocite". prin crearea unor 
consilii muncitorești unice și a 
unor comune care să 6e bucure 
de auto-conducere. ca principală 
bază a noii puteri socialiste.

în alt loc al cuvîntării sale, 
vorbitorul s-a referit la „dezi
deratul că puterea trebuie dată 
nu partidelor falite, nu unui par
tid. nu mai multor partide", ci 
unui anume „organism al cărui 
stilp ar fi consiliile muncitorești 
și comunele cu auto-conducere". 
El condiționează justificarea po
liticii guvernului ungar revolu
ționar muncitoresc-țărănesc de 
adoptarea acestei căi de așezare 
a raporturilor sociale și politice 
din Ungaria.

(Continuare tn pag 4-a)

mului și a purtătorilor lui efec
tivi are o uriașă însemnătate și 
comuniștii depun toate eforturile 
pentru a duce lupta hotărită îm
potriva birocratismului

Dar, proclamînd că principalul 
pericol îl constituie „elementele 
birocratice", tov Kardelj consi
deră posibil să pună de fapt sem
nul egalității Intre aceste ele
mente și „statul din oerioada de 
trecere" Mai mult decît atît, el 
își permite să justifice acțiunile 
armate împotriva unui stat socia
list și chiar să le aprecieze 
drept... revoluție I Pentru fiecare 
om fără idei preconcepute trebuie 
să fie cu desăvîrșire limpede că 
din asemenea afirmații este ușor 
să ticluiești „teoria" apărării și 
justificării rebeliunilor contrare
voluționare împotriva puterii de
mocrat.populare. Cum să nu-ți a- 
mintești din nou cuvintele lui. 
Lenin: „Nu dați crezare fraze
lor. uitați-vă mai bine cui folo
sește I" (Opere, vol I9, pag. 33, 
ed. rusă).

Concluzia logică care se im
pune din reflecțiile Iul Kardelj 
asupra „mecanismului statului 
din perioada de trecere" este că 
ar ft mai hine să se lichideze a- 
cest mecanism E Kardeij nu 
spune deschis acest lucru: el lup
tă cu viziera înch'să și preferă 
să-și denumească adversarul 
„despotism birocratic". „Stali
nism" etc El precizează chiar: 
„Nu avem în vedere nici socia
lismul și nici sistemul sovietic 
leninist care a fost creat în așa 
fel incit masele să poată influ
ența politica statului și partidu
lui". Aceste precizări nu schimbă 
însă lucrurile. în cuvîntarea Iui 
E. Kardelj este vorba tocmai des
pre „mecanismul statului din Pe
rioada de trecere" adică despre 
dictatura proletariatului.

Aceasta rezultă șj din exemple, 
le istorice citate de E Kardelj. 
Așa. de pildă, el privește foarte 
dezaprobator dictatura iacobi. 
nilor de pe timpul revolu
ției burgheze din Franța în se
colul al XVIII-lea. El elogiază 
„eliberarea" de această dictatură 
iacobină. Dar toată lumea știe

(Continuare tn pag. 4-a)

„Scînteia tineretului"
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I cuvin tare a tov. E. Kardelj 
în Scupșcina R. P. F. I.

(Urmare din pag. 3-a)

Kardelj a afirmat că Înainte de 
Congresul al XX-lea al P C.U.S., 
de fapt numai Iugoslavia a cău
tat mai serios și a găsit anumite 
solufii politice pentru contradic
țiile perioadei de trecere de la 
capitalism la socialism.

Kardelj a declarat că este da
toria tuturor marxiștilor să facă 
o analiză complectă a cauzelor 
care au dus la răscoala din Un
garia. Acest lucru este abso
lut necesar deoarece tragedia 
ungară este o dovadă elocven
tă că astfel de evenimente 
nu constituie numai o lovitură 
pentru socialism, ci și un pericol 
pentru pace în Europa și în lu
mea întreagă.

Tn partea a doua a cuvîntării 
sale, tov. E. Kardelj s-a ocupat de 
unele probleme interne ale Iugo
slaviei. El a spus că, deși Iugo
slavia a realizat cite ceva in 
construcția politică, nu trebuie să 
ne declarăm satisfăcuți. Vorbi
torul a arătat că pe linia 
construirii consiliilor muncito
rești și comunelor, în ultimul 
timp a fost stagnată dezvol

tarea acestor organe. Se poate 
spune că în ultimul timp, 
Îndeosebi în cursul anului trecut, 
printr-o serie de prescripțjuni e- 
conomice și alte prescripțiuni 
a fost stînjenită în asemenea 
măsură, acțiunea independentă a 
consiliilor muncitorești și a comu
nelor, incit această independentă 
a fost redusă in unele domenii 
sub minimul admisibil și că ase
menea intervenții exprimă „ten
dința transformării directe în 
metode administrativ-birocratice 
de conducere. In afară de acea- 
sta, conform prescripțiunilor noa
stre—a spus Kardelj—în prezent, 
aproape in toate problemele mai 
puțin importante comunele sint 
obligate să ceară aprobarea ra
ioanelor, iar acestea la rîndul 
lor aprobarea republicilor Tre
buie să combatem elementele bi
rocratismului din comitetele noa. 
stre populare — a spus Kardetj.

In încheiere, E Kardelj s-a ocu
pat de politica de investiții, de 
sarcina de a realiza economii și 
de a ridica productivitatea mun
cii, de sarcinile în domeniul agri 
culturii, și alte probleme econo
mice.

Ieri după amiază

Ultimii invadatori 
au părăsit Port Saidul

PORT SAID 22 (Agerpres) — Agențiile de presă anunță că 
ULTIMII 1 000 DE SOLDAȚI ȘI OFIȚERI APARȚININD FOR 
ȚELOR INVADATOARE ANGLO-FRANCEZE AU EVACUAT 
PORT SAID-UL în după-amiaza zilei de 22 decembrie.

Retragerea forțelor anglo-franceze a fost efectuată, după cum 
arată agenția United Press, sub o „umbrelă" de avioane de luptă 
cu baza pe vase port avion.

Manevrele agresorilor 
imperialiști au fost demascate

Greva generală 
în portul cipriot Famagusta

• încheierea primei etape a lucrărilor 
Adunării Generale a O.N.U.

Țările prietene 
au trimis 
BUDAPESTEI:
AOm vagoane 
‘ralU cu material 

de construcție
BUDAPESTA 22 (Agerpres).— 

După cum anunță posturile de 
radio ungare, potrivit datelor 
Ministerului Construcțiilor, PIN A 
IN PREZENT DIN ȚĂRILE 
PRIETENE AU SOSIT PENTRU 
RECONSTRUIREA BUDAPES
TEI 42K) VAGOANE CU MATE
RIAL DE CONSTRUCȚIE, dintre 
care 1418 vagoane cu ciment, 
1539 vagoane cu cherestea, 584 
vagoane cu var,' 261 vagoane cu 
cărămidă, 208 vagoane cu sticlă 
etc.

ATENA 22 Agerpres). — După 
cum anunță postul de radio Ate
na, in portul Famagusta din insu
la Cipru a fost declarată la 21 
decembrie o grevă generală în 
semn de protest împotriva propu

nerilor britanice cu privire la o 
nouă Constituție a insulei.

Greva a fost totală in ciuda 
interdicțiilor autorităților en
gleze.

Lupta continuă în Irlanda
LONDRA22 (Agerpres).— După 

cum relatează corespondenții a- 
gențiilor de presă occidentale 
situația continuă să se mențină 
încordată în Irlanda de Nord, 
unde continuă lupta Armatei re
publicane irlandeze pentru inde
pendența țării și unirea cu statul 
Eire. în fața intensificării activi
tății partizanilor irlandezi, auto
ritățile britanice au anunțat noi 
măsuri represive. Se studiază în 
momentul de față — relatează a- 
genția France Presse — blocarea 
a numeroase drumuri pentru 
crearea unei Întinse „țări a ni
mănui" spre a se împiedica de. 
plasările partizanilor irlandezi.

De asemenea trupele britanice au 
primit ordin să distrugă un nu
măr de poduri și să ridice bara
je de șirmă ghimpată pe căile de 
acces spre frontiera dintre Ulster 
(Irlanda de Nord ocupată de An
glia) și Eire.

In ciuda acestor măsuri, cores
pondentul din Belfast al agenției 
americane United Press relatea
ză că „de miercurea trecută în 
întreaga regiune din nordul țării 
se țin lanț atacurile împotriva 
trupelor și instalațiilor militare 
britanice". La 20 decembrie aces
te atacuri au continuat. Un depo
zit militar britanic a fost aruncat 
în aer.

Sub semnul întăririi coeziunii
Partidului Muncitoresc 
Socialist

| Nicolae Labiș |

i COMENTĂRII.
ț Șt

MISTER N1XON
? „SE ABATE"...
• Acum clteva zile auatrlo-
• cil s-au pomenit cu vizita 
i vicepreședintelui S.U.A., Ni- 
; xon. Cine l-a invitat? — s-au 
i Întrebat ei. Nimeni. Mister 
ț Nixon a so3it nepoftit. Ce l-a
• adus in Austria? Dorința do
• a admira minunatele peisaj®
• aie târli, de a asculta muzi-
• ra chiar in patria valsului?
• Nicidecum. Câcl mister
• Nixon, nesocotind regulile
: inlerncVonalo, a venit in In-
■ spectle, ca șl cum Austria
• n-ar fi un stat independent si
■ neutru, ci o colonie sau un 
? al 49-lea stat american.
• SI mister Nlxon și-a In- 
ț ceput Inspecția prin Austria. 
? A vizitat lagărele refuglațl- 
: lor unguri, le-a promis celor

ce doresc sâ se reîntoarcâ 
in patrie marea și sarea ca 
sâ râmină în occident. Apoi, 
mașina care transporta ana
tomia vicepreședintelui ame
rican .s-a abătut” (o ! desi
gur că cu totul șl cu totul in- 
ilmplător I) pe la granița cu 
It.P. Ungară. După ce a „pus 
la punct” unele .amănunte* 
cu gazdele de transfugi șl 
de contrabandiști de arme. 
Nixon a aruncat o privire 
plină de Înțeles peste gra
niță. Oricine poate înțelege 
că politicienii americani — 
al căror emisar e Nlxon — 
n-au abandonat speranțele 
Intr-o nouă provocare împo
triva Ungariei. Numai că — 
faptele au arătai-o deja — 
visurile făcute la Washing
ton n-cu succes in Ungaria.

D. L.

NEW YORK 22 (Agerpres). — 
Corespondentul special Agerpres 
transmite: in ședințele din după- 
amiaza și seara zilei de 21 de
cembrie — Adunarea Generală a 
O.N.U. a examinat „plîngerea" 
Franței. Angliei și Israelului îm
potriva guvernului egiptean, pe 
care ele au încercat să-1 învinu- 
iască de „încălcarea drepturilor 
omului și principiilor dreptului 
internațional" față de cetățenii 
englezi și francezi și față de 
evreii care locuiesc în Egipt.

Discutarea acestei probleme a 
dus la rezultate contrare ce
lor spre care tindeau inițiatorii 
„plîngerii". Discuția din Aduna, 
rea Generală s-a transformat în
tr-o vie demonstrație de condam
nare de către opinia publică mon. 
dială a agresorilor imperialiști, 
a crimelor săvirșite de ei împo
triva poporului egiptean și îm
potriva planurilor colonialiste 
față de țările din Orientul Auro- 
piat.

Reprezentantul Arabiei Sau- 
dite, Dedjani, a arătat că în de
curs de mai multe zile agresorii 
au încercat să abată atenția opi
niei publice de la actele ruși
noase pe care le-au săvîrșit in 
Egipt. In acest scop ei au pre
zentat „plîngerea cu privire la 
persecutarea" cetățenilor țărilor 
lor aflați în Egipt. Dar, a snus 
Dedjani, aceste afirmații sint 
fanteziste.

Reprezentanții Bulgariei, Yeme
nului, Greciei, Albaniei. Sudanu
lui și unei serii de alte țări au 
vorbit de asemenea despre nete
meinicia „plingerii" anglo-fran- 
co-i-sraeliană.

L. F. Palamarciuk, șeful dele
gației R.S.S. Ucrainene a spus 
că acum cînd aventura împotriva 
Egiptului a eșuat definitiv, a- 
gresorii încearcă să iasă mă
car într-o oarecare măsură cu 
fața curată.

Reprezentantul R.S.S. Ucrai. 
nene a cerut Adunării Generale 
să respingă plîngerea calomnioa
să anglo-franco-israeliană împo
triva Egiptului.

După cum s-a mai anunțat, in 
ultimele zile Adunarea Generată 
a examinat problema lărgirii 
componenței Consiliului de Secu
ritate și a altor organisme ale 
O.N.U., problemă în legătură cu 
care țările din America Latină au

propus să se modifice Carta Or
ganizației Națiunilor Unite.

Reprezentanții Uniunii Sovie
tice și ai altor țări au subliniat 
în cuvîntările lor că înainte de 
rezolvarea problemei cu privire 
la introduce-ea amendamentelor 
în Carta O.N.U. este necesar să 
se rezolve in mod favorabil pro
blema restabilirii drepturilor Re
publicii Populare Chineze în 
O.N.U

în ședința din 21 decembrie 
s-a hotărit ca această problemă 
să fie examinată in continuare 
în cea de a doua etapă a sesiunii 
Adunării Generale. O hotărire 
asemănătoare a fost adoptată în 
problema alegerii unui membru 
al Tribunalului Internațional. Cu 
aceasta, s-a încheiat prima etapă 
a celei de a 11-a sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U., care și-a 
suspendat lucrările pînă la 3 ia
nuarie.

Nehru a sosit în Canada
OTTAWA 22 (Agerpres). — In 

seara zilei de 21 decembrie a so
sit la Ottawa, venind de la New 
York, într-o vizită oficială primul 
ministru al indiei Javaharlal 
Nehru. Pe aeroport el a fost 
intîmpinat de primul ministru al 
Canadei, Saint Laurent, membri 
ai guvernului și ai corpului di
plomatic.

Demisia guvernului 
sirian

DAMASC 22 (Agerpres). — 
Din Damasc se anunță că pri
mul ministru ai Siriei, Sabri As- 
sali a prezentat demisia guver
nului său președintelui republicii 
Kuatly.

Agențiile de presă relatează că 
anterior prezentării acestei demi
sii Sabri Assali a declarat că în- 
tr-un viitor apropiat va forma un 
nou guvern mai omogen și mai 
activ decît cel precedent.

BUDAPESTA 22 (Agerpres).— 
In întreaga Ungarie continuă să 
se desfășoare adunări ale activu
lui de partid în cadrul cărora este 
examinată hotărîrea Plenarei Co
mitetului Central provizoriu al 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar,

La 21 decembrie, la adunarea 
activului de partid din circum
scripția 13 din Budapesta a luat 
cuvîntul tov. Janos Kadar, preșe
dintele guvernului revoluționar 
munciioresc-țărănesc. Tov. G. Ma- 
rosan a luat cuvîntul în fața par- 
ticipanților la adunarea activului 
de partid din circumscripția 15-a 
din capitala ungară.

In circumscripția 8-a din Bu
dapesta, la adunarea activului de 
partid au luat parte aproape 200 
de persoane. Ministrul de Finan
țe al R. P. Ungare, 1. Kossa a 
prezentat raportul asupra situa
ției interne și a sarcinilor comu
niștilor. La discuții au luat cuvîn
tul peste 20 de persoane care, în 
unanimitate au sprijinit hotărîrea 
Plenarei C.C. provizoriu al parti
dului și au analizat problemele 
urgente care se pun în fața mem
brilor de partid.

Aceste adunări de partid se des
fășoară sub semnul întăririi coe
ziunii partidului, al strîngerii rîn- 
durilor sale. Participanții la adu
nările de partid salută măsurile 
ferme și hotărîte luate de guver
nul revoluționar muncitoresc-ță- 
rănesc pentru zdrobirea deplină a 
contrarevoluției. După cum a ară
tat la o asemenea adunare, tova
rășul K. Kis membru în C.C., sar
cina principală a muncii de par
tid este acuma crearea organiza
țiilor de partid în uzinei în pre
zent în toate întreprinderile și 
instituțiile se desfășoară lucră
rile de reînregistrare a membrilor 
d? partid. Deși această însem
nată acțiune se lovește în unele 
părți de încercări de împotrivire 
din partea elementelor contrare
voluționare, totuși organizația de 
partid din capitala Ungariei nu-

Ungar
mără deja peste 13.000 de mem
brii.

Partidul Muncitoresc Socialist 
din Ungaria duce cu fermitate, în 
ciuda tuturor greutăților, lupta 
pentru unirea rîndurilor muncito
rilor și țăranilor, pentru restabili
rea deplină a liniștei și ordinei 
in țară, pentru restabilirea pro
ducției

La adunarea activului de partid 
al minei „Petoîi" (județul Heves) 
a luat cuvîntul minerul Antal 
Nagy care a arătat că comuniștii 
din mină luptă pentru ordine și 
disciplină, pentru ridicarea nive
lului de producție. Membrii acti
vului au adoptat un apel adresat 
tuturor minerilor unguri, în care 
se spune: „Participanții la adu
narea activului de partid de la 
mina „Petoîi" au înțeles chema
rea adresată minerilor. Noi nu 
vrem șomaj și mizerie, vrem ca 
poporul ungar care a suferit atit 
de mult să pășească pe calea unui 
avînt adevărat. Ceea ce am reali
zat pînă acum ne încredințează 
că dorința noastră se va împlini. 
Ceea ce am realizat pînă acum a 
fost posibil datorită 
oamenilor muncii cu organizația 
locală a partidului muncitoresc 
socialist din Ungaria, cu consiliul 
muncitoresc și cu intelectualii".

Aceste eforturi își vădesc deja 
roadele în importanta industrie 
carboniferă. Știrile venite din di
verse centre «liniere d.in țară a. 
rată că producția se ridică treptat 
și că numărul minerilor sporește. 
Reproducînd declarația făcută de 
Ajtai Zoltan, directorul Institutu
lui de cercetări miniere din R.P.U. 
postul de radio Budapesta a- 
rată că planul privind indus, 
tria minieră prevede ca o sarcină 
fundamentală de viitor mecaniza
rea muncilor în mine și sporirea 
investițiilor. Deocamdată trebuie 
rezolvată problema asigurării a- 
cestui sector cu brațele de mun
că necesare și problema urgen
tării lucrărilor de întreținere 
minelor.

colaborării

Ne-a părăsit, în cea mai lun
gă noapte a anului, 21 spre 22 
decembrie — poetul Nicolae La
biș. Abia împlinise, luna aceasta, 
'a 2 decembrie, 21 de ani. abiz 
publicase „Primele iubiri". In el 
se puneau mari nădejdi, marele 
său talent se bucura de prețuirea 
cilitorilor ca și a tovarășilor. Ge
neros și cinstit, însuflețit de dra
gostea cea mai fierbinte pentru 
poporul de la care a învățat cîn- 
tecul, ale cărui idealuri le-a îm
brățișat, Nicolae Labiș a scris, 
în viața lui atit de scurtă, ver
suri de un lirism grav, închinate 
naturii, patriei și oamenilor ei, o 
poezie a întrebării și răspunderi
lor, adresată deopotrivă conștiin
țelor și setei de frumos. în poe
zia lui Labiș generația noastră 
s-a regăsit, cu avînturile, căută
rile, noblețea și credința în co
munism din „Primele iub ri".

Părăsindune la numai 21 de 
ani, Nicolae Labiș lasă cu mult 
mai mult decît o amintire lumi
noasă : adevărul și vibrația ver
surilor sale vor dăinui.

Pierdem în Nicolae Labiș o 
mare speranță a literaturii ro- 
mîne, a cărei realizare se între
vedea limpede, pierdem un tova
răș și prieten, pe col mai bun 
dintre noi.

Adio, prietenie de neuitat, frats 
șl tovarăș.
UN GRUP DE TINERI 
SCRIITORI

★

Corpul neînsuflețit este depus 
la Casa Scriitorilor din Calea 
Victoriei 115, deschisă duminică 
între orele 10—14 și 16—20 și 
luni între orele 9—12. Adunarea 
de doliu va avea loc luni 24 de
cembrie la ora 12 la Casa Scrii
torilor, iar înhumarea la ora 13 
la Cimitirul Bellu.

Jurjuț Gheorghe

trebuie să suporte toate
HylCâlll il consecințele aventurii lor

NEW YORK 22 (de la cores
pondentul special al Agerpresu- 
iui): Comitetul nr. 5 pentru pro
blemele administrative și bugeta
re a examinat tn ultimele sale șe
dințe In prima citire bugetul 
O.N.U. pe anul viitor. Discuțiile 
s-au referit In special la activi
tatea in domeniul economic și 
social și In domeniul informației.

In același comitet s-a dezbătut 
problema finanțării cheltuielilor 
legate de înființarea și functio
narea forjelor O.N.U. din Egipt 
Delegatul R.P.R., Pavel Dan 'îm
preună cu reprezentanții celor
lalte țări socialiste, s-a opus pă
rerii potrivit căreia, aceste chel
tuieli ar trebui suportate de toți 
membrii O.N.U. Se știe că însăși 
crearea forțelor O.N.U. este o 
consecință a agresiunii împotriva 
Egiptului. De aici SE IMPUNE 
IN MOD LOGIC SUPORTAREA 
DE CĂTRE AGRESORI A TU
TUROR CONSECINȚELOR PRO
VOCATE DE AGRESIUNE. IN
CLUSIV CELE FINANCIARE. 
Respecttnd acest principiu, dele
gatul R.P.R. a votat împotriva 
rezoluției propuse, cu excepția a- 
celui paragraf care prevede, în- 
tr-o formă, Indirectă de altfel,

răspunderea finală a agresorilor. 
Acest paragraf a întrunit cea mai 
mare parte a voturilor, exprimlnd 
astfel o nouă condamnare a a- 
gresorilor.

Tn ziua de 21 decembrie 1956 
a încetat din viață tinărul comu
nist, activist al Comitetului Cen
tral al U.T.M.-ului, tov. Jurjuț 
Gheorghe.

Născut la 1 mai 1932, tov. Jur
juț s-a încadrat încă de la vîrsta 
de 16 ani în mișcarea de tineret, 
îndeplinind cu abnegație sarcinile 
ce i-au fost încredințate.

Datorită muncii sale entuziaste 
și plină de răspundere de care a 
dat dovadă ca activist al C.C al 
U.T.M., tov. Jurjuț a fost primit 
de curînd în rîndul membrilor 
de partid.

Regretăm profund moartea pre
matură a tinaruiui nostru tovarăș. 
Amintirea lui va rămtne veșnică 
în inimile noastre.

Un grup de tovarăși

O declarație oficială în legătură 
cu curțile marțiale din Ungaria

de agențiile de presă occidentale, 
de presa și radio-uț occidental. 
Potrivit acestei declarații pînă 
in prezent au fost pronunțate trei 
condamnări la moarte în întreaga 
Ungarie. Curțile marțiale nu au 
judecat decît 18 .cazuri.

Autoritățile ungare sînt con
vinse că în scurt timp pacea și 
ordinea vor fi restabilite în în
treaga țară în așa măsură îneît 
activitatea curților marțiale să 
nu mai fie necesară.

BUDAPESTA 22 (Agerpres).— 
Postul de radio Budapesta a di
fuzat o declarație ciț privire Ia 
activitatea Curților marțiale din 
Ungaria. Declarația a fost dată 
de un departament al Ministeru
lui Justiției în semn de răspuns 
la numeroase relatări mincinoase 
publicate în cursul ultimelor zile

Lovitură de stat în Indonezia
DJAKARTA 22 (Agerpres). — ore reprezintă un nou complot al 

După cum s-a mai anunțat, UN elementelor subversive din rin- 
GRUP DE OFIȚERI DIN AR- durile armatei indoneziene care 
MATA INDONEZIANA AU DAf. au mai încercat să organizeze o 
„ . .'.C-,lunii

octombrie sub comanda colone
lului Lubis, fost șef al Statului 
Major al armatei indoneziene. 
Măsurile luate de guvernul Indo 
nezian sub conducerea primului 
ministru Aii Sastroamidjojo au 
nemulțumit profund pe colonialiș
tii olandezi care în urma națio
nalizării unor ramuri industriale 
din Indonezia, a anulării dato
riilor către Olanda și a denun
țării Uniunii olando-indoneziene 
sînt pe cale să-și piardă orice in
fluență ecpnomică și politică în

O LOVITURA DE STAT IN SU-“ lovitură de stat în ctlrsul 
MATRA CENTRALA Șl AU A- 
NUNȚAT CA NU MAI RECU
NOSC GUVERNUL CENTRAL 
AL INDONEZIEI. Agenția Asso
ciated Press anunță că in cursul 
ultimelor 24 de ore CLICA MILI
TARĂ A ACAPARAT PUTEREA 
,ȘI ÎN SUMATRA DE NORD Șl 
A DECRETAT STAREA DE A- 
SEDIU IN CELE DOUA PRO
VINCII CARE AU FOST PUSE 
SUB AUTORITATEA COLONE
LULUI SIMBOLON.

Evenimentele care au avut
loc în Sumatra în ultimele 48 de Indonezia.

Autorităjile suedeze 
pun piedici reîntoarcerii 
în patrie a refugiajilor 

unguri
STOKHOLM 22 (Agerpres). — 

TASS transmite: Se .comunică că 
Ministrul plenipotențiar al Repu
blicii Populare Ungare la Stok- 
holm, Hajdu a cerut ministerului 
Afacerilor Externe al Suediei să 
i se dea posibilitatea de a stabili 
contact cu refugiații unguri din 
Suedia pentru a ușura plecarea 
in Ungaria a acelora care doresc 
să se întoarcă în patrie.

Autoritățile suedeze nu au per
mis personalului legației R. P. 
Ungare să viziteze lagărele pen
tru refugiați.

INFORMAȚII
Publicul bucureștean va avea 

din nou prilejul să asiste la excep
ționalele spectacole ale Ansam
blului de Stat de dansuri popu
lare al U.R.S.S. de sub conduce
rea lui Igor Moiseev, artist al 
poporului din R.S.F.S.R. și 
R.S.S. Moldovenească. Ansam
blul, care ne-a mai vizitat țara 
în 1945 și 1951, va sosi în Capi
tală peste cîteva zile dintr.un 
lung turneu Întreprins în R. Ce
hoslovacă.

★

La invitația C.C. al Sindicatu
lui muncitorilor din industria a- 
limentară, vineri a sosit în Ca
pitală o delegație de lucrători din 
Uniunea Sovietică.

*

t

Cui folosește aceasta?

a

(Urmare din pag. III-a) 

că pe timpul dictaturii iacobini
lor nu exista „stalinism". după 
cum n-a existat nici „despotism 
birocratic". Kardelj a avut nevoie 
de acest exemplu pentru a arunca 
umbră asupra dictaturii revoluțio
nare in general, inclusiv dicta
tura proletariatului. într-adevăr 
întreaga cuvîntare a Iui E. Kar- 
de'.j urmărește să minimalizeze 
rolul revoluționar al statului, în 
fruntea căruia se găsește clasa 
muncitoare, in opera de con
struire a societății noi

încă de mult tot felul de revi
zioniști au încercat să lipsească 
ciasa muncitoare de această pîr- 
ghie de cea mai mare importanță 
în construirea societății socialis
te. V. I. Lenin a subliniat în re
petate rinduri că marxist este nu
mai acela care duce lupta de cla
să pînă la recunoașterea dictatu
rii proletariatului. Acela care se 
abate de la acest principiu de 
bază se rostogolește inevitabil pe 
pozițiile revizionismului. întreaga 
istorie a luptei duse de Lenin îm
potriva liderilor Internaționalei a 
ți.a arată cît de consecvent a a- 
părat el ideea dictaturii proleta
riatului împotriva tuturor atacu
rilor Întregul istoric al luptei 
duse de Lenin împotriva menșevi- 
cilor și deviatorilor în perioada 
care a urmat după revoluția din 
Octombrie dovedește de aseme
nea in mod grăitor acest lucru.

Lenin a spus că dictatura pro
letariatului, formele puterii de 
stat a clasei muncitoare, se vor 
schimba în funcție de diferitele 
condiții naționale și istorice, Insă 
esența, baza, va fi una singură, 
lată ce scria Lenin in legătura

„Scînteia tineretului"
Pag. 4-a 23 decembrie 1956 

cu această problemă: „Atîta 
timp cit există între popoare și 
țări deosebiri naționale și statale 
— și aceste deosebiri vor dăinui 
încă foarte multă vreme chiar și 
după înfăptuirea dictaturii prole
tariatului pe scară mondială — 
unitatea tacticii internaționale a 
mișcării muncitorești comuniste 
din toate țările nu cere înlătu
rarea diversității, suprimarea 
deosebirilor naționale (ceea ce ar 
fi un vis absurd în momentul de 
față), ci cere o aplicare a prin
cipiilor fundamentale ale comu
nismului (puterea Sovietelor și 
dictatura proletariatului) care 
să modifice just aceste principii 
in amănunte, să le adapteze just 
și să le aplice la deosebirile na
ționale și ale fiecărui stat na
țional". (Opere voi, 31, pag. 75).

Dacă cineva consideră că acea
stă teză a lui Lenin s-a perimat, 
pentru acela „s-a perimat" șl în
tregul leninism. Acela care, ca 
Răkosi și Gero, nu știe și nu vrea 
să aplice just, creator, principiile 
fundamentale ale comunismului 
la condițiile naționale și de stat, 
acela aduce mari prejudicii cau
zei noastre. Acela care pune pe 
primul plan deosebirile naționale 
și de stat și uită principiile fun
damentale ale dictaturii proleta
riatului. acela aduce prejudicii tot 
atit de mari cauzei socialismului.

Oricine a studiat bazele mar
xismului știe foarte bine că toc
mai lui Marx îi aparține defini
ția clasică a esenței statului în 
perioada de trecere de la capita
lism la comunism.

„Intre societatea capitalistă și 
cea comunistă, scria Marx tn 
„Critica programului de la Go
tha", se află perioada transfor
mării revoluționare a uneia în 
cealaltă. Acestei perioade îi co
respunde și o perioadă de tran
ziție politică, ai cărei stat nu 
poate fi altceva decît dictatura 
revoluționară a proletariatului" 

(K. Marx, F. Engels, Opere ale
se, vol. II, pag. 26).

înseamnă oare aceasta că, re- 
cunoscînd principiul leninist al 
dictaturii proletariatului ca unul 
din principiile fundamentale ale 
luptei pentru construirea comu
nismului, că întărind și nu slă
bind statul socialist, noi am re
nunța la lupta împotriva denatu
rărilor birocratice în aparatul de 
stat ? Firește că nu. Nimeni nu 
a luptat mai puternic decît Lenin 
împotriva birocratismului 1 Da- 
că-1 urmăm însă pe Lenin, lupta 
împotriva birocratismului trebuie 
dusă baztndu-ne pe uriașele posi
bilități ale dictaturii proletaria
tului — prin natura sa cel mai 
democratic stat din istoria ome
nirii — și nu pe stihia anarhică 
mic burgheză care cere cu orice 
prilej și chiar fără prilej reîn
toarcerea la falsa democrație 
burgheză.

Fidel concepției sale, E. Kardelj 
se pronunță de fapt atit împotri
va statului dictaturii proletariatu
lui, cît și împotriva rolului con
ducător al partidului în condițiile 
construirii socialismului. Fără a 
ezita, el denumește principiul ro. 
lului conducător al partidului în 
construcția socialistă drept un 
principiu „stalinist". Atunci cum 
rămîne cu declarația programa
tică a lui Lenin : „După doi ani 
și jumătate de existență a Puterii 
sovietice, noi am spus în Inter
naționala Comunistă, în fața în
tregii lumi, că dictatura proleta
riatului nu poate fi înfăptuită de. 
cît prin partidul comunist" (Ope
re, voi. 32, pag. 191). Da, am 
expus în fața întregii lumi 
această teză, am verificat-o în 
cursul încercărilor istorice. Marea 
forță a orînduirii noastre sovie
tice socialiste, marea forță a par
tidului nostru au fost verificate 
de viață în cele mai aspre coti
turi ale istoriei.

Măreața forță vitală a conclu

ziei marxism-îenlnlsmulul asupra 
dictaturii proletariatului este con
firmată de întreaga experiență de 
dezvoltare a sistemului mondial 
socialist. Tocmai acest lucru l-a 
amintit Congresul al VIII-lea pe 
întreaga Chină al Partidului Co
munist Chinez în rezoluția sa pe 
marginea raportului politic al 
Comitetului Central al P.C. Chi
nez. Sintetizînd experiența cons
truirii socialismului în condițiile 
Chinei, acest Congres istoric a 
înscris următoarele: „Pentru a 
face față cu succes marilor sar
cini ale construcției economice și 
culturale este necesar să se în
tărească și pe viitor dictatura de
mocratică a poporului în țara 
noastră. După victoria revoluției 
burghezo-democratice pe scara 
întregii țări, dictatura democra
tică a poporului reprezintă în 
fond o dictatură a proletariatu
lui. Sarcina ei este unirea mase
lor largi populare din întreaga 
țară pentru cauza comună a con
struirii socialismului, precum și 
în lupta împotriva dușmanilor 
socialismului".

Atacurile împotriva dictaturii 
proletariatului, împotriva rolului 
conducător al partidului comu
nist în crearea orînduirii sociale 
socialiste pot fi înțelese ca un 
„cuvtnt nou” numai de către cei 
care, folosind cuvintele lui 
„Faust", al lui Goethe, văd 
„înțelepciunea vieții" numai în 
aceea că „tot ce este nou In ea 
se îace din vechi".

Comuniștii nu pot trece cu ve
derea speculațiile revizioniștilor 
care pun în opoziție dictatura pro
letariatului și democrația. Este în
deobște cunoscut că, chiar și în pe
rioada celei mai ascuțite lupte de 
clasă, în timpul războiului civil, 
dictatura proletariatului nu s-a re. 
duș niciodată numai la violență, ea 
a însemnat conducerea politică 
de către clasa muncitoare a tu

turor aspectelor vieții sociale în 
interesul lăuririi orînduirii socia
liste, al antrenării celor mai 
largi pături ale oamenilor muncii 
la conducerea statului.

Să ne fie îngăduit în treacăt 
să punem întrebarea : Este oare 
cu adevărat E. Kardelj un adept 
chiar atît de înflăcărat al „dis
pariției" statului și adversar al 
dictaturii, așa cum se proclamă 
el însuși ? Pînă acum nu se prea 
aude ca în Iugoslavia să fi în
ceput să dispară armata, organe
le judiciare și poliția I In ce pri
vește armata, însuși tov. Kardelj 
a declarat: „Anul acesta nu vom 
putea, pe cît se pare, efectua o 
reducere cît de cît însemnată a 
bugetului militar". De altfel și 
recentul proces împotriva lui Dji- 
las nu vorbește despre dispariția 
statului în Iugoslavia. Desigur că 
nu intenționăm nicidecum să-i 
luăm apărarea lui Djilas care este 
cunoscut de multă vreme ca un 
adversar înverșunat al leninismu
lui, însă procesul intentat lui nu 
constituie în nici un caz o con
firmare a concepției lui Kardelj.

Este dec; cu atît mai ciudat 
faptul că tov. Kardelj recomandă 
cu atita perseverență vecinilor 
săi unguri să se ocupe de distru
gerea mașinii lor de stat.

E. Kardelj afirmă că socialis
mul iugoslav a pășit jirimul pe 
calea pe care, după parerea lui, 
trebuie să pășească acum întrea
ga dezvoltare socialistă. In acea, 
stă ordine de idei el subliniază 
insistent importanța „consiliilor 
muncitorești, comunelor și a altor 
forme democratice ale conducerii 
obștești". Nu vrem să spunem ni
mic rău despre aceste organe.

Este însă evident că acum este 
încă devreme să se facă bilanțul 
înaintării Iugoslaviei pe calea a- 
leasă deoarece, după cum recu
noaște Kardelj însuși, în dome
niul formelor conducerii obșteșli 
există încă „tendința transformă
rii directe în metode administra
tiv-birocratice de conducere". Pe 
cît se vede, „în prezent aproape 
în toate problemele mai puțin im
portante comunele sînt obligate 
să ceară aprobarea raioanelor, 

iar acestea, la rîndul lor, aproba
rea republicilor". „întreprinderi
lor și comunelor, explică în con
tinuare Kardelj, li s-au retras a- 
tîtea fonduri îneît întreprinderile 
s-au pomenit deseori în situația 
de stagnare tehnică și econo
mică".

Acestea sînt, pe cît se vede, as
pectele negative ale centralizării 
conducerii economice care conti
nuă să dăinuie în Iugoslavia. 
Dar iată anumite roade ale des
centralizării tmpinse pînă la ex
trem care există paralel cu cen
tralizarea : „...In Iugoslavia se 
construiesc multe lucruri ce sint 
inutile, cel puțin din fondurile 
locale, iar totodată se resimte o 
lipsă de fonduri pentru a construi 
ceea ce este mai necesar".

Nu înseamnă oare toate a- 
ceste recunoașteri că exemplul 
Iugoslaviei confirmă din nou 
în mod indirect forța vitală 
a mărețului principiu leninist 
al centralismului democratic și 
în privința conducerii economice? 
Traducerea în viață a acestui 
principiu, care îmbină conduce
rea unică de la centru cu iniția
tiva cea mai largă a organizații
lor inferioare, în conformitate cu 
particularitățile naționale și de 
stat este, firește, legată de anu
mite greutăți. A spune că aceste 
greutăți au și fost biruite în Iu
goslavia și a recomanda calea ei 
ca model altor țări este, pe cit 
se pare, imposibil.

Dacă însă este vorba de cu
tare sau cutare formă a vechii 
cereri de a lua fabricile și uzi
nele din miinile statului socia
list și de a le transmite diferite
lor grupuri de muncitori, pole
mica tn jurul unor astfel de ce
reri reprezintă pentru Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice o 
etapă de mult parcursă: sub con
ducerea lui Lenin, partidul a a- 
doptat încă la Congresul al X- 
lea, în 1921, o hotărire în legă
tură cu această cerere și a con
damnat-o ca fiind anarho-sin- 
dicalistă, în contradicție cu prin
cipiile marxismului.

Orice ar spune E. Kardelj, 
proprietatea de stat a statului 

socialist reprezintă tocmai pro
prietatea obștească, deoarece ea 
nu aparține diferitelor persoane, 
cl întregii societăți. Această pro
prietate nu are alt stăpîn în afară 
de înșiși oamenii muncii. Afirma
țiile contrarii, care sînt în pre
zent in circulație la anumiți teo
reticieni, sînt atribuite chiar și 
de presa burgheză „surselor pre- 
marxiste ale gîndirii socialiste" 
și anume lui Proudhon. Dar fi
rește că comuniștii nu au nici 
un fel de temei de a reveni de la 
Marx la Proudhon.

Noi ne pronunțăm pentru dez- 
voltarea în toate țările a celor 
mai diferite forme ale activității 
socialiste în domeniul economiei. 
Criteriul adevărului însă este 
practica. Adevărata verificare a 
diverselor forme ale activității 
economice constă în primul tind 
în felul în care ele contribuie la 
avîntul economiei naționale, fără 
de care este imposibilă rezolva
rea celei mai importante sarcini a 
construcției socialiste — ridi
carea bunei stări materiale a 
poporului. Deocamdată însă este 
încă prematur să se spună că noi
le forme de conducere a economiei 
în Iugoslavia dau un efect econo
mic considerabil și constituie e- 
xemplul care ar trebui urmat 
pretutindeni.

Or, E. Kardelj declară în cu- 
vintarea sa că, chipurile, „înainte 
de Congresul al XX-lea al 
P.C.U S., de fapt numai Iugosla
via a căutat mai serios și a gă
sit anumite soluții politice pentru 
contradicțiile perioadei de tre
cere.,.". A vorbi așa înseamnă 
însă a nega dezvoltarea mar. 
xism-leninismului de către toate 
partidele frățești. înseamnă a 
șterge întreaga lor contribuție 
uriașă la tezaurul teoretic al mar
xism leninismului și la practica 
construirii societății noi. In de
clarații de acest iei nu se poate 
să nu se vadă o propagandă a 
căii iugoslave ca fiind cea mai 
bună, deși E. Kardelj neagă în 
vorbe faptul că s-ar ocupa de o 
asemenea propagandă. La ce 
poate să ducă opunerea unor țări 
socialiste altora arată următorul 
exemplu : Recent, în zilele cînd 

avea loc sesiunea Consiliului 
blocului nord-atlantic, ministrul 
Afacerilor Externe al Germaniei 
occidentale, von Brentano, a pre
zentat propunerea — după cum 
scrie ziarul „Paris Press-L'ln- 
transigeant" — ca organizația 
blocului nord-atlantic să sprijine 
dezvoltarea „titoismului" în ță
rile de democrație populară în- 
trucît, după părerea lui, această 
metodă este „mai sigură decît 
stimularea directă a răsturnării".

Cu îngimfare necamuflată E. 
Kardelj ironizează pe comuniștii 
din acele țări socialiste în care, 
după spusele sale, „politica a 
dispărut", „răminind numai dis
cuția despre cifrele de plan, des
pre producța de oțel și mașini, 
despre cartofi și porumb, despre, 
după cum am mai spus, metoda 
hrănirii animalelor etc.“. Ar tre
bui să se țină minte însă că po
litica este economie concentrată. 
Lenin a fost acela care ne-a în
vățat ; „Mai puțină trăncăneală 
politică. Mai puține raționamente 
intelectualiste. Mai aproape de 
viață" (Opere, voi. 28, pag. 86).

Oamenii sovietici nu intențio
nează 6ă se amestece în trebu. 
rile interne ale Iugoslaviei. Po
poarele Iugoslaviei, ca și ale ori
cărei alte țări, au dreptul de a și 
făuri viața cum vor. Acest drept 
este incontestabil. Uniunea So
vietică urează sincer glpriosului 
popor iugoslav succese în con
struirea socialismului, indiferent 
de formele concrete ale acestei 
construcții pe care le vor prefera 
tovarășii iugoslavi. De ce însă 
să se pună în opoziție dezvolta
rea Iugoslaviei cu dezvoltarea 
celorlalte țări socialiste ?

Această orientare este în con
tradicție flagrantă cu principiile 
marxism ieninismului, cu princi
piile internaționalismului socia
list.

Această orientare este deosebit 
de dăunătoare acum cînd reac- 
țiunea întreprinde atacuri înver
șunate împotriva partidelor co
muniste. cînd încearcă prin toate 
mijloacele să scindeze mișcarea 
comunistă internațională.

I PAVLOV
Din ziarul „Prav da" nr. 353 

(14.016).
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