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Dăscălașu Ion șî Nîchifor 
Ion, utemiști, inspectori Ia Di
recția operativă a Băncii de 
investiții din Bacău, au făcut 
în activitatea lor numeroase 
deplasări în întreprinderile re
giunii. Una dintre sarcinile lor 
e să controleze i 
mijloacelor de bază 
prinderi.

Cu prilejul unui asemenea 
control efectuat nu 
Ia uzina „Muncitorul 
din Bacău, Dăscălașu și Ni
chifor au întreprins . o acțiune 
care nu era prevăzută în pro
gramul lor de activitate. Ei au 
constatat că există și mașini 
nefolosite, declarate, ce-i drept, 
de către conducerea uzinei, 
disponibile. Valoarea de înlo
cuire a acestor mașini se ridică 
la suma de 454.700 lei. Tine
rilor inspectori Ie-a venit ideea 
să vadă dacă nu cumva există 
și în alte întreprinderi o situa
ție asemănătoare.

Ca urmare, la fabrica de za
hăr din Sascut ei au efectuat, 
de asemenea, în afara sarcini
lor ce le reveneau, un control 
atent al mașinilor nefolosite. 
Rezultatul e găsirea unor uti
laje disponibile cu o valoare 
de înlocuire de 836.752 lei.

Cercetarea a continuat Ia fa
brica „Proletarul’*. Și aici sînt 
mașini nefolosite, declarate dis
ponibile. Valoarea lor de înlo
cuire însumează 2.008.550 lei.

Din întreprinderile respecti
ve au pornit către ministerele 
de resort numeroase adrese 
prin care se făcea cunoscută 
existența acestor mijloace de 
bază disponibile.

Apoi conducerile întreprin
derilor și-au văzut de treaba 
lor, considerind că din moment 
ce au încunoștiințat forurile 
superioare, ele pot sâ nu mai 
aibă nici o grijă. Direcțiile ge
nerale tutelare, din ministerele 
Industriei Grele și Industriei

amortizarea 
i din între-

de mult 
liber'*

Bunurilor de Consum, au luat 
notă și apoi și-au văzut și ele 
de treabă. De bună seamă că 
utilajele respective sînt depo
zitate bine, deci nu e nici un 
motiv de îngrijorare...

Se pune însă legitima între
bare : oare alte întreprinderi 
nu suferă din pricină că n-au 
utilaje de felul celor depozi
tate în întreprinderile citate 
mai sus ?

Fabrica „Proletarul" de 
exemplu, plătește anual pentru 
executarea operației de frezat 
a unor piese, nici mai mult 
nici mai puțin, decît 160.009 
lei. Această sumă c echivalen
tă cu costul a patru locuințe 
muncitorești. Cele 100.000 lei 
cheltuite pentru frezarea pie
selor se adaugă, bineînțeles, la 
prețul de cost al țesăturilor și 
firelor produse în această în
treprindere. Direcția generală 
tutelară din Ministerul Indus
triei Bunurilor de Consum știe 
că la Bacău e nevoie de o ma
șină de frezat Nu a luat însă 
nici o măsură. S-ar putea prea 
bine ca o astfel de mașină să 
fie declarată disponibilă într-o 
altă întreprindere. Dar cine s-o 
găsească ?

Acțiunea tinerilor inspectori 
e salutară.

In spiritul ei, facem o pro
punere. I-a fiecare filială regio
nală a Băncii de investiții să 
se afișeze un tabel vizibil cu 
utilajele disponibile din între
prinderile din întreaga țară. 
Șefii serviciilor mecanic-șef, 
consultând acest tabel, și, bine
înțeles, cu o aprobare simplă 
și operativă din partea foruri
lor superioare, să complecteze 
cu anumite mijloace de bază 
necesare, dotația întreprinderii 
respective.

ION ȘINCA 
corespondentul „Scînteii 

tineretului'* pentru regiunea
Bacău
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Deschiderea Bazarului cărții
La Librăria „Cartea Rusă" din calea Victoriei nr. 42 a avut loc 

marți după-amiază deschiderea Bazarului cărții, organizat de 
Consiliul General A.R.L.U.S. și Ministerul Invățămîntului și Cul
turii cu prilejul Decadei culturii R.S.F.S.R.

Cuvîntul de deschidere a Bazarului a fost rostit de scriitorul 
Eugen Jebeleanu, laureat al Premiului de Stat.

„Operele scriitorilor ruși, cărțile sovietice — a spus vorbitorul 
— ne-au învăța cum să luptăm pentru transformarea visului in 
faptă. Oglindim' mișcările sociale, literatura dăruită de poporul 
rus omenirii este busolă și armă“.

A luat apoi cuvîntul scriitorul V. A. Zakrutkin care a spus 
printre altele : „Sînt fericit ca în numele delegației oamenilor de 
cultură sosiți în țara dv. pentru a participa Ia manifestările d n 
cadrul Decadei culturii R.S.F.S.R. să transmit tuturor un călduros 
și frățesc salut. Scriitorii sovietici și scriitorii romîni, legați 
printr-o prietenie puternică, urmăresc un țel comun : acela de a 
crea opere valoroas- în care să se oglindească viața senină care 
se construiește In țările lor“.

Un lot care...
NU

Aproape 700 
de studenți vor 
fi cazați în con- 
dițiuni optime 
în cele două că
mine studențești 

care sînt în curs de construire 
in parcul Institutului de chimie 
de pe strada Miko.

în fotografie: Vedere gene
rală a șantierului.

Foto: I. MICLEA
Cluj

întreprinderea Romînă de Na-, — Ce ne-ați putea spune des- 
vigație asigură legăturile noas- pre flota noastră fluvială ? 
tre comerciale, mai ales cu O- — Flota fluvială de pe Dunăre 
rientul apropiat, cu țările arabe - contribuie în bună parte la înde- 
— Egipt, Siria, Liban. In ulti- plinirea convențiilor economice 
mul timp, navele comerciale ale Romîniei cu R.P. Ungară, R. 
romînești asigură legătura cu In-, Cehoslovacă, Austria, R.F. Ger- 
dia și Vietnam. „Ardesnul** de< mană și R.P.F. Iugoslavia. In 
exemplu, asigură voiajuri regu-f prezent a început să se dezvolte 
late pe acest itinerariu, iar re--; un important tranzit pe Dunăre 
cenîa sosire a vaporului „Dimi- jîntre țările din Europa Centrală, 
trov" în Vietnam, a constituit Directorul Navrom-ului face 
un adevărat eveniment. Vasub .« pauză apoi continuă :
..Dimitrov** a fost primul vapor} — Pe Dunăre avem mulți ma-
romînesc care a ancorat în a- trinari, multe vase. Este aici un 
această țară îndepărtată. Marinarln Imaterial bogat pentru gazetari; 
romîni au fost extrem de bine prii hi așteptăm însă cam de mult pe 
miți în R.D. Vietnam. Ei vorljacești tovarăși...
purta mult timp amintirea re- Mulțumesc tovarășului Anzu- 
cepției oferite de președintele«îlato pentru această invitație in- 
Ho-Și-Min în cinstea primilor' ^directă și-1 asigur că voi uza în 
marinari romîni sosiți în această jcurînd de ea.

Discuția noastră se referă a- 
i:poi la vasele romînești aflate pe 
-șantiere în străinătate. Despre 
„Transilvania" pot să vă relatez 

asupra va jn junje din șantierele 
„Uimi- iugoslave unde se află în repara-

In apropiere de pia*,a Emincs- 
cu, intr-o străduță lin.ștită, se 
ridică o clădire care aduce foar
te mult cu înfățișarea unei nave. 
Irtire hornurile acestei case, plu
tește un păienjeniș de antene, 
fire, cabluri și alt divers utilaj 
radiofonic, care ii dau o aliură 
specifică, destul de greu de in- 
tilnit în întregul oraș.

Clădirea din strada Povernei 
este sediul întreprinderii Navrom. 
Am deschis ușa, am urcat cîte
va trepte și iată-mă în avant- 
camera directorului general al 
Navrom-ului. Este, aici, in clă
direa din strada Povernei, un 
dute-vino continuu. Telefoanele 
țtrîie într-una ; ofițeri de marină 
cu însemne aurii la haine poartă, 
foarte gravi, radiograme proas
păt sosite la stație. Am auzit 
cum vasul ..Ardealul" — în drum 
de întoarcere dinspre Capul Bu
nei Speranțe — își anunța itine- 
rariul spre Europa. „Ardealul" 
transportînd minereu pentru 
Franța, a mai primit o ofertă 
pentru tranzit de mărfuri pe care 
vasul romînesc, care a lăsat de 
mult în urmă coastele Africii, ur
ma s-o efectueze pentru Italia. 
Chiar dacă ești o fire mal rece, 
mai puțin emotivă, simți totuși o 
căldură bruscă în inimă, cind 
auzi ciripitul ușor al semnalelor 
morse de pe „Ardealul", cum ră
sună in stația de 
da Povernei. Dar 
la director.. .

— Ce obiective 
vrom-ul ? Care este importanța 
sa în comerțul nostru exterior. In 
ce voiajuri stnt antrenate vasele 
noastre maritime și fluviale ?

Iată întrebări la care notez a- 
cum răspunsul directorului 
neral Anzulato :

Conducători 
ai partidului ți membri 
ai guvernului, in vizită 
la Expoziția industrială 

a R. Cehoslovace
In cursul zilei de marți tova

rășii Gheorghe Gheorgniu-Dej, 
prim secretar al C.C. al P.M.R., 
Chivu Stoica, președintele Consi
liului de Miniștri, Emil Bodnă- 
raș, Nicolae Ceaușescu, Iosif Clii- 
șinevschi, Miron Constantinescu, 
Alexandru Drăghici, Alexandru 
Moghioroș, Constantin Pîrvulescu, 
membri ai Biroului Politic al Co
mitetului Central al P.M.R., Leon- 
tin Sălăjan, Ștefan Voitec, mem
bri supleanți ai Biroului Political 
C.C. al P.M.R., Marcel Popescu, 
ministrul Comerțului, au vizitat 
Expoziția industrială a R. Ceho
slovace.

Milos Vojta, însărcinat cu afa
ceri ad-interim al R. Cehoslovace, 
Miroslav Horak, consilier comer
cial al Ambasadei R. Cehoslovace 
la București și Fr. Cihak, directo
rul Expoziției industriale a R. 
Cehoslovace, au întîmpinat pe 
oaspeți și, conducîndu-i în expo
ziție, le-au dat explicații cu pri
vire Ia obiectele prezentate și cu 
privire la dezvoltarea economiei 
naționale a R. Cehoslovace.

Conducătorii partidului și gu
vernului au apreciat cu căldură 
produsele prezentate în expoziție 
și au felicitat pe organizatorii ei, 
adresînd urări de succes Republi
cii Cehoslovace în continua înflo
rire a economiei ei naționale.

(Agerpres)

tn aer ptnă atunci această jongle
rie ? Nu crede oare inginerul Ti- 
licea și, totodată Comitetul raio
nal U.T.M.-Babadag, că rezolva
rea dată la Istria este o cale ruși
noasă 
pentru care a fost creiat 
Festivalului? în loc ca 
minunată acțiune, care 
organizațiile U.T.M., 
și pe toți tinerii la 
rea unei sarcini 
ducă la întărirea vieții de orga
nizație, după metoda aleasă la 
Istria în mod inevitabil ea 
va duce la adîncirea lipsurilor 
organizației U.T.M. de aici. Sin- 
tem convinși că, dacă li s-ar fi 
explicat cum se cuvine celor 57 
de utemiști și celor aproape 100 
de țineri pare muncesc cu tragere 
de inimă în gospodărie și pe cate 
nu trebuie să-i ținem departe de 
sarcinile organizației, ei ar fi în
țeles scopul acestei acțiuni și ar 
fi răspuns așa cum se cuvine.

Comitetul raional U.T.M.-Baba
dag e dator să rezolve de ur
gență această chestiune, ca să nu 
mai treacă în rapoarte un lot al 
Festivalului care nu există.

CONSTANȚA (de la corespon
dentul nostru). — Și totuși, nu e 
lot al Festivalului la Istria, pen
tru că utemiștii de aici nu au 
format echipe care să adune po
rumbul necesar Insămlrițării, nu 
au fost mobilizați în nici o zi 
de lucru sau de sărbătoare, cu 
atelajele, să are și să insămîn- 
țeze cele 5 hectare primite din 
rezerva de stat pentru lotul Festi
valului. Mulți, foarte mulfi ute
miști din Istria nici nu știu unde 
se află acest lot. Cu toate ace
stea, pe baza unei ample și sa
vante teorii, inginerul Septimiu 
Tilicea, secretarul organizației 
U.T M. din gospodăria colectivă 
și responsabilul lotului, îți de
monstrează că la Istria există 
totuși lot al Festivalului și încă 
cu 1,2 ha. irigate, lată pe scurt 
„teoria* lui, așa cum am ascul
tat-o de la el:

,,La noi, tovarășe, nu merge; 
ori ce-ai face nu merge. Am în
cercat in tot felul, dar nu poți 
mobiliza tinerii la astfel de ac
țiuni. Ce era să facem? Am pus 
problema tn fața conducerii gos
podăriei cu care am ajuns la ur
mătoarea înțelegere: Gospodăria 
cu oamenii ei ne ară, ne seamănă 
și ne îngrijește 1, 2 ha. porumb 
irigat și 3,8 ha. porumb hibrid. 
Zilele-muncă consumate cu acea
stă treabă vor fi scăzute în mod 
proporțional colectiviștilor ute
miști. Problema am pus-o apoi în 
adunarea generală și utemiștii au 
aprobat-o*. (Puteau oare să nu 
aprobe? Doar a pus-o inginerul, 
secretarul organizației U.T.M.).

Ne luăm și noi permisiunea de 
a pune nu o problemă ci cîteva 
întrebări:

—Dacă inginerul Septimiu TI- 
llcea, așa cum mărturisește, are 
de gînd să părăsească gospodăria 
pînă la toamnă, nu va sări oare

și contrară scopurilor
■ lotul 
această 
cheamă 

utemiștii 
realiza- 

concrete, să

radio din stra- 
iată-mă Invitat

urmărește Na-

țară. Desigur n-a lipsit nici tra
diționalul meci de fotbal între 
marinari.

11 întrerup pe directorul Anzu
lato, cerînd amănunte 
drumului străbătut de .. . „„„„ „ .... ... .VH....
trov care a transportat mașini- |ie jn )una aceasla echipajul va- 
agricole și produse ale 
triei chimice pentru R.D. Viet-, 
nam.

Vasul acesta a fost și în China 
unde a ancorat la Whampoa, în a- 
propierea Cantonului; de aici, 
nava romînească a încărcat orez

— Ce-a însemnat pentru vase
le romînești de cursă lungă în
treruperea temporară a ctrep’ației 
prin Canalul de Suez ?

— Vasul „Ardealul", ar fi stră
bătut prin Canalul de Suez 8.290 
mile, în timp ce el a parcurs pe la 
Capul Bunei Speranțe, 15.300 
mile marine. IaLă deci 7.G00 ce 
mile în plus. Vasului „D’rnitrov", 
care a mers pe ruta Novorosiisk- 
Calcuta-Haifong, apoi înapoi pe la 
Capul Bunei Speranțe, i-au tre
buit 40 de zile în plus, lată deci 
urmările agresiunii imperialiste 
asupra Egiptului, acțiune ce a 
produs pagube tuturor întreprin
derilor de navigație caje 
sesc Canalul de Suez.

,Dimi-
. ,• ill luna accaoia, cvui^ajui \ a-

«porului va pleca să-1 preia. In 
•' urma acestei reparații, „Transilva

nia** va putea deservi. în condiții 
joptime călătorii. Vaporul a fost 
• mobilat din nou, are motoare a- 
proape noi și poate atinge viteza 
’de 21-22 noduri care echivalează 
»cu 39-40 kilometri pe oră. Tot 
din Iugoslavia vor sosi două vase 

, mari de 10.0<30 de/tone. Șan
tierele navale din Turnu-Severin 
șlucrează pentru Navrom două 
vase, fiecare cu un amplasament 
de 1.100 tone. Aceste nave vor 
ieși din docuri anul viitor. Aîte 
două vapoare vor fi construite 
în 1959 tot Ia Turnu-Severin.

Tntrerupem aici reportajul nos
tru despre navele comerciale ro- 
minești. Poate cîndva, după o că
lătorie de proporțiile celei între
prinse recent de „Ardealul** sau 
de „Dimitrov**, însemnările au
torului vor fi mai bogate.

♦

♦

M. ZONIS

(Agerpres)

piticii

♦

r

,4 , seminariile 
interesante, discuțiile se

Foto-reportaj
ȘT. ZAIDES 

GR. PREPELIȚA

obținerea unui

a tinerilor muncitori

decorarea Ansamblului C.C.S 

cu Ordinul Muncii clasa I-a
Recent, Prezidiul Marii Adu

nări Naționale a Republicii Popu. 
lare Romîne a emis un Decret 
privind conferirea „Ordinului 
Muncii** clasa I-a Ansamblului 
de cîntece și dansuri al Consiliu
lui Central al Sindicatelor, pen
tru merite deosebite în activlta-

tea artistică șl cu prilejul aniver
sării a 10 ani de la înființarea 
sa.

Cu același prilej au fost deco
rați cu „Ordinul Muncii** clasa a 
IlI-a 7 tovarăși, iar cu Meda
lia Muncii 45.

PALATUL PITICILOR
Nu-l vorba de-un basm, ci 

de o realitate vie, orietnd gata 
să-și ateste prezența prin gălă
gia locatarilor — o droaie de 
copii intre 3-7 ani, veseli și să
nătoși... Palatul e clădirea Gră
diniței de copii ,,Olga Bancic", 
din orașul Victoria, iar , 
— copiii muncitorilor de la 
Combinatul Chimic.

Poza alăturată (nr. 1) «
o copie fidelă a exteriorului 
grădiniței. Deocamdată însă, cu 
toată mărimea lui, palatul ^e 
mai mic ca cîrsM de 30—70 
ori decît oricare dintre copiii 
de aci; vîrsta lui re numără 
abia în... săptămînil

Zilnic, pe poarta grădiniței 
intră S0 — 90 de copii, Aci, o 
dată sosiți, micii locatari tre
buie mai iutii să se spele sin-

guri pe mîini, pe față... mă rog, 
să se obișnuiască să se îngri
jească și singuri de igiena lor. 
(foto nr. 2). După această în
deletnicire igienică, copiii 
sînt învățați să meargă fiecare 
la dulăpiorul lui de la vestiar. 
Papucii, costumașele care-i aș
teaptă aci (băieții — șorțuri 
albe, fetițele — rochițe bleu) 
sînt o adevărată bucurie pentru 
copii.

După aceasta, urmează lucrul 
cel mai plăcut: gustarea de dL 
mineață; o cană mare de 
cacao cu lapte și pîine cu unt, 
cu miere... mă rog, după do
rință !

Dar clipele cele mai amuzan
te și plăcute pentru cei mici 
vin abia atunci cînd pășesc în 
sala de jocuri. Aci, intr-o sală

mare și luminoasă, cu pereții 
de sticlă, jocuri minunate ocu
pă copiilor o bună parte a di
mineții...

Sd nu credeți însă, că la grd- 
diniță micuții n-au și preocu
pări serioase! Iată-i (foto nr. S) 
în timpul unei ore de... clasă ! 
Da, de clasă / Bineînțeles, o 
oră de proporții reduse, dar to
tuși — o oră. Aparatul nostru 
a surprins tocmai momentul în 
care Florin Antonescu, băiatul 
unui laborant chimist, desenea
ză la tablă, fără pic de teamă, 
căsuța de tort a... Babei Cloan
ța. De l-ar vedea cotoroanța...

După masa de prînz (la care 
le sînt servite 3-4 feluri de mtn- 
care, pe care ei le înfulecă cu 
deosebită poftă, după orele de 
joc) copiii merg la culcare. Cele

patru dormitoare sînt minunat 
mobilate. Pe paturile de fier, 
cu lenjeria albă ca spuma lap
telui, sau pe draperiile de la 
ferestre, stnt desenate diferite 
scene de basm, animale mici — 
prietene ale copiilor..

Somn, masă bună, joc, aer, 
lumină fi căldură părintească, 
iată ce primesc copiii mun
citorilor chimiști la grădinița 
,,Olga Bande”. Iar seara, după 
ce mama întoarsă de la mun
că a reușit să-și aranjeze casa, 
s-o curețe, să gătească mîncare 
în liniște, nestingherită, vine la 
grădiniță să-și ia copilul. Și

cine cu inima deschisă, con
vinsă că peste zi copilul ei a 
căpătat o educație aleasă, o 
îngrijire bună, o supraveghere 
medicală continuă și atentă. 
Iar copiii, copiii se despart 
seara de palatul lor, de educa
toare și de mătușa bucătăreasă, 
tot cu atîta greutate și părere 
de rău cum se despart dimi
neața, de mămică. Grădinița a 
intrat in viața lor de fiecare zi, 
le-a devenit o a doua casă și 
familie.

Educarea economica
înarmarea cadrelor de condu

cere și a muncitorilor întreprin
derilor socialiste cu cunoștințe 
economice temeinice constituie o 
problemă de mare importanță 
deoarece ea ajută acestora să 
înțeleagă bine măsurile economice 
prevăzute de partid și guvern 
pentru dezvoltarea economiei na
ționale și ridicarea continuă a 
bunăstării poporului muncitor și 
să participe activ la înfăptuirea 
lor.

MAI MULTE CUNOȘ
TINȚE ECONOMICE — 

MUNCA MAI RODNICĂ 
IN PRODUCȚIE

actuală de cons- 
socialismulul latu- 

economică a învăță, 
turii marxist-leninistă are o deo
sebită însemnătate. Succesul 
in lupta pentru obținerea . unei 
producții sporite, mai bună și 
cît mai ieftină depinde de gr a* 
dui de însușire a cunoștințelor 
economice, de stăpînirea de 
către cadrele de muncitori, teh
nicieni și ingineri într-o măsură 
din ce în ce mai mare atît a 
tehnicii producției, cit și a e- 
conomiei producției. Lupta pen
tru realizarea volumului pro
ducției industriale planificate 
se cere strîns împletită cu a- 
ceea pentru 
preț de cost cît mai scăzut, 
pentru obținerea activității ren
tabile.

Atît Congresul al II-lea al 
] partidului cît și plenara C.C. al 

P.M.R. din decembrie. 1956 au 
subliniat necesitatea studierii și 
însușirii temeinice a cunoștin
țelor de economie concretă, 
știut fiind că fără aceasta nu 
numai că nu se mai .poate condu
ce în industrie, dar nici nu se mai 
pot obține cele mai bune re
zultate economice în munca de 
zi cu zi a muncitorilor.

In întreprinderi au luat ființă, 
în cadrul învățămîntului de 
partid numeroase cercuri de e- 
conomie concretă. Experiența 
practică a activității acestor

cercuri arată că atunci cînd 
tematica lor este bine aleasă, 
potrivit cu specificul locului de 
muncă, cînd expunerile și refe
ratele se fac pe baza împletirii 
tezelor teoretice cu problemele 
economice concrete, practice ale 
întreprinderii și locului de mun
că al cursantilor, 
sînt II'____ ’L, .____r............
duc pentru rezolvarea cea mai 
eficace a problemelor econo
mice principale, ale locului de 
muncă iar în urma discuțiilor 
se fac propuneri prețioase pen
tru descoperirea și folosirea re
zervelor interne ale producției.

Rezultatele ar fi din toate punc
tele de vedere bune daca nu
mărul cercurilor și competența 
propagandiștilor ar face posi
bilă cuprinderea unui număr cît 
mai mare de tineri muncitori în 
această formă a învățămîntului 
de partid.

Din analiza practicii organi
zării conducerii și funcționării 
acestor cercuri în cîteva mari 
întreprinderi metalurgice din 
Capitală, rezulta, însă, că în 
marea lor majoritate cercurile 
de economie concretă au cu
prins în acest an numai cadre
le de conducere tehnică admini
strativă ale secțiilor, pe unii 
secretari ai organizațiilor de 
partid și organizatori de grupă 
sindicală și unii muncitori 
vîrstnici, fruntași în producție.

Cadrele de conducere U.TM. 
din secțiile întreprinderilor, ca 
și masa tineretului, nu au fost 
însă cuprinși pînă acum în a- 
ceastă formă de studiere a e- 
conomiei concrete, și în general 
tinerii nu sînt îndrumați de 
către organizațiile U.T.M. să 
studieze organizat problemele e- 
conomice ale întreprinderilor. Or, 
este știut că tineretul ocupă un 
loc destul de important în pro
ducția fiecărei întreprinderi. 
Majoritatea tinerilor nu au ex
periența necesară în producție; 
și dacă unii tineri nu dau re
zultate bune în producție acest 
lucru se datorește într-o măsură 
și faptului că ei nu au de loc

cunoștințe economice, nu sînt 
învățați să prețuiască din punct 
de vedere economic timpul de lu
cru Și bunurile materiale ale în
treprinderii. Rezultatele nemulțu
mitoare ale multora dintre tineri 
in îndeplinirea normelor, tn obți
nerea unei producții de calitate 
și cu un preț de cost redus, in 
creșterea ctștigurilor lor sînt da
torate nu numai calificării insu
ficiente, ci și necunoașterii și 
neînțelegerii conținutului proble
melor economice ale folosirii fon
dului de timp de muncă, ale fo
losirii capacităților de producție, 
ale folosirii cu chibzuință a ma
teriei prime etc.

Cadrele de conducere ale UTM 
din secții și ateliere, necunos- 
cînd bine ele însele problemele 
economice concrete ale muncii 
secției respective, nu pot îndruma 
destul de bine tineretul să mun
cească în mod cit mai economic, 
nu pot face ca orgamzația U.TAl. 
să-și aducă un aport suficient la 
rezolvarea problemelor tehnico- 
economice ale producției la lo
cul respectiv de muncă.

E un lucru negativ necunoaș
terea de către tinerii muncitori, 
și cu atît mai mult de către ca
drele de organizație a unor no
țiuni economice de bază, cum ar 
fi bunăoară factorii sporirii pro
ductivității muncii, căite de re- 
ducere a prețului de cost, pîrghli- 
le întăririi regimului de economii 
ia fiecare loc de muncă etc.

Inițiativa prețioasă a colectivu
lui uzinelor „I. C. Frimu“-Sinaia 
de pildă ■— „F'ecare produs cu 
un preț de cost mai redus" — 
inițiativă îmbrățișată in aproa
pe toate întreprinderile noastre, 
poate da rezultatele dorite nu- 
mai atunci cînd muncitorii cu
nosc temeinic ce este prețul de 
cost și care sînt căile concrete 
în uzină pentru reducerea lui. 
Din păcate, însă, sînt foarte desa 
cazurile cînd tehnicienii și ingi,

M. RESIGA



Școala noastră
împlinește 400 de ani

Școala medie ,.$olyai Farkas" 
din Tg. Mureș își sărbătorește 
anul acesta a 400-a aniversare. 
Ea este insă nu numai sărbătoa
rea școlii noastre. Nu-i o simpla 
coincidentă că tocmai anul acesta 
și tocmai școlii „Bolyai", cu un 
trecut de 400 de ani, i-a acordat 
guvernul un mare ajutor, prin a- 
Iccarea sumei de 5 milioane lei 
ppntru renovări și modernizare. 
AcdNt gest a dat naștere unui 
ăvi.nf neobișnuit în rlndul tinere
tului' șl corpului profesoral. Moș
tenirea progresistă de patru se
cole a’ școlii „Bolyai" a trezit și 
trezești' sentimentul de mindrie 
tn fiecare elev al școlii noastre, 
mlndria \ de continuatori, in vre- 
mile noi,\ a acestei vechi traditu.

Școala a,fost întemeiată In 15.57 
Primul director al școlii a fost 
i.askoi Csdi’os Piter, eminent 
luptător Impot.'iva Invătămintului 
scolastic. In generalul im
perial Basta a dat fac școlii. Ul
terior a fost reconstruită, pe 
locul în care se g\5eșle și astăzi 
Stntem mtndri că aeem astfel de 
înaintași ca KdMes ,Samuel ca 
marele savant Bolya'i Farkas 
care a fost timp de aproape 50 
de ani profesor la această școală.

Tineretul școlii, ca și cornul 
profesoral au fost adepțt tnfocați 
ai revoluției din 1848. Pe atunci 
sălile de cursuri se transforma
seră în săli de întrunire. După 
tnfringerea revoluției, în 1850. 
școala s-a deschis cu săli aproape 
goale. In anii următori infringerii 
revoluției, orașul Tg. Mureș și co
legiul au devenit focare de rezis
tentă împotriva imperiului hab-

sburgic. Fiind in legătură strlnsă 
cu colonelul lozsef Xșokk, omul de 
încredere al lui Kwssdth, lănos 
Torok, fost profesor de istorie, a 
organizat o conspirație care a 
fost insă descoperita, conspira
torii fiind executați la 10 martie 
1654.

După eliberarea Riominiei s-au 
deschis noi orizonturi. Acum, 
cind sărbătorim a 400-a aniver
sare a școlii noastre, ne amin
tim de marii noștri înaintași și 
ne străduim tn toată munca 
și comportarea noastră să creștem 
oameni adevărați, să fim conti
nuatorii lor demni.

Organizația noastră ,UTM par
ticipă cu insufle/ine la pregătirea 
festivităților și acțiunilor ce au 
loc xu priie/ul acestei aniversări, 
ca și la lucrările de construcție 
și amenajare a școlii Utemiștii și 
tofi edevii școlii noastre lucrează 
voluntar, in orele libere, la lu
crările de amenajare, ajutind con
structorilor.

In cercurile științifice, elevii 
studiază și pregătesc lucrări des
pre istoria școlii și despre viața 
și activitatea unor erninenfi pro
fesori ca Samuel Koteles, Bolyai 
Farkaș, Torok Jinos. La o ședință 
a comitetului UTM s-a discutat 
amănunțit despre sarcinile ute
miștilor In legături cu a 4OO-a 
aniversare a întemeierii școlii. 
Cu acestî prilej am adoptat un 
plan spei-.iat — inspirat din pro
gramul aniversării, întocmit de 
conducerea școlii.

Aș vrea, să amintesc dteoa din 
acțiunile noastre.

Uiemistul Novai Vencei pre
gătește o comunicare despre isto-

Aproape 2 milioane pomi 
fructiferi plantați

Lucrările de plantări la pomi 
fructiferi au fost încheiate cu 
succes tn întreaga țară. Gospodă
riile agricole colective, întovără
șirile agricole și țăranii muncitori 
cu gospodărie individuală au 
plantat în primăvara aceasta 
peste 1.832.000 pomi fructiferi din 
care gospodăriile agricole colec
tive au plantat în masiv circa 
255.000 pomi.

Cele mai multe plantări au fost 
făcute ta regiunile Pitești. Pioești, 
Timișoara, Oradea, Hunedoara și- 
Craiova.

Tn întreaga țară plantările de- 
primăvară .au fost făcute potrivit 
raionârii soiurilor și cehe ma- 
multe pe tei«nuri improprii pentrw 
alte culturi.

(Agerpres).

ricul școlii pe care o va prezenta 1 
in adunarea generală deschisă a ! 
organizației. Cercul de istorie pre
gătește o lucrare despre viața și 
activitatea revoluționară a lui 
Torok lănos. Lucrări asemănă- ■ 
toare pregătesc și celelalte cercuri 
care, apoi, vor fi prezentate la 
sesiunea cercurilor științifice din 
școală. Vom stabili legături, prin 
corespondență și cu alte școli 
din țară, printre altele cu o ve
che școală din lași. Ansamblul 
nostru artistic pregătește, in cin
stea aniversării, un concert festiv. 
Totodată vom iniția o mare com
petiție sportivă închinată acestei 
sărbători.

împreună cu direcțiunea școlii, 
vom pregăti un panou de onoare 
pentru cinstirea celor mai sir- 
guincioși elevi din acest an de 
invățămînt, precum și o gazetă 
de perete festivă intitulată 
patru suta generație**

Acțiunile noastre nu vor avea 
un caracter izolat. Intenționăm 
să atragem la festivitățile noa
stre și pe utemiștii din celelalte 
școli din Tg. Mureș pentru ca 
să ne cunoaștem mai bine, să ne 
împrietenim și să le facem și lor 
cunoscută istoria școlii noastre.

La pregătirile noastre iau parte 
activă și copii din clasele infe
rioare. mai ales pionierii. Dele
gații de pionieri vor vizita pe 
foștii elevi ai școlii — astăzi 
cunoscuți profesori, scriitori, com- 
pczLtori...

Desigur, programul aniversării 
este tu mull mai bogat Condu
cerea școlii pregătește o vastă 
monografie (Carte jubiliară) in 
5000 de exemplare, la alcătuirea 
căreia vor lucra foștii absolvenți 
ai școlii. Apoi var avea loc în
truniri ale veteranilor, seri lite- 
rare, concerte etc. la care își vor | 
da concursul muzicieni ca Zinger 
Gyorgg, Csiki Lâszlo. scriitori ca 
Hajdu Zoltân, Szekely lănos. 
Ha/du Gyăzo și mulți alții, foști 

. elevi ai școlii.
Festivitățile, începute tn luna 

- martie, vor continua în M cursul 
. anutui, și In timpul vacanței. Ele 

vor avea un mare rol educativ 
f însuflețirea a cuvrins întreaga 
• noastră organizație. Utemiștii 

muncesc, învață, ventru a sărbă
tori cum se cuvine a jru-
versare a școlii noastre.

Patria 
eresul.

secretar 
de la

București. Grădin» Pro- 
T. ' Vladimlrescu. G. Coș- 

DRAGOSIE DE MAMA; 
DECADA CULTURIIRepublic.: DECADA Sretliira

RSFSR DE LA 24 MAL CRONICA 
AMANȚILOR SĂRĂCI; Magberu. în
frățire. tntre popoare C'n’ralA
Sirno. Olga Bancio ORA H. MUNTE
LE RETEZAT: V. AlecsandrL Al. Po
pov OAMENI FARA IMPORTANȚA: 
r C. Frimu: CRONICA AMANȚILOR 
SĂRĂCI; Elena Pavel, Alex. Sabia. Li
bertății : FIICA MEA TRĂIEȘTE LA 
V1ENA: Lumina. Popular: DISPĂRUT 
FĂRĂ URMA: Victoria: CHITARELE 
DRAGOSTEI: Doina, llie Pmlllle Vol
ga: CITADELA SFARLMATA: Max™ 
Gorki; DECADA CULTURII R.S.F S.R.;

Timpuri NoL DE LA .VOLVOV LA XV 
GORA SOLDĂ TUL DITAI ARTA DE 
A PICTA, O AVEM TURA LA MUZEU. 
SPORTUL ROMTSESC TtmrMulm: 
SINHA MOCA: Gti Do)., Z3 AneusL 
Alianța: DON JUAN; G-trit.: BALADA. 
SIBERIEI: Visile RoaiU. Mior'p: 
PREA TIRZIU; Cultural: CU FAȚA. 
SPRE PUBLIC: Unire. : CORABIA. 
VISELOR: Constantin Dvrid: BÎPA.- 
DRACULUI: FlacAr». JAN ZIZKA. T. 
VladimlrvKU: COASTA LUt , ADAM. 
Arta Moților ULTIMAtNTJLMRE; 
Munca IN TOIUL LUPTEI: M-, Ej? 
nescu: AL «I LEA; I MM. INIMA 
CINTA: N Bălcescu: VAGABONDUL, 
(ambel. serii); Aurel Vlaiat: FERO
VIARUL.

cer schimbător mai mult no ros z?ua, 
cind vor cădea averse de ploaie înso
țite de desclrclri electrice ta cee mat 
mare parte a Urii. VTnt potrivit (ftn 

I sectorul nordic. Temperatura tn sci- 
dere ușoară mal tntti iar apoi stațio
nară, minimele vor oscila între 4—121 
grade. iar maximele între 14—24 
grade. Local tn munți, averse de lipo- 
viti-

PENTRU REGIUNEA BUCUREȘTI: 
Vremea rămîne neschimbată cu ce
rul variabil, mai mult noros ziua, cînd 
devine favorabil averselor trecătoare 
de ploaie. Vînt cu ușoare Intensificări 
din sectorul sud.vest. Temperatura sta
ționară. noaptea va oscila între 10—12 
grade, iar ziua va urca între 22—25 
grade

PENTRU URMĂTOARELE TREI 
ZILE IN ȚARAi. Vreme răcoroasă cu

(Urmare din pag. l-a)

nerii nu acordă suficientă aten. 
ție însușirii și răsptndirii cunoș
tințelor economice, iar muncito
rii vlrstnici și tineri nu știu 
nu sînt îndrumați să studieze 
conomia întreprinderii lor.

S' 
e-

LA DOUĂ MARI 
ÎNTREPRINDERI 
DIN CAPITALĂ

acele probleme tehnico-economiee 
care sint cele mai urgente și mai 
importante pentru locul de muncă 
respectiv etc.

Comitetul U.T.M. din Complexul 
„Grivița Roșie* de asemenea nu 
acordă atenție însușirii cunoștințe
lor economice de către tinerii 
muncitori. Cum s-ar putea altfel 
explica indiferența și pasivitatea 
membrilor acestui comitet față de 
inițiativa extrem de prețioasă a 
comitetului de partid și a condu
cerii administrative a complexu
lui care au organizat un ciclu de 
conferințe pe teme economice ți
nute de cele mai competente ca
dre de economiști și tehnicieni din 
complex în fața cadrelor de con
ducere din secțiile și serviciile

Să vedem, bună oară, cum 
stau lucrurile la uzinele 
„Mao Țze dun" din Ca

pitală. Aici comitetul U T.M.. pînă 
acum, nici nu s-a gindit măcar 
la problema propagării cunoștin
țelor economice in rindurile tine
rilor muncitori din uzină. Și a 
ceasta lipsă se resimte. Am 
încercat să leg o mică discu
ție cu tinerii Cincă Marin și Crîn- 
gan Miliai. membri ai biroului 
U.T.M. din secția sCulărie a uzine
lor, despre unele laturi economice 
ale muncii lor. despre felul cum 
biroul organizației U.T.M. îndru
mă tinerii să studieze proble
mele economice, cum îi mobilizea
ză la acțiunea de descoperire a re
zervelor reducerii prețului de cost 
etc. Am putut constata lipsa celor 
mai elementare cunoștințe de eco
nomie industrială. Din moment ce 
comitetul U.T.M. de uzină nu se 
îngrijește să ajute cadrelor de or
ganizație să-și însușească mini
mul de cunoștințe economice ne
cesare. este lesne de înțeles de ce 
birourile organizațiilor U. T. M. 
de Ia „Mao Țze-dun" nu reușesc 
să pună tn centrul activității lor
problemele multiple ale producției, POSIBILITĂȚI CE SE CER 
de ce nu se preocupă de latura cnr nciTCeconomică a producției. FOLOSITE
. A.îtepi:n.d.",in,s,trTuî!iu?i ?e,Mra’ Oînt m»l'e posibilități pentru 
ion corni etui L.TJ 1. de la „Mao îmbunătățirea calitativă a
Tze-dcn: nu a manifesta mcio kJ muncji de înarmare a ti.
" :as nd posi- nerilor muncjtori cu cunoștințe

teWți wtej^^^ li organiza economice. Printre acestea, pe 
xare1—* mui ciclu de plan principal se situează nece

sitatea ridicării nivelului pre- 
seminariilor propagandiștilor de 
la cursurile serale U.T.M. — mai

In slujba vieții
încă din toamna trecută, la 

Spitalul de oncologie din Orașul 
Stalin se fac experimentări pentru 
folosirea izotopilor radioactivi de 
fosfor și aur la vindecarea dife
ritelor tumori canceroase.

Din 20 bolnavi socotiți pînă 
acum nevindecabili, 14 au părăsit 
spitalul cu sănătatea restabih'tă.

Printre cei care s-au vindecat 
prin această mare descoperire a 
științei moderne sînt și țăranii 
muncitori Ana Taflan și Gheorghe 
Nistor din raionul Făgăraș.

FLORICA DRAGAN 
activistă

împărțirea premiilor 
la concursul țcorarde 
istorie ți literatură 
romînă

GALĂ DE FILME

Scenă din filmul „Vocație'

Marți dimineață a avut loc la 
Școala medie „Gh. Lazăr" din 
Capitală festivitatea de închidere 
și Împărțirea premiilor concursu
lui de istorie și literatură rominâ 
pe țară organizat de Societatea 
de științe istorice și filologice din 
R.P.R., la care au participat ele
vii din cursul mediu

Cu această ocazie s-au acordat 
23 premii și mențiuni pentru cele 
mai bune lucrări in urma trierii 
din faza republicană.

Acad. prof. Al Graur, vicepre
ședinte al Societății de științe 
istorice și filologice. Eugen Bli- | 
deanu din partea Ministerului In- |___
vățâmintului și Culturii, Nina Te • privegherea Măriei Pavlovna pe 
'■eseu, din partea C C al U.T„M. ------------ ni" *'nH

au felicitat pe cei premiați.
Din partea elevilor premiaȚi an j VnsTbil'itate' deosebită. Ălio- 

adus mulțumiri cadrelor didactice I șa cintă cu pasiune noaptea la 
Mihail Botez de la Școala medie i cu riscul de a fi certat că 

1 n „ ;•, «I v»i.ri„ A. I mi se ctilcâ la timp, compunenr. 1 București și \alenu An- l ~ hasm,lnr !ndră.

V o c
Anii teribilț *1 războiului. O 

explozie asurzitoare. Intr-o casă 
părăsită. Maria Pavlovna — di
rectoarea unei case de copii, gă
sește lingă cadavrul unei femei, 
un copil plingind îngrozit. Băie
țașul Alioșa Sneghirey devine u- 
nul din fiii îngrijiți cu dragoste 
._ „Z, colectivul
1 caze-i ține loc de tată și mamă.

Anii de pace. Alioșa a crescut, 
e drăgălaș, vesel și zburdalnic, 

I fericit intre colegii săi. sub su-• • •------- ---------- -------- . - 
| tare o iubește nespus Din cind 
I In cind are clipe de neliniște, pe 
| față are un fior straniu, dovedeș-

țașul Alioșa

la casa de copii, în

Teatrul lui Maiakovski

a ț i e
lui Dobrînin unde este găzduit, 
Alioșa se împrietenește cu fiul a- 
cestuia — Boris. Prietenia ame
nința Ia un moment dat să se 
rupă. Boris e invidios pe succe
sele lui Alioșa și-l jignește dure
ros. Dar însuși Ivan Vladislavo- 
viei — severul profesor de la con
servator — îi ia apărarea lui A-

Decada culturii RS.F.S.R. a 
adus In librării prima tălmăcire 
rominească integrală a „Teatru
lui" lui Maiakovski. Interesul ci
titorilor fufă de acest aspect mai 
pufin cunoscut la noi al creafiei 
marelui paet a făcut ca încă in 
primele zile după aparifie, tiraful 
primei ediții să fie aproape e- 
puizat.

In legătură cu noutatea proce
deelor maiakovskiene in drama
turgie, se cade a preveni inter
pretările eronate ale acelora care 
ar identifica eventual rechizito
riul maiakovskian împotriva 
„viefii trăite" pe scenă cu o pro
fesiune de credinfă anti-reatislă. 
Maiakovski a fost profund anco
rat tn lupta pentru desăvirșirea 
metodei realist-socialiste a teatru
lui sovietic, tn 1929 el începuse 
să colaboreze cu Teatrul de Artă 
din Moscova In vederea unei noi 
comedii, „Miliardarii", pe care 
moartea l-a împiedicat s-o ter
mine. tn privinfa principiilor artei 
actoricești și regizorale, opiniile 
lui Maiakovski s-au întilnii nu o 
dată cu principiile stanislavskie- 
ne; simplitatea șl adevărul ex
presiei bazate pe „cea mai in
tensă trăire interioară" erau 
punctele cardinale ale crezului 
scenic al luiservator — u ia apamita r* . ________

lioșa și luîndu-i sub oblăduirea Maja&wsfc. De 
ini îl «iuti să se oerfectioneze. aceea, in dra-lui îl ajută să se perfecționeze.

Serbarea de sfîrșit de an. A- 
lioșa cîntă la Han, ca solist in
tr-un concert r----------J- -

șa cintă cu pasiune noaptea la

nr. 1 București și L ...... „ ,.___ . . „ .. muzica pe temele oasmeior înora-
dreesen. de ia Școala med.e nr. 9 , de copri. Intr-o bună zi, di- 
Cimpulung Muscel. ---------

(Agerpres)

muzică pe temele basmelor indră-

KADAR LAJOS
al comitetului U.T.M. 

Școala „Bolyai Farkaș* 
din Tg. Mureș

~ — — —--r -
- or ul Dobrinin il cunoaște, e 
mpresionat de talentul lui muzi

cal și il aduce la Moscova pentru 
• studia la conservator. în casa

Scenă din

— și sporirea exigenței la alege
rea propagandiștilor UT-M. Este 
necesar ca discuțiile pe teme eco
nomice — atlt cele din progra
ma formelor de invățămînt al 
U.T.M. cît și cele din afara ei
— să fie conduse de oameni 
competent: in probleme economi
ce din întreprinderile respective, 
la care comitetele U.T.M. din în
treprinderi să facă mult mai des 
apel.

Comitetele U.TJA. din Între
prinderi ar trebui să acorde o a- 
tenție mult mai mare conferințe
lor pe teme ecooomice elaborate 
în secțiile de agitație și propa
gandă ale " ‘ ‘ 
orășenești 
trimise de

comitetelor regionale, 
și raionale U.T.M. și 
către acestea ta între-

prin munca creatoare a omului 
liber.

Eroul piesei „Ploșnița", Pristp. 
kin („zis și Pierre Skripkin, fost 
muncitor, fost membru de partid, 
tn prezent mire"), care după spu
sele unui amic al său unește 
„munca anonimă, dar atlt de 
măreață, cu capitalul doborit dar 
atlt de seducător", stă congelat 
timp de cinci decenii intr-un bloc 
de gheafă. Readus la piață spre 
sflrșitul secolului nostru, pușla- 
maua va fi expusă tntr-o gră
dină zoologică a viitorului unde 
va fi privită și examinată ca a 
curiozitate științifică, ca o abe
rație a naturii omenești. „După 
indiciile exterioare — spune Di
rectorul grădinii zoologice — 
după tngroșări dermice, vest
minte și alte amănunte, venera
bilul profesor a raportat in mod 
eronat mamiferul dezghețai la 
„homo sapiens" și la specia lui 
superioară — clasa muncitoare— 
M-am convins Insă că avem de 
a face cu un groaznic simulant^ 
cu înfățișarea omenească și ci' 
este vorba de cel mai uimitor 
parazit." (In legătură cu „Ploș
nița" trebuie citată In mod deo
sebit traducerea conf. univ. Ta
mara Gane care, redlnd savoarea 

originalului și 
făcind accesibile 
cele mai fine 
nuanfe ale sati
rei maiakovskie- 
ne, a reușit tot- 

textului romlneso

maturgia lui, 
____ _ folosirea măia- 

h „.. ......rt acompaniat de o stră a hiperbolei
orchestră de oameni maturi, di- satirice, a grotescului, a bufonadei 
rijată de Dobrînin. Intr-o lojă, rămln o strălucită dovadă a di- 
profund emoționată. Maria Pav- versitătii formelor de expresie pe 
lovna îi urmărește cu dragoste care le poale lua arta realismu- 
șuccesul. lui socialist.

...Anii teribili ai războiului... In- Confruntarea contradicțiilor din 
tr-o casă părăsită. Maria Pavlov- actualitatea imediată a construc
ția găsește lingă cadavrul unei tiei socialiste cu principiile co- 
femei, un copil plingind îngrozit, munismului, confruntare care 
Prin Maria Pavlovna, societatea constituie patosul poeziei satirice 
sovietică a salvat un copil de la 0 lui Maiakovski, dobindește în 
pieire, a salvat omenirea de pier- piesele sale dramatismul ciocnirii 

■ —’------* ‘-1—‘ nemijlocite dintre ceea ce continuă
să fie vechi tn prezent și ceea ce 
va fi cu adevărat nou In viitorul 
comunist. —• Bine, veți spune, dar 

t lupta dintre vechi și nou consti- 
i_ tuie, simplificînd lucrurile, pivotul 

conflictului in oricare din operele

derea unui minunat talent.conservator. In casa

Aventurile lui Artiomka
Irezistibil atras de circ. Acolo se 
împrietenește cu negrul Peps, ian 
Pe7Ă'titP deOrputornlc.bpaîronulSil dramaturgiei sovietice Acest lu- 
plătește ca să fie învins de „fru- ‘ P‘. . adevărat, dar
moșul prinț alb*. Artiomka nu se 
dă bătut cu una. ii * *” '' 
antrenează împreună cu Peps pe - .
herculeanul hamal Vasilii Gore- lul< fe,ul de «fața 
Iov ș». într-o buna zi, i 
infringe pe I./—. ...
alb*, primind un premiu însem
nat

Filmul prilejuiește înfățișarea 
□nei interesante fresce a vieții 
poporului din sudul Rusiei in vre
mea țarismului, a pitorescului tir- 
gurilor și bllciurilor. a vieții ac
torilor de circ In același timp, ___
pătrunde cu finețe în psihologia ’'viitor,
copiilor, creionind cîteva tipuri ..Misterul-buff" tnfăfișează că 
deosebit de bine realizate, ară- lătoria fantastică a reprezentan- 
tind maturizarea lor vremelnică t^or omenirii muncitoare prin 
____ „„„i___ ,^a‘“ și prin „iad" șt în cele din ,n condițiile grele din acele tim- urmă mirea lof ,pămlntul 
puc-__________________________făgdduinții" care se dovedește a

Un film care va fi apreciat deo- fi același pămint pe care a trăit 
sebit de copii pentru ideile sale și muncit mai înainte fiecare din 
generoase, pentru peripețiile sale ei, dar curățat acum de murdărie 
pasionante. fi de exploatatori, transformat

e un mic orfan, dar 
plină de aventuri in- 
____7—'*• :-i ni 

e poiestesc. transpunind pe e- 
cmn o frumoasă nuvelă a iubitu- 
tte scriitor pentru copii — 1. Va- 
sreeriko.

Artioinka a învățat meseria de 
cizmar și repară toată ziua dz- 
me'e și ghetele hamalilor iintr-un 
part ,i vechii RjsîL Dar el e 
;neă un copii și de aceea este

Artiomka 
are o viață , 
le-esante Cineaștii sovietici

. Aiuuiuna nu — ceea ce face poezia specifică a 
i, cu două. El îl teatrului lui Maiakovski, este că

- ^y^ vi\torul, oamenii viitoru
lui viuic- ’ ■ . , 5 al viitorului

oună ^i, acesta îl comunist în zilele noastre, folo- 
înfumuratul „prinț stnd această splendidă hiperbolă 

piesele 
și mai 
mai In
și mai 
satirice.

care poate fi regăsită Intr-un fel 
sou intr-altul în toate 
sate, pentru a demasca 
puternic, in tot ce au ele 
veclut, mai monstruos 
caduc, obiectivele sale 
Necruțătoare, corosivă, satira lui 
Maiakovski este profund optimistă 
tocmai prin pasionata sa incre-

odată să dea 
setnteierea repticilor scrise anu
me pentru scenă).

In „Baia" (care-i „spală pe 
birocrați" — spunea Maiakovski 
despre piesă), inventatorul Ciuda- 
kov creează o „mașină a vremii" 
cu ajutorul căreia aduce In pre
zent o delegată a anului 2030 — 
Femeia fosforescentă. Aceasta are 
împuternicirea de a-i alege pe cei 
mai buni reprezentanți ai prezen
tului „pentru a-i promova în viito
rul comunist". Cind în ultimul 
act, tofi birocrații, fricoșii, lingăiii 
care-i puseseră piedici lui Ciuda-T 
kov, se îmbulzesc să intre td 
„mașina vremii" — In fruntea lor 
stă cancelaristul Pobedonisikov 
care, pregătindu-se de plecare 
și-a încasat 
ani — roata 
împrăștie cit

„Tovarăși 
fosforescentă, la primul 
vom (Ișni înainte, spintecind tim
pul imbătrinil. Viitorul va primi 
cu drag pe tofi cei care vor avea 
măcar q trăsătura înrudită -CU 
colectivul comunei, adică bucuria 
de a munci, setea de a se jertfi, 
avlntul neistovit de a inventa, 
dorința de a reda umanității no
bila ei mindrie... Timpul. în zbor 
va mătura vechiturile și va spul
bera balastul celor pe care în
doiala i-a făcut reci și inutili."

In felul acesta, scena finală a 
„Băii" pare că exprimă semnifi
cația supremă a hiperbolei la care 
geniul poetului a invitat viitorul.

Cititorul pieselor lui Maiakov-ă 
ski tși pune o întrebare legitimă :ț 
Pe cind vom vedea în sfîrșit și 
întruchiparea lor scenică ?

AL. RAPIȚEANU

diurna pe... 100 de 
vremii ti aruncă și-i 
colo l
— anunfd Femeia 

semnal

CONCURSUL TINERILOR ACTORI

M. STEHLIK: „Steaguri pe turnuri"
„Aveatunle Ini Artiomka"

ci acestora câ:le sporirii produc
tivității muncii ș: ale reducerii 
prețalni de cost al pieselor fa
bricate de ei. tn ce coastă îmbu
nătățirea sistemului de salariza
re in curs de experimentare etc. 
Este de dorit ca Tn iiecare secție 
să fie organizate asemenea dis
cuții economice menite sâ sti
muleze preocuparea tinerilor 
muncitori pentru latura nconomi- 
că a activității secției.

Este de dorit ca comitetele 
U.T.M. să se îngrijească conti
nuu de pregătirea și participarea 
regulată la discuții a acelor pu
țini utemiști care fac parte din 
cercurile de economie concretă 
existente în întreprindere. De a- 
semenea nu trebuie pierdută din

Educarea economica
a tinerilor muncitori

M. 
or-
să

complexului ? Comitetul U. T. 
putea să mobilizeze birourile 
ganizațiilor U.T.M. din secții 
participe cu regularitate la aceste 
conferințe utile, care contribuie 
nemijlocit la îmbogățirea cunoș
tințelor economice ale activiștilor 
U.T.M. dîndu-lc astfel posibilita
tea de a se orienta mai bine în 
problemele concrete economice ale 
gospodăririi uzinei și de a îndru
ma tinerii să lupte pentru a reali
za fiecare produs cu un preț de 
cost mai redus.

■ornice spe-
țrii din sec-

tinerii din ales atunci cînd acolo se discu- 
tczt.ră cu tă teme cu caracter economic

prinderi. Față de textul acestor 
conferințe economice generale 
trebuie manifestată o atitudine 
creatoare. Ele trebuie să fie 
adaptate în modul cel mai serios 
și cît mai aprofundat condițiilor 
locale ale întreprinderii de către 
oameni pricepuți, special însărci
nați de comitetele U.T.M. să facă 
acest lucru. Simpla citire la 
colțul roșu etc. a acestor texte 
în fața utemiștilor din întreprin
dere, cum face comitetul U.T.M. 
la complexul „Grivița Roșie** evi
dent este departe de a da rezul
tatele cele; mai bune.

Trebuie sprijinită, încurajată și 
larg popularizată inițiativa ace
lor economiști, ingineri și tehni
cieni, care în sectorul lor de 
muncă se străduiesc să ajute ti
nerilor muncitori să înțeleagă 
conținutul economic al măsurilor 
economice prevăzute de partid și 
guvern. Mă gîndesc, de pildă, la 
tînărul inginer Rogoz Teodor de 
la secția strungărie a complexu
lui „Grivița Roșie", care în ca
drul unor convorbiri organizate 
cu tinerii din secția sa le expli-

vedere, acolo unde este cazul, ac
tivitatea propagandiștilor ute- 
miști care conduc cercuri de eco
nomie concretă sau care semina
rizează temele de economie de 
ramură la cursurile serale ale 
U.T.M. și la cercurile „Să ne cu
noaștem patria". Cu atît mai 
mult trebuie sprijinită munca a- 
celor utemiști care alcătuiesc con
ferințe economice axate nemijlo
cit pe activitatea secțiilor și a 
uzinei în întregimea sa. Mate
rialul acestor conferințe, lecții 
etc. trebuie să îmbine armonios 
teoria cu practica. Pentru aceas
ta, propagandiștilor trebuie să li 
se pună la dispoziție cifrele și 
datele din activitatea uzinei cu 
ajutorul cărora să-și argumente
ze convingător tezele. Sint dese 
cazurile cînd propagandiștilor 
din întreprinderi, care întocmesc 
lecții pe teme economice, nu li se 
pun la dispoziție datele necesare 
din activitatea propriei lor uzine. 
Aceasta, împreună cu lipsa de cu
noaștere profundă a teoriei eco
nomice și a economiei uzinei 
chiar de către propagandistul

» »»>»*»»»»» »» » >:»>:>>
respectiv face ca lecțiile elabora
te să abunde în generalități, să 
nu trezească interesul celor care 
le ascultă. Exemple de astfel de 
lecții puțin utile pot servi cele 
elaborate la uxinele „Mao-Țze- 
dun" de inginerul Neacșu. Lecția 
„Productivitatea muncii și căile 
ridicării ei* in afară de faptul că 
tratează unilateral, incomplect și 
confuz problema enunțată, nu 
conține absolut nici un cuvint 
sau cifră despre uzina „Mao-Țze- 
dun“ deși această lecție slabă a 
fost predată in multe cercuri de 
economie concretă din uzină. A- 
celași lucru se poate spune și 
despre lecția „Planul tehnic in
dustrial și financiar al întreprin
derii* întocmită de același propa
gandist. Lecțiile întocmite la un 
scăzut nivel teoretic și nelegate 
de practica uzinei, influențează 
nivelul desfășurării discuțiilor 
din seniinarii.

Nu este bine ca propagandiștii 
permanenți ai cercurilor în care 
se discută teme economice să se 
mărginească la predarea și semi
narizarea după broșură, ci să 
indice și să asigure studierea 
unei bibliografii cit mai complec
te. De asemenea organizațiile 
U.T.M. trebuie să se îngrijească 
ca discuțiile în seminariile pe 
teme economice să se desfășoare 
la un nivel teoretic corespunzător 
și să se axeze pe problemele econo
mice concrete ale locului de 
muncă înspre rezolvarea cărora 
cei care studiază economia între
prinderii lor să-și îndrepte efor
turile.

Succesele în înarmarea tineri
lor muncitori cu cunoștințe eco
nomice temeinice depind în mare 
măsură de organizarea activită
ții viitoarelor cercuri de economie 
concretă și a cercurilor politice 
ale U.T.M.

înarmarea tinerilor muncitori 
cu cunoștințe economice temeini
ce este o necesitate pe care mulți 
dintre ei o simt. In același timp 
ea este o condiție importantă pen
tru încununarea cu succes a 
eforturilor pentru realizarea unei 
producții sporite, mai bune și cu 
un preț de cost cit mai redus.

Tinerii Naționalului au dovedii 
cd pot susține pe umerii lor un 
spectacol, chiar cind textul nu 
este prea generos. A apărut evi
denta strădania colectivului, une- 
ori au mai multe, alteori cu mai 
puține succese, de a atenua sche
matismul unor personaje, de a 
estompa slăbiduniie de construc
ție dramatică. Fără a ne propune 
să facem o cronică a Steaguri
lor pe turnuri** vrem să ne expu
nem clteva impresii pe marginea 
spectacolului vizionat tn cadrul 
finalei concursului tinerilor ac- 
tori_ Și vom tncepe prin a discu
ta clteva realizări actoricești ale 
unor tineri, dacă se poate spune 
așa. din vechea gardă a Națio
nalului pe care i-am urmărit și 
In alte spectacole de tineret. Să 
ne fie iertat dacă unii dintre ei 
nu mai participă la concurs, dar 
oricît de indiscreți sint cronicarii 
— vlrsta actorilor rămlne chiar 
și pentru ei, de cele mai multe 
ori, o enigmă.

dar. vom începe cu Ralu- 
ca Zamfirescu, care reînvie tn a- 
cest spectacol figura adolescen
tului, sincer și inimos, ce-și poa
te uita copilăria amăritâ și chi
nuită datorită ajutorului colecti
vității sovietice. Ni-l reamintim 
pe Tosea, adorabilul Tosea din 
„Viața nouă**, și constatăm cu 
bucurie că actrița creează și tn a- 
cest spectacol In chipul ’ui Va
nia Galcenko, un băiețandru tot 
atit de izbutit (dar de ce Raluca 
Zamfirescu este distribuită numai 
in roluri de acest gen ?) lată-l așa 
dar pe Vania, micuțul lustragiu 
făcindu-și ba o reclamă gălăgioa
să, ba adresînd rugăminți fier
binți trecătorilor ce se îndreaptă 
spre gară, de a-l lăsa să le cu
rețe încălțămintea Există In gla
sul lui Vania — Raluca Zamfires
cu — care vede că trecătorii nu 
se opresc accente înduioșătoare de 
disperare și neputință. Regăsin- 
du-l pe Vania in colonia ,,/ Mai** 
organizată de Makarenko, spec
tatorii urmăresc cum talentata 
actriță tși dezvolta persona/ul de 
la timidul și speciosul copilandru 
pînă la inimosul și perseverentul 
băiețandru care nu-și precupețește 
nici odihnă, nici muncă, pentru a 
descoperi pe răufăcătorii ce tul
bură liniștea colectivului;

Cred că regizorul nu a greșit 
distribuindu-l pe Matei Gheor

ghiu In rolul lui fgor Cerneavin. 
Chipul tlnărului excroc cu aere 
de intelectual, puțin sceptic, care 
se transformă in colonie, sub in
fluența colectivului, intr-un tinăr 
muncitor, entuziast și inimos, păs' 
trindu-și totuși clteva din gestu
rile emfatice șl ținuta distinsă de 
pe vremuri, a fost adus de acesta 
oe scenă cu pătrundere și talent. 
Actorul și-a conceput personajul 
in prima parte a spectacolului cu 
o oarecare ironie justificată și a 
gradat replica dibaci, nuanțtnd-o 
in așa fel tnclt publicul să per
ceapă superficialitatea eroului. 
Evoluția lui Igor este discret re
dată, trecerea de la cabotinul bla
zat la ttnărul pasionat și munci
tor. făcindu-se subtil, fără osten
tație.

Vom încheia discuția asupra 
creației tinerilor actori din ve
chea gardă cu Elena Sereda. Ac
trița care a vădit sensibilitate și 
In alte roluri (mă glndesc mai 
ales la ,,Liceenii** unde i s-a în
credințat un rol de mare întin
dere și calitățile i-au fost pe 
deplin verificate) creează în acest 
spectacol chipul unui personaj di
ficil. Vanda Studnițkaia este des
crisă in chip realist de Elena Se
reda Deși este îmbrăcată tntr-o 
rochie murdară, are părul revăr
sat cu neglijență, urmărind scli
pirea ochilor ei tineri în fața fru
museții orașului, apărut înain- 
te-i luminat în mii de culori, 
noaptea. întrevezi dincolo de fe
meia vulgară, pe biata copilă, 
încă neformată, gingașă, Plină 
de prospețime, care năzuiește spre 
o viață curată. Vibrația sinceră 
a actriței răzbate și în eoisodul 
sosirii Vandei in colonie și tn 
momentul cind mărturisește co
lectivului viața ei dinainte.

l-am remarcat pe acești actori, 
care formează, așa cum spuneam, 
garda mai veche a tinerilor de 
la Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale** deoarece cred că — cre
scuți de maeștrii primei noastre 
scene — s-au dovedit la înălți
mea cerințelor; ei ar putea fi fo
losiți mai mult și nu numai în 
prilejuri festive.

S-au remarcat însă in spectacol 
șl tineri actori, veniți nu de mult 
in acest colectiv. Ne referim în 
special la Dem Rădulescu și la 
Matei Alexandru. Apărînd din 
nou, după „Trestiile de aur**, 
tntr-un rol negativ Dem Rădu

lescu creează o figură interesan
tă. bogată în nuanțe și reacții. 
Nu este vorba doar de felul is
cusit cu care Dem Rădulescu 
știe să-i dea personajului său 
cruzime și răutate, ci de nuan
țele subtile cu care ne relevă 
perfidia șl josnicia acestuia; 
Grișka Rljikov nu este numai ne
cinstit, hoț, fără dorința de a se 
schimba ci un periculos și abih 
subminator al unității colectivii-\ 
lui din colonie.

Să ne amintim numai ipocrizia 
cu care lăcrimează el in fața co
lectivului continulnd să inducă 
în eroare pe coloniști și vom 
înțelege ce înseamnă un caracter 
bine conturat de un actor de 
perspectivă.

Proaspătul absolvent al Institu
tului, Matei Alexandru care și-a 
făcut debutul tn colectivul gălă- 
țean, izbutește tntr-un rol destul 
de dificil să ne redea imaginea 
inimosului șef al producției. So
lomon Davîdovici Blum. Mai ales 
in episoadele în care slnt puse 
în lumină energia lui tinerească 
și febrilitatea, actorul știe să-și 
compună cu minuțiozitate înfăți
șarea astfel tncît atunci cind So
lomon Davîdovici se agită, se 
bate cu pumnul tn piept și se ia 
cu miinile de cap nu există nici 
o disonanță între ceea ce simte, 
ceea ce spune și ceea ce face 
eroul. Dacă i-am reproșa ceva 
lui Matei Alexandru ar fi, poate, 
faptul că, nropunindu-și să dea 
personajului un accent străin 
(poate fi discutat și acest lucru, 
după părerea noastră nu era ne
cesar) n-a izbutit să-l mențină 
constant pe tot parcursul.

Decorurile semnate de M. fo
ton sînt inspirate și contribuie la 
crearea unei reușite ambianțe a 
spectacolului Ne referim mai a- 
les la primul tablou și la cel din 
scena serbării

N-am putea spune că întreaga 
interpretare, că toate rezolvările 
regizorale (/ Cojan) slnt de ca
litate. Dar noi am '.ncer.at să 
punem în lumină cîteva din cele 
mai bune interpretări, relevî.nd 
faptul că colectivul de tineri ah 
Teatrului Național J. L. Cara- 
giale** — vechea și noua gene
rație — are calități ce nu sa 
desmint.

ADA SIMIONESCU



Problemele fundamentale ale politicii partidului
Raportul prezentat de W. Gomulka la plenara a lX-a a C. C. al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

VARȘOVIA 20 (Agerpres). —
La începutul raportului său, W. Go

mulka a arătat că sarcina plenarei a 
[X-a a C.C. al P.M.U.P. este să dez
volte problemele ridicate de hotărîrile 
tlenarei a VIII-a.

Esența plenarei a VIII-a, a spus W. 
jomulka, constă tn faptul că ea a pus 
:apăt metodelor greșite de construire 
i socialismului, procedeelor greșite de 
ixercitare a puterii, în faptul că ea a 
■evizuit politica partidului și a modi- 
'icat-o în sensul ca construirea so- 
dalismului să devină o acțiune vie, 
ireatoare a clasei muncitoare și a 
nașelor de oameni ai muncii. Vrem să 
londucem construirea socialismului 
istfel îneît clasa muncitoare și oa- 
nenii muncii să știe pentru ce luptă 
istăzi șl ce le va aduce această luptă 
nîine, pentru ca ei să aibă încredere 
irofundă în socialism.

Construirea socialismului, a spus în 
lontinuare W. Gomulka, se desfășoa- 
ă în condițiile luptei împotriva capi- 
alismului, împotriva ideologiei bur- 
;heze, împotriva forțelor reacționare, 
Jna din condițiile necesare pentru ca 
iocialismul să devină o operă vie, 
ireatoare a clasei muncitoare însăși 
>i a maselor de oameni al muncii 
iste participarea mereu crescîpdă a 
iamenilor muncii la conducerea con- 
retă, permanentă a economiei națio
nale și a administrației locale, Prin 
sceaștă conducere trebuie să se înfăp
tuiască dictatura proletariatului ca 
orma cea mai largă de democrație 
lentru masele de oameni ai muncii.

Practica construirii socialismului a 
iovedit că nu există și nu pot exista 
orme universale. Deși socialismul ca 
atare este universal, totuși formele 
construirii sale se stabilesc conform 
condițiilor concrete de loc și de timp. 
Trebuie avut în vedere și faptul că 
>e baza experienței proprii și a ex- 
>erienței celorlalți trebuie să se caute 
orme noi, sau să se îmbunătățească 
ormele vechi de construire a sqcia- 
ismului.

Pornind de la aceste principii și 
iăutînd să unească clasa muncitoare 
:u socialismul, să lege mai strîns ma- 
iele largi de orînduirea socialistă, să 
ipropie țărănimea muncitoare de so 
lialism, plenara a VIII-a a trasat trei 
lirecții de dezvoltare a formelor de 
construire a socialismului în țara noa 
itră. Prima o constituie consiliile 
nuncitorești, a doua — lărgirea drep 
urilor consiliilor populare și a treia 
— dezvoltarea diferitelor forme eco- 
lomice de autoconducere țărănească, 
tceste trei direcții constituie elemente 
mportante ale căii poloneze spre so
cialism.

Calea eoncîetă spre socialism, a 
ipus în continuare raportorul, este 
leterminată de condițiile istorice con
crete generale, de raportul concret al 
orțelor de clasă, atit al celor din țara 
espectivă, cît și pe plan internațional. 
Victoria socialismului în Uniunea So
vietică și trecerea altor țări la cons- 
ruirea socialismului au creat o situa
re istorică nouă, care face ca In unele 
ări calea spre socialism să ia alte 
orme decît în U.R.S.S unde a exis- 
at o altă situație istorică. Uniunea 
Sovietică a fost prima țară din lume 
înde a fost înfăptuită revoluția so- 
ialistă. Și nu numai prima. Ani de-a 
îndul ea a fost unica tară socialistă, 
.a aceasta trebuie să adăugăm înapo- 
erea economică moștenită de la Rusia 
arista și distrugerea țării, ca urmare 
i participării Rusiei la primul război 
nondial, a războiului civil și a inter- 
enției imperialiste. Totodată Uniunea 
tovietică trebuia să se grăbească în 
nod deosebit să-și dezvolte forțele de 
roducție, industria grea și să-și trans- 
orme agricultura, deoarece era ame. 
liniată de o intervenție militară, 
’arcurgînd drumul său spre socialism, 
Jniunea Sovietică a devenit un mare 
stat socialist și a exercitat o influență 
lotârîtoare asupra evoluției istoțice ul
terioare a omenirii,

De aici rezultă, a spus raportorul, 
:ă dificultățile uriașe care stăteau în 
:alea spre socialism a Uniunii Sovie- 
ice nu sînt obligatorii pentru toate 
iopoarele care construiesc sau vor 
■onstrui socialismul, deși fiecare țară 
ntîmpină diferite dificultăți în calea 
:l de construire a socialismului,

Toate acestea nu epuizează încă pro, 
ilema căilor proprii de construire a 
socialismului.

Fiecare popor, indiferent de faptuj 
:ă el participă la evoluția istorică 
generală, formează această evoluție șl 
se formează el însuși în acest proces, 
mprimă dezvoltării un specific al lui, 
tropriu. are o istorie proprie diferită 
le a celorlalți, dispune de trăsături 
proprii, care s-au format de-a lungul 
storiei, și are un caracter național 
ipecific. Aceste fapte nu pot fi ocoli* 
e, ignorate în construirea socialismu- 
ui în fiecare țară, căci acest lucru 
mate duce la greșeli,

Dar, a declarat W. Gomulka, accen
tuarea specificului istoric și a particu
larităților naționale în construirea so- 
rialismului nu poate să însemne ne
garea legilor generale și a principiilor 
ndeobște adoptate, luate din experien
ța construirii socialismului în U.R.S.S. 
In practică, o astfel de negare 
ar duce direct la distrugerea so
cialismului. Subaprecierea sau nega
rea legilor generale de construire a 
socialismului, legi verificate de Uniu
nea Sovietică, înseamnă revizionism 
naționalist. Trebuie să se lupte împo
triva acestuia, iar partidul și clasa 
muncitoare trebuie apărate împotriva 
lui. deoarece el nu are nimic comun 
cu socialismul. Subaprecierea sau ne
garea trăsăturilor și particularităților 
naționale în construirea socialismului 
constituie dogmatism nihilist, împotriva 
căruia trebuie de asemenea să se lupte 
deoarece el împiedică construirea so. 
cialismului, II denaturează și tn con
secință îndreaptă masele de oameni ai 
muncii Împotriva socialismului. Din 
cele expuse mai sus rezultă că orice 
cale națională, prin urmare și calea 
poloneză spre socialism, trebuie să se 
întemeieze pe principiile fundamentale 
generale, proprii tuturor țărilor, și în 
acest sens ea este o cale internațio
nală l.a rlndul ei această cale generală 
internațională spre socialism _ are un 
conținut național propriu fiecărei țări.

Legile generale care au căpătat o 
largă aplicare în lupta pentru socia

lism pot fi definite prin următoarele 
teze :

1. Organizarea unui partid marxist- 
leninist al clasei muncitoare și al ma
selor de oameni ai muncii, care în ac
tivitatea sa se călăuzește după princi
piile centralismului democratic și dupe 
o politică de alianță Intre clasa mun
citoare și țărănimea muncitoare.

2. După răsturnarea puterii burghe
ziei, instaurarea dictaturii proletaria
tului asupra exploatatorilor și asupri
torilor poporului muncitor.

3. Socializarea mijloacelor capita
liste de producție, transformarea trep
tată a relațiilor de producție la sate, 
organizarea întregii economii națio
nale în cadrele stabilite de planifica
rea și conducerea centrală.

4. Ducerea unei politici în spiritul 
principiilor leniniste ale internaționa
lismului proletar, respectarea egali
tății și suveranității țărilor și popoare
lor, unirea țărilor socialiste și a for
țelor socialiste pentru a opune rezis
tență agresiunii imperialiste și pentru 
apărarea păcii,

Aceste legi universal generale cons
tituie o parte integrantă a fiecărei căi 
spre socialism. Fără aplicarea lor 
clasa muncitoare și masele de oameni 
ai muncii nu ar putea trece de la 
orînduirea capitalista la orînduirea so
cialistă. O condiție necesară atit pen
tru răsturnarea puterii burgheziei, cît 
și pentru construirea socialismului 
este ca aceste procese să fie conduse 
de partidul marxișt-leninist al clasei 
muncitoare. Acest lucru îl știu prea 
bine toți dușmanii noștri. De aceea, 
atacînd socialismul, ei lovesc în pri
mul rînd în partid. In procesul înde
lungat al construirii socialismului sar
cina cea mai grea, dar și cea mai im
portantă este promovarea de către 
partidul clasei muncitoare a unei poli
tici care să favorizeze întărirea și ri
dicarea rolului conducător al partidu
lui, a unei politici care să întărească 
pozițiile partidului în rîndurile clasei 
muncitoare, în rtndul maselor de oa
meni ai muncii, in rlndul întregului 
popor.

Dictatura proletariatului Înțeleasă 
ca o democrație pentru oamenii mun
cii, a spus în continuare W. Gomulka, 
este o noțiune mult mai largă decît 
noțiunea de consilii muncitorești, deoa
rece dictatura proletariatului cuprinde 
totalitatea problemelor pe care le im
plică conducerea și exercitarea puterii 
în mod democrație Intr-un stat socia
list.

Apoi W. Gomulka a vorbit despre 
rolul și sarcinile consiliilor muncito
rești. pe care le-a caracterizat ca □ 
formă a democrației muncitorești în 
sistemul dictaturii proletariatului, for
mă care cuprinde domeniul producției 
și al conducerii întreprinderilor.

Ideea consiliilor muncitorești a a- 
părut la noi de asemenea ca rezultat 
al căutării unor forme noi, mai bune, 
de conducere a economiei naționale 
și de exercitare a puterii de stat. Fap
tul că formele odată adoptate nu sînt 
veșnice și imuabile îl dovedește însăși 
viața. Intr-o anumită situație comu
niștii din Iugoslavia au schimbat în 
țara lor aceste forme. Consiliile mun
citorești care există la noi își au ori
ginea în Iugoslavia, deși ne bazăm 
pe experiența Iugoslaviei, vedem însă 
că consiliile noastre trebuie să se dez
volte într-o altă direcție decît în Iugo
slavia.

Un alt exemplu de schimbare a 
formelor de conducere a economiei na
ționale ni-1 oferă în prezent Uniunea 
Sovietică. Directivele date de P.C.U.S. 
și guvernul sovietic în acest domeniu, 
directive a căror înfăptuire va necesi
ta, desigur, un timp mai îndelungat, 
vor atrage după sine nu numai trans
formarea radicală a întregului sistem 
greoi și costisitor de conducere a eco
nomiei naționale, ci totodată, în cadrul 
schimbării acestui sistem, vor aduce 
multe schimbări pozitive în alte do
menii ale vieții popoarelor și republi
cilor Uniunii Sovietice. Și în alte țări 
socialiste se poate constata că se cau
tă căi pentru perfecționarea conduce
rii economiei și lărgirea democrației 
muncitorești, în primul rînd prin lărgi
rea drepturilor sindicatelor.

Ca de obicei, atunci cînd pe arena 
vieții apar forme noi de organizare a 
acesteia, acest lucru este Însoțit de o 
anumită derută; și acum cînd am tre
cut la organizarea consiliilor munci
torești au apărut diferite concepții 
false despre împuternicirile pe care 
trebuie să le aibă consiliile muncito
rești.

Unii își exprimă părerea, ce-i drept 
cam nebulos și fără precizări, ca în
treprinderile să fie transmise într-un 
fel oarecare în proprietate colectivă 
diverselor colective, care le vor con
duce de sine stătător prin intermediul 
consiliilor muncitorești. Orice om care 
cunoaște cît de cît problemele econo
mice trebuie să respingă imediat 
această concepție din următoarele mo
tive : dacă orice întreprindere ar de
veni un fel de proprietate cooperatistă 
a unui grup de muncitori, atunci ar 
începe să acționeze în toată plenitu
dinea legile care conduc economia ca
pitalistă, însă cu urmări mai proaste, 
în economia națională ar însemna să 
dispară planificarea și conducerea cen
tralizată care reprezintă trăsătura de 
bază a socialismului. Prețurile la măr
furile produse de diferite întreprinderi 
ar fi determinate în mod spontan de 
piață, pe baza legii cererii și ofertei. 
Fiecare uzină ar stabili caracterul pro
ducției sale de sine stătător, fără să 
țină seama de alte întreprinderi. Inves
tițiile de capital ar fi de asemenea dic
tate de piață cu urmări însă mai rele 
decît în capitalism.

Nu voi enumera toate urmările unui 
astfel de sistem de socializare, mai 
curînd sistem de transformare — pen
tru a doua oară — a întreprinderilor 
în sens capitalist. Cele spuse sînt su
ficiente pentru a trage concluzia că, 
într-un astfel de sistem, economia na
țională nu ar avea nimic comun cu 
socialismul și ar ajunge curînd la un 
declin total, Așadar, despre această 
concepție nici nu meriță să se vor
bească.

Referindu-se la diferitele concepții 
asupra drepturilor consiliilor muncite- 
rești, W. Gomulka s-a pronunțat îm
potriva creării de consilii muncitorești 
în afară de întreprinderi și tn unități 
de producție mai mari pe ramuri de

producție, împotriva creării de consilii 
muncitorești pe lingă direcțiile cen
trale ale diferitelor ramuri ale eco
nomiei naționale, In situația actuală, 
a spus raportorul, singura concepție 
reală fn tratarea Și rezolvarea organi
zatorică a problemelor privind acorda
rea ajutorului necesar consiliilor mun
citorești constă în a încredința înde
plinirea acestor sarcini sindicatelor.

Vorbind despre rolul organizațiilor 
de partid din întreprinderi, tov. Go
mulka a subliniat că principala con
diție pentru dezvoltarea consiliilor 
muncitorești este activitatea susținută 
a membrilor de partid în ceea ce pri
vește consiliile și sarcinile acestora.

Trebuie să spunem că tendința de a 
nu se interesa de problemele produc
ției care se manifestă la unele orga
nizații de partid este o tendință dău
nătoare. Organizația de partid din 
întreprindere rămîne torța politică con
ducătoare care organizează lupta cla
sei muncitoare și a intelectualității pen
tru ridicarea nivelului tehnic, pentru 
îmbunătățirea calității, ieftinirea și spo
rirea producției.

In continuare W. Gomulka a vorbit 
despre importanța și lărgirea activi
tății consiliilor populare locale și în
deosebi a consiliilor populare din ve
rigile inferioare. Principala orientare a 
fioliticii noastre, a spus el, constă în 
ărgirea drepturilor și întărirea inde. 

pendenței organelor democratice locale 
ale puterii de stat.

Treclnd la problemele politicii în do
meniul agriculturii, W. Gomulka a a- 
rătat că cotitura radicală care a avut 
loc tn politica partidului în urma ho- 
tărîriior plenarei a VIII-a constă în 
trasarea unor noi căi de transformare 
socialistă a satului. Aceasta este cea 
mai grea sarcină a construirii socia
lismului în ansamblu, W. Gomulka a 
declarat că paralel cu cooperația de 
producție, ca formă de transformare 
a gospodăriilor țărănești mici producă
toare de mărfuri în gospodării socia
liste. trebuie dezvoltate cît mai larg 
diferitele forme ale cooperației sătești, 
precum și diferitele forme ale activi
tății colective la sate, concentrate în 
primul rînd în cercuri agricole. Cercu
rile agricole, întovărășirile de produc
ție și cooperația țărănească sînt expre
sia ideii autoconducerii economice a 
țăranilor. In politica sa în domeniul 
agriculturii partidul urmărește dezvol
tarea largă a diferitelor forme ale coo
perației sătești.

W. Gomulka a vorbit apoi despre 
problema alianței dintre muncitori și 
țărani.

Alianța dintre muncitori și țărani, 
care decurge din însăși esența politi
cii partidului nostru, a declarat el, a 
căpătat în țara noastră două forme 
organizatorice. Prima este activitatea 
nemijlocită a partidului la sate prin 
rețeaua organizațiilor de partid, care 
exercită o influență politică asupra or
ganizațiilor țărănești de masă. Cea 
de-a doua formă este colaborarea 
partidului cu Partidul Țărănesc Unit 
(P.Ț.U.), care are o rețea organiza
torică proprie la sate și care repre
zintă tradițiile radicale ale mișcării 
țărănești în Polonia,

Noi, a continuat raportorul, consi
derăm că P.Ț.U, este un element trai
nic al vieții noastre politice și al căii 
noastre spre socialism. Totodată, par
tidul nostru nu poate să nu-și expri
me profunda neliniște provoțată'de 
cazurile de pătrundere în anumite ve
rigi ale Partidului Țărănesc Unit a 
unor elemente străine și chiar ostile 
puterii populare și socialismului.

W. Gomulka a vorbit în continuare 
despre problema rolului partidului în 
opera de construire a socialismului în 
Polonia. El a subliniat că succesul 
concepțiilor care au drept scop îmbu
nătățirea conducerii economiei națio
nale și statului popular, adică demo
cratizarea vieții în spiritul democra
ției socialiste, depinde în primul rînd 
de partid, de forțele sale, de coeziu
nea și poziția sa ideologică, de legă
turile sale cu masele și de gradul în 
care el influențează masele.

Democrația socialistă »e poate dez
volta numai în strînsă legătură șl con
comitent cu lichidarea influenței jpeli- 
tico-ideologice a burgheziei, cu lărgi
rea și consolidarea sistematică a in
fluenței ideologico-politice a socialis
mului în rîndurile maselor largi ale 
oamenilor muncii.

Naivi sînt cei care examlnînd pro
blema democrației socialiste văd tn 
partid un obstacol care împiedică lăr
girea libertăților democratice în țara 
noastră. Partidul este principalul ob
stacol care împiedică burghezia și 
reacțiunea să folosească libertățile so
cialiste, democratice împotriva socia
lismului, împotriva intereselor clasei 
muncitoare și maselor de oameni ai 
muncii. Libertățile democratice în Po
lonia vor li cu atît mai largi, cu cît 
mai puternic va fi partidul nostru, 
cu cît mai numeroase vor fi toate for
țele unite ale socialismului și progre
sului, cu cît aliații noștri politici — 
Partidul Țărănesc Unit și Partidul 
Democrat — vor sta cu mai multă 
fermitate și siguranță pe pozițiile so
cialismului.

Forța partidului, a subliniat W. Go
mulka, depinde de multi factori. Con
diția primă și fundamentală a forței 
partidului este unitatea rîndurilor 
sale. Partidul își poate rezolva cu suc
ces sarcinile mari și complicate, poate 
antrena după sine clasa muncitoare 
și masele populare, poate conduce 
construcția socialismului numai atunci 
•a- este însuflețit de o voință unică, 
cînd tinde spre un singur țel, cînd 
rîndurile sale sînt disciplinate și 
strîns unite.

Forța partidului stă în unitatea sa 
ideologică, în lipsa de șovăială a 
membrilor săi și în înțelegerea de că
tre aceștia a justeței și necesității a- 
plicării unor legi și principii comune 
în procesul de lupta a partidului pen
tru trecerea poporului de la capita- 
lism la socialism.

Partidul marxist-leninist este un 
partid democratic, adică un partid a 
cărui viață internă se bazează pe prin
cipiile centralismului democratic. Tră
sătura sa fundamentală este subordo
narea minorității hotărîrilor și voinței 
majorității membrilor partidului, de
oarece numai în felul acesta se poate 
asigura unitatea de acțiune a parti, 
dului.

lăture din această democrație elemen
tele fictivului care au apărut în urma 
inegalității sociale**.

....Partidul se supune degenerării 
dacă se contopește cu aparatul de 
stat și este într-adevăr o parte com
ponentă a acestuia în loc de a fi un 
însuflețitor și educator al maselor**.

Tov. Kolakowsky, a continuat ra
portorul, aruncă peste bord învăță
tura leninistă despre rolul partidului, 
despre importanța sa hotărîtoare în 
procesul de trecere de la capitalism la 
socialism.

Partidul, spune tov. Kolakowski, 
trebuie să fie numai „însuflețitor și 
educator al maselor..*, adică ceva 
cam de genul unei frății religioase. 
El nu trebuie să organizeze masele 
și să le conducă în acțiunile practice, 
nu trebuie să adopte hotăriri, practic 
vorbind, el nu trebuie să răspundă 
de nimic. Totul se petrece de la sine, 
tn afara partidului, intîmplător. Pen
tru a complecta tabloul acestei utopii 
fericite, partidul se eliberează și de 
răspunderea față de puterea de stat.

Dacă partidul este factorul puterii de 
stat, el „se supune degenerării*, după 
cum spune Kolakowsky. Cine să par
ticipe la exercitarea puterii de stat, 
nu se știe. De altfel, acest lucru nici 
nu este important, deoarece totul este 
condus de stihie și de legile ei a- 
narhice.

Lipsa de timp, a spus în continua
re W. Gomulka, nu permite să se facă 
o apreciere a părerilor altoi revizio
niști din rîndul partidului nostru, ca 
de pildă Ziemand și Woroszilsky. De 
altfel, acest lucru nici nu este nece
sar. Toate teoriile revizioniste se a- 
seamănă între ele. deoarece pornesc 
de la o singură sursă, — de la ideo
logia burgheză, sub influența căreia 
s-a format și Ideologia social-demo- 
rrată.

Mișcării muncitorești revoluționare îl 
este caracteristic faptul că ea aruncă 
întotdeauna peste bord toate concep
țiile și teoriile revizioniste. De aceea, 
ea creste și se dezvoltă. Revizionismul 
în rîndurile acestei mișcări ar însemna 
moartea ei, deoarece la drept vorbind 
ce este revizionismul ?

In mișcarea muncitorească interna
țională, termenul de „revizionism" este 
folosit în privința concepțiilor greșite 
asupra realității sociale. Analiza mar
xistă a formațiilor sociale a dus la des
coperirea legilor obiective, care conduc 
dezvoltarea socială. Dintre aceste legi 
obiective fac parte, printre altele, 
existența claselor și lupta dintre clase 
In societate, sau necesitatea planificării 
economiei socialiste. Partidul clasei 
muncitoare. înarmat cu teoria marxistă 
a dezvoltării sociale, creează, pe baza 
acestei teorii, pe baza acestor legi ale 
dezvoltării sociale, linia sa politică.

In cursul analizei teoretice a pro
ceselor dezvoltării sociale, în partidele 
muncitorești s-au găsit oameni care au 
pus sub semnul întrebării unele prin
cipii fundamentale ale teoriei marxiste, 
începind, de pildă, să aFrme că socia
lismul poate fi construit fără lupta din
tre clase. Această teză nu este justă, 
lucru confirmat chiar de viață. In miș
carea muncitorească, aceste concepții 
greșite sînt numite revizionism. Revi
zionismul constă în negarea legilor 
dezvoltării sociale descoperite de cla
sicii marxismului.

Revizioniștii folosesc prin excelentă 
argumentul că, dacă marxismul este 
o învățătură, atunci ca și oricare altă 
învățătură trebuie să fie supus unei 
revederi sistematice. Știința este infi
nită și va trăi tot atît de mult cît va 
trăi și omenirea. Această afirmație co
respunde adevărului. Marxismul, ca și 
oricare învățătură, poate fi revăzut, 
întrucît se dezvoltă odată eu viața. 
Marxismul a fost revăzut, adică dez
voltat de Lenin, dar nimeni nu-1 con
sideră pe Lenin revizionist Prin re
vederea unor principii ale marxism-le- 
ninismului, Congresul al XX.lea al 
P.C.U.S. a formulat posibilitatea — 
dar numai posibilitatea, adică nu pre- 
vede ca o lege categorică — cuceririi 
puterii de către clasa muncitoare fără 
vărsări de singe, de pildă, pe cale par
lamentară; al a formulat posibilitatea, 
dar numai posibilitatea, evitării răz
boiului. Nimeni nu consideră insă că 
Congresul al XX-lea a dat dovadă de 
tendințe revizionista, întrucît complec- 
tări de acest fel la învățătura mar
xistă, complectări care oglindesc rea
litatea vieții sau transformările ce se 
petrec tn viață, nu constituie revizio- 
nism. Dar revizionism înseamnă in
troducerea tn învățătura marxistă a 
unor noi principii teoretice, atunei cînd 
aceste principii nu corespund posibili
tății ea viața să se desfășoare potri
vit cu previziunile conținute tn aceste 
principii, adică nu corespund legilor 
ce guvernează dezvoltarea sociala. In 
mișcarea muncitorească și tn teoria 
ei, cuvîntul „revizionism* a avut în
totdeauna un singur înțeles. Revizio
nismul este o denaturare a marxismu
lui prin introducerea tn această tnvă- 
țăforă a unor teze eronate și false, 
care nu oglindesc just realitatea so
cială.

Din învățătura marxist-leninist» și 
din îndelungata experiență de luptă 
pentru socialism a clasei muncitoare 
decurge ideologia marxistă, decurg cu
noscutele principii și cunoscutele legi, 
care trebuie aplicate în vederea 
transformării relațiilor sociale. Revi
zioniștii caută să lovească tocmai în 
aceste principii. Ei nu recunosc rolul 
conducător al partidului, nu recunosc 
centralismul democratic, contestă e- 
sența luptei de clasă etc. Nu este ade
vărat că toate principiile ideologice 
marxist-Ieniniste actuale vor rămîne 
neschimbate în fiecare etapă a dezvol
tării istorice a omenirii. Cînd forțele 
de clasă ale burgheziei nu vor mai 
fi în stare să amenințe orînduirea so
cialistă, ne putem perfect imagina, de 
pildă, libertatea tuturor curentelor po
litice tn partid și în societate. Atunci, 
aceste curente politice nu vor putea fi 
îndreptate împotriva socialismului, de
oarece ele nu vor găsi în societate me
diul nutritiv de clasă necesar pentru 
aceasta.

Realitatea de azi nu este însă a- 
ceasta. Și la noi, și în întreaga lume 
se mai desfășoară luptă de clasă. Pen
tru a învinge în această luptă, clasa 
muncitoare trebuie să fie bine tnar-

Unitatea partidului decurge din 
principiu] alegerii pe cale democratică 
a tuturor organelor și instanțelor sale 
conducătoare. Fiecare membru de par
tid își poate spune părerea asupra pro
blemelor partidului, își poate spune 
părerea asupra politicii partidului, a- 
supra activității sale practice, are 
dreptul să critice această activitate. Ia 
fel ca și anumite lipsuri și greșeli în 
munca conducerii de partid sau a a- 
paratului de partid.

Critica și discuția pe care le desfă
șoară membrii de partid trebuie să 
aibă un caracter creator, trebuie să 
aibă drept scop îmbunătățirea muncii 
partidului, întărirea forțelor sale. Un 
membru de partid nu poate avea însă 
dreptul să-și exprime în afara partidu
lui convingeri care nu corespund con
vingerilor majorității membrilor parti
dului, politicii partidului, trasată de 
organele de partid create în acest 
scop. In această ordine de idei, W. 
Gomulka a vorbit despre încălcările 
principiului centralismului democratic 
și normelor leniniste ale vieții de par
tid, care au avut loc în P.M.U.P.

Raportorul a caracterizat ca o criză 
politică în partid situația care exista 
în partid în preajma plenarei a VIII-a 
a C.C. al PAU.P. Cea de-a VIII-a 
plenară a marcat o cotitură funda
mentală, a trasat partidului calea ie
șirii din criză. Dar, după cum a decla
rat W. Gomulka, urmările recentei 
crize din partid nu vor dispare din- 
tr-odată.

Slăbirea îndelungată a partidului a 
reînviat activitatea forțelor reacționare 
care au desfășurat o largă ofensivă 
împotriva lui, servindu-se deseori de 
cele discutate la plenara a VIII-a. In 
octombrie și după octombrie, diferite 
elemente reacționare, mic-burgheze și 
rebele, folosind critica și autocritica pe 
care partidul le-a desfășurat în fața 
întregului popor, au început o cam
panie împotriva a sute de mii din cei 
mai activi membri de partid. Faptul 
că partidul nu s-a împotrivit așa cum 
ar fi trebuit, faptul că partidul nu a 
apărat pe membrii săi cinstiți și activi 
pe care aceste elemente i-au atacat in 
mod public, sub lozinca falsă a luptei 
împotriva „staliniștilor*, a făcut ca 
activul de partid să nu aibă curaj să 
treacă la acțiuni mai largi. Aceasta a 
prelungit starea de slăbiciune a parti
dului.

Alegerile pentru Seim au arătat că 
partidul, deși încă slăbit, este în stare 
să înfăptuiască campanii importante 
atunci cînd se fac eforturi organiza
torice. Victoria în alegeri, repurtată 
în condițiile unei depline libertăți a 
alegerilor, a întărit partidul în inte
rior, i-a ridicat moralul politic și a 
arătat totodată că partidul este capa
bil să conducă poporul, că acolo unde 
este vorba despre problemele impor
tante ale statului și Poloniei popu
lare, poporul urmează glasul just al 
partidului.

După plenara a VIII-a și pînă în 
ziua de astăzi, partidul nu a reușit să 
facă ca rîndurile sale să fie monolite. 
Urmările perioadei precedente se ma
nifestă în deruta ideologică a anumi
tor membri de partid, în proclama
rea a diferite teorii false, în tendințe 
revizioniste, în tendința de a nega 
centralismul democratic ca bază or
ganizatorică a partidului. Toate aces
tea împiedică partidul să-și cimen
teze rîndurile, subminează poeziunea 
sa, slăbesc capacitatea sa de acțiune, 
generează nesiguranță și seamănă 
derută în rîndurile partidului.

Partidul, a subliniat W. Gomulka, 
trebuie să stea în fruntea vieții și 
să meargă neîncetat înainte. Pentru 
a fi un astfel de organism viu, par
tidul trebuie să-și dezvolte gîndlrea, 
trebuie să vadă în teoria marxist- 
leninistă numai orientarea, steaua 
călăuzitoare a activității sale și nu o 
culegere de dogme anchilozate. Dez
voltarea gîndirii marxist-lenlnlste de 
către partid se poate săvîrși numai 
prin discuții, prin schimb de păreri 
între membrii partidului. Discuțiile 
fi polemica privind găsirea unor for- 

. me mai perfecționate de activitate a 
partidului, a unor metode mai bune 
de trecere de la capitalism la socia
lism, trebuie să-și găsească întotdea
una soluționarea tn hotărîrile instan
țelor de partid corespunzătoare. Pro
blemele polemice soluționate fie că 
devin o armă a partidului în acțiuni
le sale politice, și afonei ele obligă 
întregul partid, pe toți membrii par
tidului, fie că se abat de la această 
linie, și atunci discuțiile asupra aces
tor probleme trebuie să înceteze.

Dintr-un principiu organizatoric 
fundamental al partidului nostru, cum 
este centralismul democratic, nu poa
te fi luată numai 6 parte a acestui 
principiu, adică democrația, și respin
să cealaltă parte a lui — adică cen
tralismul. In acest caz, se încalcă în
tregul principiu. Și tocmai așa proce
dează acei membri de partid care au 
pierdut orientarea ideologică, care au 
pierdut marxism-leninismul, au pier
dut socialismul în căutarea de noi 
căi spre socialism. Printre ei există 
și unii pentru care socialismul a de
venit într-adevăr ceva străin, care își 
exprimă fără echivoc dorul de capi
talism.

Nu este posibil să se enumere toa
te concepțiile revizioniste care se pro
clamă în mod public în presă și în 
diferite publicații periodice, în majo
ritatea cazurilor publicații care nu 
sînt de partid. Pentru a ilustra o- 
rientarea principală a gîndirii tuturor 
revizioniștilor, voi cita părerile unuia 
din mediul lor, și anume ale membru
lui de partid L. Kolakowsky.

Deoarece teoria este, pe cît se pare, 
o problemă destul de grea, tov. Ko
lakowsky nu vrea să se ocupe de ea 
și de aceea el ocolește domeniul teo
riei și 6are în domeniul practicii. Lă- 
sînd la o parte fundamentarea știin
țifică, el formulează un program in- 
complect care trebuie imediat înfăp
tuit. Nu este necesar să se citeze în
treg acest program, deoarece esența 
sa fundamentală constă în următoa
rele formulări;

„...Opunerea democrației socialiste 
democrației burgheze este o absurdi
tate dăunătoare, deoarece nu se pune 
problema lichidării realizărilor demo
crației burgheze, ci a lărgirii acestora 
cu ajutorul unui sistem care să în

totul normal, îndeosebi după eveni
mentele prin care a trecut mișcarea 
revoluționară internațională în ultima 
perioadă. Vreau să subliniez însă cu 
toată tăria : în toate tratativele pe care 
le-am purtat, nici unul din partici- 
panți nu a socotit că anumite diver
gențe de păreri ar încălca principiul 
internaționalismului proletar, comuni
tatea de idei, de țeluri de clasă, care 
unește toate partidele noastre.

Pornind de la aceste premize — a 
declarat W. Gomulka — partidul nos
tru consideră că actualele divergențe 
de păreri ce există între partidele 
mișcării muncitorești revoluționare nu 
numai că nu slăbesc internaționalis
mul proletar, ci îi dau mai multă cu
loare ; acesta este un semn al vieții 
și al sănătății, cu condiția ca orice 
discuții, provenind din aceste diver
gențe, să se desfășoare între partide 
de pe platforma comunității ideologice, 
de pe platforma recunoașterii legilor 
generale, pe care toate partidele tre
buie să ie respecte și să le aplice în 
lupta pentru răsturnarea orînduirii ca
pitaliste și construirea orînduirii so
cialiste. Ip relațiile dintre partide, noi 
punem pe primul plan tot ce ne uneș
te cu celelalte partide comuniste și 
muncitorești, lăstnd la o parte și pe 
seama timpului să hotărască ceea ce 
ne poate dezbina. Dacă uneori este ne
cesară o discuție publică între partide, 
considerăm că o asemenea discuție tre
buie purtată în spiritul lealității reci
proce și că niciodată nu se poate ad
mite ea în aceste discuții să se for
muleze acuzații neîntemeiate. In aceas
tă privință, nici la noi, nici tn miș
carea internațională nu totul este tll 
ordine.

La plenara a VIII-a, partidul nos
tru a ridicat clar problema felului 
în care trebuie să se desfășoare re
lațiile dintre țările socialiste, inclu
siv dintre Polonia și Uniunea Sovie
tică. Noi nu am încălcat deloc prin
cipiile internaționalismului proletar 
și în poziția noastră ne-am călăuzit 
tocmai de aceste principii. De aceea 
partidul nostru condamnă cu toată 
notărîrea tot ce este îndreptat îm
potriva unității lagărului statelor so
cialiste, tot ce subminează prietenia 
și alianța polono-sovietică, tot ce în
calcă principiile internaționalismului.

Forța noastră șl forța Poloniei popu
lare, perspectivele noastre în ce pri
vește înaintarea cu succes spre un 
viitor mai bun pe baza dezvoltării 
construcției socialiste în țara noastră, 
independenta și suveranitatea noas
tră rezidă în unitatea tuturor statelor 
socialiste, rezidă în primul rînd în 
alianța polono-sovietică. In forța pe 
care o creează această unitate stă spe
ranța și posibilitatea salvgardării 
păcii de primejdia unui război atomic.

Uniunea Sovietică, care aniversează 
anul acesta 40 de ani ăi vieții sale, în 
ciuda multor ani de războaie distru
gătoare, a devenit o puternică forță 
economică.

Baza de producție care a fost con
struită acolo permite ca în următorii 
ani ai dezvoltării viitoare să se obțină 
nivelul de trai cel mai înalt din lume 
al populației sale. Perspectivele dez
voltării economice rapide a Uniunii 
Sovietice cu actuala bază de producție 
rezultă nu numai din caracterul socia
list al orînduirii ei, din înflorirea știin
ței și tehnicii, ci și din faptul că bo
gățiile naturale existente in Uniunea 
Sovietică o fac independentă din 
punct de vedere economic față de alte 
țări. Un nou stimulent al dezvoltării 
economice a Uniunii Sovietice va fi 
descentralizarea economică care se pre. 
gătește în prezent și care va democra
tiza și va simplifica sistemul condu
cerii economiei.

Perspectivele dezvoltării țării noas
tre se întemeiază de asemenea pe pers
pectivele dezvoltării Uniunii Sovietice.

Partidul nostru trebuie să păzească 
ca lumina ochilor unitatea lagărului 
statelor socialiste și unitatea mișcării 
muncitorești internaționale, tn fruntea 
căreia stau partidele comuniste și 
muncitorești, a spus în continuare tov. 
W. Gomulka. Putem avea divergente 
cu alte partide în aprecierea evenimen
telor din Ungaria. Aceasta nu schimbă 
punctul de vedere comun că, în numele 
menținerii păcii și securității tuturor 
țărilor socialiste, ajutorul armatei so
vietice în reprimarea contrarevoluției 
a foat o tristă dar inevitabilă necesi
tate.

Din exemplul multor partide consta
tăm că în sînul mișcării muncitorești 
internaționale se caută noi metode de 
muncă politică. Partidul nostru se află 
pe aceeași cale. Această căutare poate 
fi rodnică numai atunci cînd ea nu 
mușamalizează diferența esențială, 
contradicțiile fundamentale dintre ca
pitalism și socialism. Unii revizioniști 
de la noi pierd din vedere aceste di
ferențe și pășesc pe o cale ce duce 
spre renegare. Mușamalizarea acestei 
diferențe am văzut-o în unele publica
ții pe teme internaționale în coloanele 
presei poloneze.

Partidul nostru merge cot la cot cu 
întreaga mișcare revoluționară a cla
sei muncitoare din întreaga lume. Nu 
există forță care ne-ar putea despărți 
de ea. Noi respingem și vom respinge 
toate încercările de a falsifica ideolo
gia noastră prin vreo formă de națio 
nalism sau revizionism, sau de a o de
natura ca urmare a dogmatismului 
închistat.

Respingem Și vom respinge toate 
încercările absurde de a găsi tn par
tidul nostru „comunismul național*. 
Totodată vom lupt» pentru realizarea 
idealurilor socialismului, vom întări 
șl de acum înainte colaborarea noas
tră în cadrul măreței comunități a 
statelor socialiste și al mișcării mun
citorești internaționale. - potrivit fe
lului cum înțelegem noi știința mar
xistă creatoare, potrivit condițiilor r 
noastre.

In încheiere, raportorul a subliniat 
că veriga principală de care trebuie 
să se prindă partidul pentru a-și în
deplini în întregime sarcinile sînt ca
drele de partid, cadrele conștiente, de
votate cauzei socialismului și cauzei 
poporului polonez, cadrele de activiști 
și conducători politici, precum și de 
conducători din economie, nrlcepuțl și 
plini de abnegație.

mată din punct de vedere ideologic. 
Dar ideologia revizionismului este 
ideologia fugii de lupta care se dă, 
este ideologia capitulării în fața difi
cultăților construirii socialismului, este 
ideologia capitulării tn fața dușmanu
lui de clasă. Revizionismul este curen
tul capitulard, cunoscut sub diferite 
forme în istoria mișcării muncitorești, 
de revedere a marxismului în ciuda 
cerințelor vieții și luptei.

In situația actuală, unitatea partidu
lui constituie condiția cea mai impor
tantă a forței Iui, Revizionismul sub
minează unitatea partidului, seamănă 
in rîndurile partidului și ale clasei 
muncitoare neîncredere în justețea po
liticii partidului. El slăbește partidul 
și clasa muncitoare în lupta pențru 
socialism. Revizionismul este o frînă 
în dezvoltarea socială. In condițiile 
noastre, concepțiile și ideile revizio
nismului privesc, de fapt, înapoi, ur- 
măresc reîntoarcerea la trecut, sub a- 
parența deschiderii drumului spre 
viitor.

Partidul trebuie să fie monolit, dacă 
vrea să fie capabil să-și îndeplinească 
rolul istoric. Partidul ca un tot este 
avangarda forțelor sociale de stingă. 
Orice grupare în partid, indiferent de 
firma sub care se prezintă, nu este 
nici aripă stingă, nici aripă dreaptă, 
nici centru, ci izvor de slăbiciune a 
partidului. Iar un partid slab este o 
condiție de tărie a dușmanului. De a- 
ceea, tot ceea ce slăbește partidul, slă
bește forțele sociale de stfnga și — 
din acest punct de vedere — este reac
ționar, chiar dacă s-ar intitula progre 
sist și de stingă.

Nu numai revizionismul, continuă 
W. Gomulka, dezarmează partidul în 
fața dușmanului de clasă. Același lu
cru ii fac, deși prin alte mijloace, dog 
matismul și conservatorismul.

In practică, între aceste două no 
țiuni trebuie să se Iacă o distincție 
netă, deoarece altfel se pot comite nu
meroase grgșeli. In terminologia de 
partid, dogmatism înseamnă un fel de 
colecție de noțiuni împietrite care, cres
te tn anumite condiții istorice, nu se 
mai schimbă, cu toate că viața a pășit 
înainte, indiferent dacă aceste noțiuni 
sînt juste sau nu, indiferent dacă pot 
fi adaptate Ia viață și înlesnesc dez 
voltarea ei. Un membru de partid car» 
gîndește dogmatic ar vrea să adap 
teze viata modului său de gtndire. 
numai și numai să mențină, să nu mo- 
difice și să nu încalce cîtuși de puțin 
vreun principiu pe care îl consideră 
principiu marxist-leninist Dar viata 
nu îngăduie să fie adaptată unor 
principii neviabile. Orice încercare în 
această direcție nu rămîne nepedepsită. 
De acest lucru ne-am convins în prac
tică. Dogmatismul este dușmanul mar
xismului întrucît pune diferite piedici 
în calea acestei dezvoltări.

Dogmatismul în gîndire sau dogma
tismul pe plan ideologic devine in 
practică, în acțiune sectarism.

In rîndurile partidului nostru, ara
tă raportorul, nu există mulți dogma
tici pe plan ideologic. Dar chiar și un 
grup restrîns de oameni care gîndesc 
dogmatic poale provoca confuzii în 
rîndurile partidului. Cu toate acestea, 
în viața noastră de partid, dogmaticii 
pe plan ideologic nu sînt periculoși 
pentru partid. Pentru partid este peri
culoasă nepriceperea activului larg de 
partid de a folosi metodele politice de 
muncă, nepricepere cauzată de vechile 
deprinderi șt obiceiuri, adică de așa- 
numita! camervaterism.

Firește că dogmaticul este întot
deauna conservator. Dar conservato
rismul care se manifestă în rîndurile 
partidului nostru decurge nu atît din 
izvoarele ideologice ale dogmatismu
lui. cît din nepriceperea de a munci 
în chip nou, din neînsușirea conținu
tului hetirinlor plenarei a VIJI-a și, 
în primul rind, din insuficienta pre- 
gătire politică a activului pentru noile 
metode de munca.

Forțele reacționare, a spus raporto
rul, nu vor avea posibilitatea de a in
fluenta masele, dacă organizațiile de 
partid și activul de partid vor lupta 
consecvent împotriva dogmatismului, 
sectarismului și conservatorismului in 
munca lor, dacă vor fi legate de mase 
și vor desfășura în mase o largă ac
tivitate politică.

Unitatea partidului este izvorul cel 
mai important al forței lui, dar nu 
este unicul izvor. Partidul va fi puter
nic numai atunci cînd prin munca 
sa practică, de zi cu zi, va ști să se 
lege prin toate fibrele de clasa mun
citoare, de masele de oameni ai mun
cii, cînd va trăi viața lor și totodată 
va îndrepta cursul acestei vieți pe fă
gașul său politic.

Partidul va fj puternic atunci cînd 
clasa muncitoare și masele muncitoare 
vor vedea în el și îl vor recunoaște, 
prin proprie convingere și experiență, 
drept propriul lor partid, conducătorul 
lor bun. A-și cuceri o astfel de po
ziție — iată sarcina principală, cu ade
vărat grea, a partidului.

După aceea raportorul s-a ocupat de 
unele probleme economice. Ei a decla
rat că creșterea salariului real și a 
veniturilor populației în medie cu 30%, 
prevăzută de planul cincinal, nu va 
duce fncă la nivelul de bună stare 
dorit. Ne dăm pe deplin seama de a- 
cest lucru — a spus W. Gomulka — 
precum și de posibilitățile maxime de 
ridicare a salariului real. Limita fixată 
va putea fi schimbată, dacă vor exista 
condiții favorabile, însă nu cu mult.

In continuare, raportorul a analizat 
relațiile dintre P.M.U.P. și celelalte 
partide comuniste și muncitorești.

După plenara a 8-a, a arătat vorbi
torul, am purtat numeroase tratative 
cu tovarășii sovietici, chinezi, germani, 
francezi, italieni, iugoslavi și englezi, 
precum și cu reprezentanții unor par
tide din alte cîteva țări. Nu va fi o 
noutate dacă voi spune că adesea a- 
supra unor probleme, poate chiar im
portante, există unele divergențe de 
păreri. Altfel privesc unele probleme, 
de pildă, tovarășii francezi și altfel 
privim noi aceleași probleme. Există 
divergențe de păreri între noi și to
varășii iugoslavi. Există alte contra
dicții între noi și cîteva alte partide. 
Cine urmărește dezvoltarea mișcării 
muncitorești internaționale știe că ast
fel de contradicții există și între alte 
partide. Acesta este un fenomen cu



Lucrările Congresului Noii Uniuni 
Democrate a Tineretului din China

Nu există nici un teniei 
pentru rediscutarea problemei 

Suezului la O.N.U.
— Ședința Consiliului de Securitate —

Pentru interzicerea armelor
atomică și cu hidrogen

PEKIN 21 (Agerpres). — 
China Nnuj transmite: De 
cinci zile iși continua lucrăr.le 
la Pekin cel de-al treilea con
gres al Noii Uniuni Democra
te a Tineretului din China. La 
ședin|a din 20 mai a luat cu
vintul Cijuan Min.II. vicepre
ședinte al Asociației chinezilor 
reintorși în patrie. După eli
berare, a spus el. zeci de mii 
de tineri chinezi care trăiau 
peste hotare s-au înapoiat m 
patrie, au început să participe 
la construcția Chinei noi. au 
devenit muncitori pricepuji. 
Mulțl din ei au devenit mem
bri ai Noii Uniuni Democrate 
a Tineretului din China și ai 
Partidului Comunist Chinez. 
Cijuan Min-li a relevat nece
sitatea desfășurării unei munci 
ideologico-educative 
nente dusă 
in rindurile 
s-a înapoiat din străinătate.

Congresul a fost salutat de 
Danilo Bilanovici, membru in 
Prezidiul C C. al Organizației 
Tineretului Popular Jugoslav, 
Gungadorl, secretar al C.C. al 
Uniunii tineretului revoluțio
nar din R. P. Mongolă. John 
Delaboy, președintele Comite
tului Național al Uniunii Ti
neretului Comunist din Marea 
Brltanie șl Kinkiți Ogura, 
membru tn Comitetul Executiv 
ai Ligii tineretului democrat 
din Japonia.

In cadrul congresului s-a 
dat de asemenea citire textu
lui telegramelor de salut tri
mise de Uniunea tineretului 
socialist din Polonia și a U- 
niunii tineretului sătesc 
Polonia.

perma- 
de către Uniune 
tineretului care

Delegații la congres au in- 
timplnat cu aplauze furtunoa 
se știrea că pe adresa zongre 
sului au fost primite scrisori 
și telegrame din partea mul
tor organizații comsomoliste 
din Uniunea Sovietică.

tn cadrul congresului 
luat cuvintul: Jun Gao-lan. 
președintele Comitetului pen
tru cultură fizică și sport al 
R P. Chineze, care s-a oprit 
asupra problemelor de educa
ție fizică a tineretului șl stu. 
denților. Cifan-hun tzlun loc
țiitor al secretarului Comite
tului provincial din Liaonln al 
Noii Uniuni Democrate a Tine
retului din China, Lu Tzin 
lian, locțiitor al șefului secției 
organizatorice a Noii Uniuni 
Democratice a Tineretului din 
China delegați din provinciile 
$ensi, Hunan. Regiunea auto
nomă Sințzian-Uigură etc.

La 21 mai, Noua Uniune De
mocrată a Tineretului din Chi
na și.a continuat lucrările.

au

Am luat cu satisfacție cuno#. 
tință de poziția guvernului sovie. 
tic care propune neobosit inter, 
zicerea armelor nucleare șl care 
și in prezent depune toate efortu
rile pentru a obține ca măsură 
preliminară interzicerea cit mai 
grabnică a experimentării lor.

Dorim să ne exprimăm asentf. 
mentul necondiționat față de po 
ziția guvernului țării noastre 
care, alături de guvernele celor
lalte țări socialiste, a întreprins 
șl întreprinde numeroase acțiuni 
pentru interzicerea armelor nu
cleare și sprijină toate măsurile 
pentru realizarea, ca prim pas, a 
unui acord Intre marile puteri cu 
privire la încetarea experimen
tării armelor nucleare.

(Agerpres)

In cadrul unei adunări ținute 
în amfiteatrul „Bacaloglu* al Fa
cultății de matematică și fizică a 
Universității „C. 1. Parhon“ din 
București, cadrele didactice și 
studenții acestei facultăți și-au 
exprimat solidaritatea deplină 
lupta popoarelor lumii pentru in
terzicerea armelor atomică și 
hidrogen.

După expunerea făcută de prof. 
Al. Sanielevici, membru corespon
dent al Academiei R.P.R., partici- 
panții la adunare au votat în u- 
nanimitate o moțiune prin care 
sprijină apelul sesiunii de la Ber
lin a Consiliului Mondial al Păcii 
in legătură cu interzicerea arme
lor nucleare. In moțiune se spu
ne printre altele :

Constatăm cu satisfacție că cele

mal largi cercuri de oameni de 
știință, mai ales fizicieni, au luat 
poziție împotriva experimentării 
armelor atomică Și cu hidrogen 
și salutăm cu toată căldura de
clarația savanților germani, japo
nezi și a celor de la Institutul u- 
nificat de cercetări nucleare din 
Dubno, savanți cu renume mon
dial, ce și-au spus răspicat cu- 
vîntul împotriva cursei înarmări
lor atomice, pentru folosirea ener
giei atomice în scopuri pașnice.

Știm că există în lume forțe 
încă destul de puternice care opun 
o acută rezistență satisfacerii 
acestei dorințe legitime a popoa
relor. Considerăm absurdă și pe
riculoasă ideea că prin cursa înar
mărilor atomice se asigură un 
echilibru care elimină primejdia 
unui nou război.

NEW YORK 21 (Agerpres). — 
TASS transmite: In după-amiaza 
zilei de 20 mai a avut loc șe
dința Consiliului de Securitate 
convocată la cererea reprezentan
tului Franței pentru discutarea 
problemei Suezului.

Reprezentantul U.R.S.S., A. A 
Sobolev, a obiectat împotriva 
discutării din nou a problemei 
Suezului in Consiliul de Securita
te. întrucît această discutare nu 
este necesară și nu poate duce 
decît la complicații nedorite pen 
tru cauza păcii în regiunea O- 
rientului Apropiat și Mijlociu

Ministrul Afacerilor Externe al 
Franței, Pineau, a afirmat că de
clarația Egiptului care a fost 
deja înregistrată de secretariatul 
O.N.U. ca document internațional 
și ale cărei condiții au fost adop
tate de 15 din 16 membri ai 
așa-numitei „Asociații a țări'or 
care folosesc Canalul", nu poate 
fi adoptată întrucît „nu ar ga
ranta” libertatea navigației pe 
Canal pentru toate țările.

A luat apoi cuvintul reprezen
tantul Egiptului. Lutfi. El a ară
tat cît se poate de clar că decla
rația guvernului egiptean din 24 
aprilie corespunde întrutotul Con
venției de la Constantinopol și 
Cartei O.N.U,, precum și rezolu
ției Consiliului de Securitate din 
13 octombrie 1956.

Reprezentantul Angliei, Dixon, 
a apărat poziția guvernului fran
cez. El a afirmat că declarația 
Egiptului ar fi „nesatisfăcaioare 
atit in formă cit și in fond".

Reprezentantul Australiei a re 
petat in fond pe scurt ceea ce a 
spus Dixon.

In cadrul ședinței Consiliului a 
luat cuvintul reprezentantul 
U R.S.S., A. A. Sobolev.

A. A. Sobolev a arătat că ri
dicarea de către Franța a proble 
mei Canalului de Suez tn Consi 
liul de Securitate nu se sprijină 
pe nici un temei deoarece in pre 
zent Canalul este folosit neslin 
jenit de majoritatea covirșitoare 
a țărilor lumii, printre care țările 
membre ale așa-zisei „asociații a 
beneficiarilor Canalului".

In ce privește problema Cana
lului de Suez, delegația sovietică 
a declarat că afirmă din nou 
convingerea profundă asuora fap
tului că odată cu publicarea de 
către guvernul Egiptului a decla. 
rației lui din 24 aprilie problema 
Suezului este rezolvată în esen 
ță și nu există nici un temei pen 
tru o nouă discutare a ei la 
O.N.U.

După o scurtă replică a Iui Pi 
neau. Consiliul de Securitate a 
hotărît de a continua discutarea 
acestei probleme la 21 mai.

Intre prieteni
în fiecare zi, înaintea deschiderii 

ședințelor plenare ale celui de-al 
Ill-lea Congres al Noii Uniuni 
Democrate a Tineretului din R.P. 
Chineză, holul incăpător al c'âdi- 
rii Comitetului Consultativ Politii 
Popular 
vioi. In 
aromat, 
delegați , . r , .
repaus au loc intîlniri ale vechilor I 
prieteni. De asemenea, se leagă 'i 
noi cunoștințe. Se fac glume, se j1 
aud rîsele vesele. |j

Din regiunile nordice ale țării ii 
a venit la Congres cunoscutul i| 
miner Lu Van-pin. El a mai fost |[ 
tn Capitala țării cind a reprezentat 
tineretul minei sale la întîlnirea i[ 
fruntașilor din industria minieră. 1 
în apropierea acestor mineri se i 
află un grup de tineri și tinere. ! 
Bloc-notesurile trec din mină in | 
mină. Aici s-a intîlnit un tînăr i 
fruntaș în producție, oțelar din [ 
Anșan, Sa Cijun-in, inginerul de la ji 

uzina Electromecanică j| 
din Harhin, Mao Ciien- j i 
lup, sora de caritate de | 
la Spitalul din Pekin, i. 
Van Hai-lin și studiata !i 
Liao Ven-hai, de la In- 
stitutul de pedagogie 
din Pekin. Delegații se ji 
grăbesc ca pină la în- | 
ceperea ședinței sâ facă 1 
schimb de adrese. ji 

în fotografie: Întîl- , 
nirea unui grup de i 
vechi prieteni partid- i 
panți la lucrările Con
gresului.

(după ziarul „Kom- ' 
somolskaia Pravda") !i

este plin de un tineret 
fața unei cești de ceai 
pregătit* cu grijă pentru 
și oaspeți, in sălile de

Val de teroare în Iordania
DAMASC 21 (Agerpres). — 

Potrivit știrilor sosite din Ior
dania. întreaga țară este cuprin
să de un val de teroare.

In partea orașului ierusalim
Ș« 
și

cu

CU

Vizita delegației 
parlamentare 

iugoslave în regiunea 
Hunedoara

Lucrările Seminarului internațional 
asupra educației adulților în Europa

Este necesar sâ se creeze o unitate 
reală a tortelor democratice

Vizita 
lui K. E. Voroșilov 
în R. D. Vietnam

Cuvîntarea lui Palmiro Togliatti
ROMA 21 (Agerpres). — La 

19 mai la un mare miting tn ora. 
șui Arezzo a rostit o cuvlntare 
Palmiro Togliatti, secretar gene
ral al C.C. al Partiaulul Comu
nist Italian. F.l a declarat că 
fostul guvern Segni a căzut pen
tru că a dus o politică care nu 
corespundea intereselor și năzuin
țelor maselor populare.

După ce a a-ătat că In cadrul 
tralaliueior dintre conducător'i 
partidului democrat-creștin 
priletul formării noului 
n-au fost discutate cele mai im
portante probleme de 
externă la fel cum n-au fost dis
cutate nici cele mai actuale pro. 
bteme politii e. economice și so
ciale ale tării, Togliatti a spus 
că partidul democrat-creștin in
tenționează să rămlnă la pute'e 
pină la viitoarele alegeri varia-

cu 
guvern

oolitLă

mentare cu scooul de a pregăti 
acapararea majorității absolute tn 
parlament. în prezent, a conti
nuat el. s-a născut pericolul a- 
firmării totalitarismului clerical, 
ceea ce va contribui la crearea 
unui regim de monopol abso'm 
al partidului democrat-creștin in 
domeniul economic și politic, 
ceea ce va deschide calea înăbu
șirii inițiativei populare, a liber- 
tăț'lo'r și Drincipiilor consemnate 
in constituție, lată de ce. a de
clarat Togliatti, sintem ImDotriua 
creării unui guvern format numai 
din rindurile partidului democrat 
creștin, iată de ce chemăm toți 
cetățenii să-șt exprime protestul 
tn legătură cu o astfel de pers 
pectiuă Este necesar să se creeze 
o unitate reală a forțelor demo
cratice, care să fie ca nobile sâ 
respingă încercările clericalilor de 
a acapara puterea absolută.

HANOI 21 (Agerpres). — In 
după-amiaza zilei de 20 mai K E. 
Voroșilov, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U R.S.S„ a 
făcut o vizită președintelui Repu
blicii Democrate Vietnam, Ho Și 
Min.

in seara aceleeași zile pre
ședintele Ho Și Min a oferit o 
mare recepție in cinstea lui K- E. 
Voroșilov.

Studenții din America 
latină in grevă

MONTEVIDEO 21 (Agerpres) 
Potrivit relatărilor 
mai în toate țările din America 
Latină a avut loc o grevă de 24 
de ore a studenților in semn de 
solidaritate cu studenții din Cuba, 
supuși recent represiunilor singe- 
rnn.se dezlănțuite de dictatorul Ba
tista.

presei la 20
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O locomotivă istorică
HELSINKI. în Finlanda a fost 

descoperită locomotiva pe care 
Vladimir llici Lenin, ascunzîndu- 
se de autoritățile guvernului pro-

vizorlu, a sosit în anul 1917 în 
Finlanda. In prezent locomotiva 
293 se află în depoul de locomo
tive din localitatea Hyvinka.

114 DELICTE...

Pregătiri pentru Festival

al
La

în China se termină alege
rea partlcipanților pentru cel de 
al VI-lea Festival Mondial 
Tineretului și Studenților,
festival vor pleca 29 de colective 
artistice de profesioniști șl ama
tori, ansambluri, grupuri teatra
le, ansambluri de dansuri și cin- 
tece. Printre cele mal mari co
lective de dansuri se numără 
Ansamblul central de cîntece și 
dansuri, Teatrul experimental 
central de operă. Ansamblul cen
tral de ctntece și dansuri al mi-' 
norităților naționale, corul mixt

al artiștilor amatori, trupa Ope
rei din Pekin, circul chinez etc.

A
MONTEVIDEO. — După cum 

relatează ziarul ,.El Slglo", tine
retul din Chile se pregătește in
tens pentru Festivalul Mondial al 
Tineretului și Studenților. Comi
tetul national de pregătire orga
nizează tn flecare vineri ,,Zlua 
prieteniei" tn cadrul căreia rulea
ză filme, se dau spectacole, se 
citesc conferințe șl referate des
pre apropiatul festival. Tn pre
zent, tn (ară are loc alegerea de- 
legafllor la festival. , ,

MOSCOVA. Prin hotărîrea Con
siliului de Miniștri al U.R.SS. a 
fost constituit Comitetul de stat 
pentru legături culturale cu ță
rile străine de pe lingă Consiliul 
de Miniștri al U.R.S.S.

Președinte al Comitetului a fost 
numit G. A. Jukov.

PRAGA. La Praga a fost sem
nată Declarația comună cu pri
vire la tratativele care au avut 
loc între delegațiile partidelor 
muniste ** - • •
Austria.

din Cehoslovacia
co

și

care aparține Iordaniei poliția 
armata fac percheziții și razii 
arestează cetățeni patrioți 

La Amman au fost arestați 
torturați crunt participanții 
mișcarea de eliberare națională 
Ziad Kejali, Par Kejali. Valid 
Utevl, Akram Nafaa și patriota 
Amali Kafa. Ei au fost denunțați 
autorităților polițienești de către 
membri ai organizației reacțio
nare Frăția musulmană.

In orașul Nabulus, căpitanul

șl 
la

Saleh Saraa, comandant militar, 
fratele comandantului adjunct al 
statului major general, lutnd cu 
' intui la o adunare a elevilor a 
adus elogii regelui Hussein si a 
proferat calomnii la adresa Egip 
tului și a președintelui Nasser 
Incbeindu-și cuvîntarea. el a ce
rut elevilor să scandeze: „Tră
iască regele Hussein", dar elevii 
au scandal cu toții „Trăiască Ga- 
mal Abdel Nasser, erou național 
arab I". Patrula militară și poli 
tlenească care era prezentă a o 
perat arestări in masă tn rindu
rile elevilor.

Familiile patrioților fugiți din 
Iordania stnt batjocorite, casele 
lor sînt prădate.

împotriva primejdiei războiului 
atomic

MOSCOVA 21 (Ager ores). — 
T.4SS transmite: La 20 mai in 
orașul Dubna., din apropierea 
Moscovei, unde se află Instituia 
unificat de cercetări nucleare, a 
avut loc un miting al cet ițe'iilor 
orașului tn sprijinul cererii ca 
Dnwe lă inceiarea experiențelor 
cu arma atonueă cu kîd'gen.

Lui nd cuvintul la mizing. bmt- 
tn Blohințev, directorul incitz- 
tului, a declarat că adezâ-'ață 
oameni de știință din fm'e~:ga 
lume trebuie să se pronunțe im- 
ootriua primejdiei războiul si a- 
tornic Noi. oameni: de stuniâ, a 
spus el. considerăm de datoria 
noast'ă sâ ie pronunțăm :u t.a.-

t£ hotărtrea tn sprijinul celor 
care luptă pentru interzicerea pr
esei atomice, pentru Inceta-ea ex- 
-rrier-frlor cu această armă, pen
tru pace in întreaga lume.

La acest miting au mai luat 
de asemenea cuvintul profesorul 
t on Gan-cean din partea savan- 
ti'or chinezi, ^pantu: cehosioc-ac 
tvan Uleg'a. fizicianul polonez 
Richa-d Sosn'vski, profesorul 
Hainite (RJ3 G ).

In cadrul mitingului a fost a- 
doptată In unanimitate o rezolu
ție In spri’inul Apelului Consiliu
lui M-ndiat al Păcii și al decla
rației Co- tetulut sovietic pentru 
apăra-ea păcii.

Delegația parlamentară iugo
slavă a sosit marți dimineața la 
Deva.

Însoțiți de deputății Tiță Fio 
rea, vice-președinte al Marii A- 
dunări Naționale, Simion Bu 
ghici, membru al C.C. al P.M.R., 
și Ladislau Banyai, precum și de 
Nicola Vujanovici,. ambasadorul 
R.P.F. iugoslavia la București, 
oaspeții au vizitat Muzeul regio
nal șt reședința din Deva a doc 
torului Petru Groza, președintele 
Prezidiului Marii Adunări Națio 
nale a R.P.R.

Cea mai mare parte din timpul 
petrecut la “unedoara a lost con 
sacrat vizitei la Combinatul side
rurgic.

La masa tovărășească oferită 
la ora prinzului, în cinstea oas 
pețitor, tov. Dumitru Dețeu a 
toastat pentru prietenia dintre 
poporul romin și popoarele lugo 
slave, in cinstea membrilor dele
gației parlamentare iugoslave și 
a membrilor ambasadei R. P. F. 
Iugoslavia la București, in cins
tea Uniunii Comuniștilor .Iugo
slavi și a tovarășului losip Broz 
Tito. Tov. Blajo lovanovici a 
toastat pentru inflortrea Republi
cii Populare Romîne, urind cla
sei muncitoare din Rominia noi 
succese in opera de construire a 
socialismului, LI a toastat de a 
semenea in cinstea Partidului 
Muncitoresc Romin Și a tovara 
șului Gh) Gheorghiu-Dej. a Gu 
ternului Republicii Populare Ro 
mine și a tovarășului Chivu Stoi
ca. După amiază membrii delega
ției parlamentare iugoslave au

Lucrările celei de-a doua zi a 
Seminarului internațional asupra 
educației adulfilor în Europa, or
ganizat de Federația Mondială a 
Asociațiilor pentru Națiunile U- 
nite, în colaborare cu UNESCO, 
s-au desfășurat marți dimineață 
sub președinția domnului doctor 
Robert Smith, secretar general 
ad-interim al Federației.

Domnul Paul Jankowschi, din 
partea Oficiului de informare a 
Națiunilor Unite pentru Europa, 
a prezentat participanțllor la se
minar o largă expunere privind 
activitatea Organizației Națiuni
lor Unite în cei 11 ani de la în
ființarea ei și principalele sale 
organisme: Adunarea Generală, 
Consiliul de Securitate, Consiliul 
de Tutelă etc. In încheierea ex
punerii dl. Paul Jankowschi și-a 
exprimat convingerea că înaltele 
principii ale Cartei Națiunilor U- 
nite vor fi sprijinite cu realism 
de toate guvernele lumii pentru 
asigurarea păcii și prosperității 
popoarelor.

Partlcipanțli la seminar s-au 
împărțit apoi în două grupe de 
lucru. Prima grupă a luat in dis-

cuție metodele și condițiile ma
teriale necesare educării adulți
lor. Conducător al acestei grupe 
a fost ales profesorul Stanciu 
Stoian, directorul Institutului de 
științe pedagogice. A doua grupă, 
condusă de prof Johannes Eng- 
berg (Danemarca), a început dis
cuțiile asupra rolului diferitelor 
organizații in educarea adulților 
și asupra calificării educatorilor 
pentru adulți.

in prima grupă de lucru, din 
partea delegației romîne. prof. 
Cristea Pantazl a vorbit despre 
importanța conținutului conferin
țelor destinate educării adulților, 
iar dr. Lajos Nagy a vorbit des
pre necesitatea prezentării confe
rințelor in limbile materne ale 
naționalităților conlocuitoare și 
despre rezultatele dobtndite tn a- 
cest domeniu In țara noastră.

După-amiază. partlcipanțli au 
vizionat filmul romtnesc „Moara 
cu noroc“.

In cursul zilei de marți au mai 
sosit la Sinaia pentru a lua parte 
la lucrările seminarului delegați 
din R. Cehoslovacă și R.F. Ger
mană.

ției parlamentare iugoslave 
vizitat castelul Huniazilor.

-----•------

Informații
La sediul Comisiei guverna 

mentale de colaborare economica 
și lehnico-ștnnțilică a avut loc 
marți seara semnarea protocoiu 
iui primei sesiuni a comisiei 
mixte romino-iugoslaee de cola 
oorare tehn.co științifică.

Protocolul a fost semnat din 
partea romină de ing. Răducanu 
Cioroiu, adjunct al ministrului 
Construcțiilor și Materialelor dt 
Construcții, iar din partea iugo 
slavă de Vladimir Vuiovici, se
cretarul Camerei federale pentru 
industrie.

★
La invitația Ministerului Cultu

rii al U.R S S-, marți dimineața a 
părăsit Capitala o formație de mu
zica populară din țara noastră 
pentru a participa la „Festivalul 
prieteniei* care va avea loc la 
Moscova.

*
DELHI. La Delhi a fost dată 

publicității Declarația comună a 
primului ministru al Indiei. Nehru 
și a primului ministru al Ceylo
nului. Bandaranaike, semnată In 
urma tratativelor duse de Nehru 
la Colombo.

♦
MOSCOVA. Uniunea Scriitori

lor din ILR-SA. ■ trimis scriito-
- ----- - --->--1—1 in legă- 

t—i a, vm-*- ''-sirianului

★
PEKIN. După cum anunji 

respondentul din Delhi al agen
ției China Nouă, Camera Populară 
a parlamentului indian a adoptat 
la 20 mai o lege cu privire la 
transmiterea zăcămintelor carbo
nifere particulare neexploatate in 
proprietatea guvernului in schim
bul unei anumite compensații.

★

CANTON. In după-amiaza de 
20 mai a sosit la Canton fostul 
premier francez Edgar Faure, îm
preună cu soția, pentru o vizită 
de o lună în R P. Chineză, ca 
oaspeți ai Institutului popular 
chinez pentru afacerile externe.

co-

In Occident, comicsurile și 
întreaga mașinărie profana- 
toare a sufletului adolescentu
lui lasă urme adinei. Recent, 
micul oraș Leeds din Anglia 
a trăit două nopți de groază 
Poliția locală nu a fost sufi
cientă. A fost chemată tn »- 
jutor și poliția din orașele ve
cine, pentru a bloca 34 ' 
străzi și pentru a-i găsi pe 
vinovați—3 băieți tn vîrstă de 
15, 16 și respectiv 17 ani. Iată 
pe scurt faptele: tn prima 
seară tinerii s-au plimbat prin 
oraș tn mașini furate, pline 
cu mere, cu care aruncau In 
pietoni și spărgeau vitrinele. 
In cea de-a doua noapte au 
continuat dezmățul: au furat 
săpun și conserve. înarmați cu 
aceste noi muniții au reînceput 
să spargă ferestrele aparta
mentelor (26) vitrinele (33), 
geamurile automobilelor. In 
total cei 3 tineri s-au făcut 
vinovați de 114 delicte. Zia
rul „Daily Mail" încheie lini
știt relatarea alarmantă, anun- 
țînd că vinovății și-au recuno
scut vina.

LA LOCUL CRIMEI!
Max Marten a sosit tn Gre

cia ca onorabil om de afaceri, 
cu conștiința „curată", fără 
remușcări. Odată ajuns la 
Atena a iost luat în pri
mire de poliția greacă șl, ca 
un oaspete prețios și îndelung 
așteptat, pus la loc potrivit. 
Max Marten a fost guvernato
rul militar hitlerlst al Saloni
cului ; el are pe conștiință 
moartea a 682 de patrioți greci 
și jefuirea averilor acestora 
evaluate la peste 20 milioane 
de dolari.

Marten, arestat în prezent, 
e desigur foarte consternat. 
In timp ce la el acasă oamenii 
cu statul său de serviciu sînt 
puși în fruntea bucatelor, nu 
se aștepta ca Grecia, membră 
a N.A.T.O. să nu treacă cu 
buretele peste trecut, peste 
lista criminalilor de război de 
la Atena, pe care figura la loc 
de cinste.

Să sperăm că „ofurile" lui 
nu vor înduioșa pe nimeni.

de

★
La invitația Comitetului Popu

lar din Belgrad, o delegație a 
Sfatului Popular al orașului 
București, condusă de Anton Vlă 
doiu, președintele Comitetului 
Executiv al Sfatului Popular al 
orașului București, a părăsit 
marți Capitala îndreptîndu-se 
spre Belgrad. Delegația va râmi 
ne tn Iugoslavia pînă la 29 mai.

Tot mai multi generali occidentali fac dedarafil agresive 
(Ziarele)

(desen de V. TIMOC)

- Corul generalilor: MAI TARE, DOMNILOR I SPECTA
TORUL NE ACOPERĂ GLASUL 1

timp ce pen- 
marcat Seci- 
Golesnikov și

La 21 mai s-au deschis la Casa 
de cultură a sindicatelor din Bucu
rești, lucrările celei de-a Ii-a 
Conferințe profesionale internațio
nale a muncitorilor din transpor
turi, porturi și pescuit.

La conferință participă delegați 
ai muncitorilor din transporturi, 
din Întreprinderile portuare și de 
pescuit, membri ai Uniunii Inter
naționale a sindicatelor muncito
rilor din transporturi, porturi și 
pescuit (departament profesional 
al F.S M) și din partea unor or
ganizații sindicale neafiliate la 
Uniunea internațională a sindica
telor muncitorilor din transpor
turi. porturi și pescuit și observa
tori.

In prima zi a lucrărilor au fost 
prezenți delegați și observatori 
din 34 de țâri.

Au participat : Louis Saillant, 
secretar general al Federației 
Sindicale Mondiale, Luigi Grass! 
și Elena Teodurescu, secretari ai 
F.S.M., Gheorghe Apostol, pre
ședintele Consiliului Central al 
Sindicatelor din R P R., Lluba 
Chișinevschi și ing. Mihai Marin, 
secretari ai C.C.S., lacob Coțo- 
veanu, membru tn Prezidiul 
C.C.S., președintele Comitetului 
Central al Sindicatului muncito
rilor din transporturi și telecomu
nicații din R.P.R., activiști ai 
C.C.S. și ai C.C. al Sindicatului 
muncitorilor din transporturi și 
telecomunicații, reprezentanți ai 
presei și radio ului din Romînia 
și din alte țări

Conferința a fost deschisă de 
Alphonse Drouard, președintele 
Uniunii Internaționale a sindica
telor muncitorilor din transpor
turi, porturi și pescuit, care a 
mulțumit Consiliului Central al 
Sindicatelor din R.P.R. și Guver
nului Republicii Populare Romîne 
pentru sprijinul acordat organiză
rii conferinței.

După alegerea prezidiului con
ferinței, a secretariatului și a- 
doplarea planului de desfășurare 
a lucrărilor lacob Coțoveanu a 
adus conferinței salutul Prezidiului 
Consiliului Central al Sindicate
lor din R P R, și al C.C. al Sin
dicatului muncitorilor din trans
porturi și telecomunicații.

A vorbit apoi dr. Ion Birzu. 
vicepreședinte al Sfatului Popular 
al orașului București, care a sa
lutat conferința tn numele cetă
țenilor orașului și ai Comitetului 
Executiv al Sfatului Popular.

Conferința a ales apoi comi
siile de lucru.

La primul punct a! ordinei de zi 
Rafael Avila, secretar general al 
Uniunii Internaționale a sindica
telor muncitorilor din transpor
turi. porturi și pescuit, a prezen
tat raportul intitulat: „Rolul spe
cific al Uniunii Internaționale a 
sindicatelor muncitorilor din 
transporturi, porturi șl pescuit in 
dezvoltarea unității de ac|iune și 
realizarea unității sindicale a 
muncitorilor din transporturi, 
porturi șl pescuit, pentru succesul 
revendicărilor lor".

Alphonse Drouard, președintele 
Uniunii Internaționale a sindica
telor muncitorilor din transpor
turi, porturi și pescuit, a dai a- 
poi citire mesajelor de salut a- 
dresate conferinței.

In ședința de după amiază, a 
luat cuvintul Sudiono, secretar al 
Sindicatului marinarilor și doche. 
rilor din indonezia, care a pre
zentat raportul intitulat „Progra
mul de acțiune economic) șl so
cială al U.l.S. și sprijinul acordat 
organizațiilor sindicale din țările 
slab dezvoltate".

Tn continuarea ședinței au 
ceput discuțiile Ia cele două 
poarte.

în-
ra-

înclinația către 
morbid și senzațional 
este una din trăsă
turile cunoscute ale 
modului american de 
via)ă. Fapte care 
să confirme aceasta 
slnt cu duiumul.

Un american s-a 
oferit să cumpere 
cu dublul prețului 
unui automobil nou. 
mașina făcută ar
monică, a tinerei 
scriitoare franceze

orală
Franțoise Sagon. 
După cum se știe,, 
Sagon a suferit un 
grav accident din 
cauza vitezei exage
rate cu care-și condu
cea automobilul. Da
că scriitoarea ar fi 
pierit in accident, 
mașina ar fi avut o 
valoare mult mal 
mare și cumpărăto
rul ar fi fost de zece 
ori mai fericit de a- 
chlzifie.

• « ♦

Pentru un maldăr 
de fier vechi care are 
Insă un iz de senza
țional, oferă mii de 
dolari Pentru oame
nii buni de muncă 
nu se găsesc Insă 
bani de salariu. La 
morala obișnuită că 
în America e bine 
să duci o viață de 
cline, se adaugă a- 
ceea că pentru a fi 
la preț, trebuie să fii 
orice, afară de om.

La ștrandul Dante Gherman 
s-a desfășurat marți întîlnirea in 
ternațională de polo pe apă din
tre ediipele C.C.A. București șî 
Burevestnik Kiev. Cele două e- 
chipe au furnizat o partidă spec
taculoasă care s-a încheiat cu 
scorul de 5—4 (3—1) în__favoarea 
jucătorilor romîni. Pentru echipa 
C.CA. au înscris Novak (3), Pa- 
trichi și Simon, în ’* 
tru Burevestnik au 
vanov, Furmanciuk, 
Iurcenko.

'■a
Marți dimineața a sosit tn Ca

pitală echipa selecționată a ti
nerilor fotbaliști din Anglia care 
Va susține duminică 26 mal pe 
stadionul „23 August" o Intilnire 
In compania reprezentativei de 
tineret a R P.R. Fotbaliștii en
glezi au venit de la Sofia, unde 
au jucat duminică cu echipa B a 
R. P Bulgaria. In vederea meciu
lui de duminică formația engleză 
va fi întărită cu cinci jucători ti
tulari din reprezentativa Angliei 
care a intîlnit duminică la Dub
lin echipa Irlandei.

Examene de diferență față de școala medie 
de cultură generală pentru maiștrii care sînt recomandați 
să urmeze cursurile institutelor de învățămînt superior
Mlnisterul Invățămîntului șl Cui- 
rii anunță că absolvenții școlilor teh
nice de maiștri care dau dovadă de 
aptitudini deosebite. Iar la examene 
au obținut note numai de 5 șl 4 (10 
— 8) atît tn școală cît șl la exame
nul de absolvire, pot fi recomandat! 
de ministere, la propunerea întreprin
derilor de la care provin, să se pre
zinte la examenele de diferență țață 
de școala medie de cultură generală 
pentru a avea dreptul să se înscrie 
la concursul de admitere tn institu
tele de învățămînt superior.

Ma'șțril din întreprinderile pro
ductive, cu studiile echivalate prin 
Ordinul Ministerului Invățămîntului și 
Culturii nr 52 din 1957, beneficiază de 
drepturile absolvenților școlilor tehnice 
de maiștri.
^Examenele de diferență se organizea

ză la școlile medii care au cursuri 
fără frecvență, tn București șl orașele 
de reșed’nță regională și se desfă
șoară în sesiunile stabilite pentru în- 
vățămîntul fără frecvență. Sesiunea de 
vară va avea loc între 2—16 Iunie 
1957.

Maiștrii care au dreptul să dea a- 
cest examen de diferență pentru a con
tinua studiile tnvățămtntufui tehnic su. 
perior sînt obligați a și alege facultă
țile numai tn specialitățile respective 
pregătirii profesionale.

Examenele de diferență pentru cla
sele VIII—X tn anii școlari 1956 pe 
1957 și 1957 pe 1958 se dau după pro
gramele școlii medii de 10 ani.

Maiștri! care au absolvit școlile ce 
le dau dreptul să urmeze cursurile in
stituțiilor de tnvățămfnt superior nu 
este necesar să se mai prezinte la 
examenele de diferență. Aceste școli 
sînt: Școala superioară de arte și me
serii, liceul industrial, școala medie 
tehnică, liceul teoretic, școala profe
sională de gradul II. școala tehnică 
medie experimentală ciclul superior, 
școala de agricultură, horticultura, vi
ticultură. zootehnie, piscicultura, serici
cultură, pescuit, de gradul II ; liceul 
industrial militar, liceul agricol, li
ceul industrial textil.

Informații suplimentare se pot lua 
de la școlile medii de cultură gene
rală care au organizate cursuri fără 
frecventă.

La închiderea ediției

Guvernul Guy Mollet a fost răsturnat!
PARIS 21 (Agerpres). 

mai Adunarea Națională 
pentru a se pronunța în 
credere cerut de primul 
privire la programul economic al guvernului. Agen
ția France Presse anunță că noaptea tîrziu gu
vernul Guy Mollet a fost răsturnat, neobținînd vo
tul de încredere. Guvernul a fost pus în minoritate 
prin 246 de voturi contra față de 213 pentru.

— în seara zilei de 21 
Franceză s-a întrunit 

legătură cu votul de în- 
ministru Guy Mollet cu

Observatorii politici consideră că votul de neîn
credere exprimă de fapt condamnarea politicii dusă 
de guvernul Guy Mollet în Algeria. După cum a-, 
rată corespondentul din Paris al agenției Associa- 
ted Press, căderea guvernului Guy Mollet a fost 
determinată de „încercările sale de a obține spo
rirea fondurilor în vederea finanțării operațiilor 
militare din Algeria** prin reducerea cheltuielilor 
civile și sporirea impozitelor.
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