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Iam depus can- 
organizația de

în fața 
consfatui-

|UN „INCORIGIBIL '

biblioteca Centrală
Heg.;ona‘â

Pentru încetarea 
experimentării 

bombelor atomice 
și cu hidrogen

în toată țara au loc adunări 
convocate de comitetele de luptă 
pentru pace, în cadrul cărora mii 
de cetățeni își manifestă adeziu
nea la documentele Biroului Con
siliului Mondial al Păcii care chea
mă popoarele să lupte pentru în
cetarea imediată a experiențelor 
cu arme atomice.

La adunarea care a avut loc în 
sala Institutului tehnic din Ga
lați, a luat cuvîntul prof. univ. 
Florica Mezincescu membru al 
Consiliului Mondial al Păcii, care 
a vorbit celor prezenți despre pe
ricolul pe care-1 reprezintă pemru 
întreaga omenire experiențele cu 
arme atomice.

Au luat apoi cuvîntul numeroși 
participant la adunare care și-au 
exprimat indignarea față de po
ziția cercurilor imperialiste în 
problema interzicerii armei ato
mice, față de manevrele acestor 
cercuri în vederea 
nui nou război.

In cadrul unei 
în sala Teatrului 
Craiova, la care au participat peste 
1.000 de cetățeni ai orașului, prof, 
univ. Aurel Potop, membru al 
Comitetului național pentru apă
rarea păcii din R.P.R., a vorbit 
despre uriașa campanie pornită 
în întreaga lume pentru interzice
rea experiențelor cu arme nuclea
re și înlăturarea primejdiei unui 
război atomic.

O mare adunare publică a avut 
loc și în orașul Suceava, unde a 
conferențiat C. Paraschivescu-Bă- 
lăceanu, președintele Asociației 
Juriștilor din R.P.R.

(Agerpres)

dezlănțuirii u-

adunări ținute 
Național din

Ziua internațională a copilului
In cinstea

Festivalului

— Eu, tovarăși — înce
pu Eftimie Iordan — res
ponsabilul unei brigăzi de 
la uzinele „Republica" din 
Capitală — nu sînt de 
acord cu scoaterea din bri
gadă după trei 
La noi...

Și încet-încet, 
participanților la
re, tînărul brigadier pomi 
a descrie un aspect im
portant din viața tinerilor 
laminoriști de la „Repu
blica".

...Porumbescu, un flăcău 
svăpăiat și cam „șmecher", 
era elementul cel mai re
calcitrant din 
nici o echipă 
purici". „Dacă 
cut norma — 
pot să plec I" 
ca cu două ore 
schimbului. „Ce, voi sînteți 
mai deștepți decît mine ? 
Atunci trageți voi țevile 
astea !" — și aștepta să lu
creze altcineva în locul lui. 
Un adevărat necaz — spu
nea maistrul despre Po
rumbescu.

„Necazul" a căzut pe 
brigada lui Eftimie. „Lua- 
ți-1 voi, că sînteți brigadă 
de tineret"...

A doua zi în brigadă a 
apărut Porumbescu. 
să-și cîștige autoritate 
început tare :

— Salut și la mișto I Eu 
la care mașină lucrez ? 
Mi-o aleg p-asta...

Cu aere și ifose a ținut-o 
ziua întreagă.

La sfîrșitul schimbului, 
brigadă, îm- 
decît la lucru, 
însă „șmeche-

secție. La 
„nu făcea 
mi-am fă- 

zicea el — 
— și ple- 

înaintea

In secție se făceau pro
nosticuri : „o să plece și 
din brigada lui Eftimie

Responsabilul brigăzii s-a 
gîndit că-i ușor să ceară 
schimbarea indisciplinatului, 
dar asta ar însemna capitu
lare. Și oțelul, cu greu se 
lasă fasonat. Dacă îl încăl
zești însă, intră mai ușor 
între valțuri. Cum să-1 în
călzească pe Porumbescu ?

— Unde stai tu, măi fra
te ? Vino cu noi deseară.

— Păi, eu stau la unul... 
dar e plecat... o să dorm eu 
undeva...

Și responsabilul brigăzii 
a alergat la comitetul 
U.T.M.

Din viața brigăzilor 
de tineret

— Să-1 ajutăm să fie pri
mit în cămin I

— Bine, dar nu e meri- 
tos — s-a ripostat la ad
ministrație. Nu facem aici 
filantropie.

— Dacă ___ ____
cum vrem să se îndrepte ? 
Și ca să n-aveți teamă că 
se întîmplă ceva, îl luăm 
pe răspunderea noastră.

Intrînd în cămin și în

nu-1 ajutăm,

llllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllimim

Ma i presus de grijile mari și mici
Oamenii din întreaga lume muncesc și 

au griji — mari și mici. Și față de copii 
există griji, mari și mici: sănătatea lor, 
învățătura, perspectivele vieții și muncii, 
fericirea lor. Dar mai presus de toate 
este însăși viața lor. Sub această lozincă, 
in toate țările, este organizată în acest 
an sărbătorirea Zilei Copilului. La noi, 
în toate țările lagărului socialist, se face 
bilanțul creșelor. căminelor, școlilor, al 
palatelor de pionieri și caselor de cul
tură, al spitalelor și taberelor, al tu
turor realizărilor pentru cei mici, o ade
vărată sărbătoare a celei mai crude gene
rații.

In același timp însă, în această zi nu 
poate să nu-ți fugă gindul și la viața 
copiilor care mai trăiesc !n mizerie, 
care îndură foamea și lipsurile, datorită 
unui regim nedrept' de care ei fără în
doială nu sînt cu nimic Vinovat!.

Citeam deunăzi într-o revistă germa
nă următoarea socoteală: In Uniunea 
Sovietică cheltuielile actuale pe cap de 
locuitor în privința tnvățămîntului pu
blic se ridică la 90 de dolari, în Statele 
Unite la 56 de dolari, iar în R.F. Ger
mană la 16 dolari. Și aceeași revistă 
adăuga socoteala făcută de un parla
mentar social-democrat, care arăta că 
pentru fiecare soldat se cheltuiesc 20.000 
de mărci pe an în timp ce pentru un 
sludent abia 1.800 mărci.

Și cînd te gîndești că In Uniunea 
Sovietică sînt 50 de milioane de elevi 
mari și mici. Dar nu numai în Uniunea 
Sovietică, ci și în celelalte țări socialiste 
copiilor li se rezervă condiții optime de 
viață, de dezvoltare. Răsfoind ziarele 
din occident ești cuprins nu numai de 
un sentiment de compătimire dar și de 
indignare față de soarta celor mici din 
țările capitalului. Revista italiană „Me
mento Femenine" relatează că la fabrica 
de textile „Netaraso" din San-Paolo 
există numeroși copii între 10—14 ani 
care lucrează în condiții nehigienice atît 
de mizerabile Incit mulți din acești munci
tori necopți, la o vîrstă foarte fragedă, 
sint bolnavi de tuberculoză.

Dar poate mai grea încă decît exploa
tarea fizică este educația de ucidere a 
personalității copilului, acea educație 
care a creat „supuși". La o conferință a 
educatorilor și profesorilor, o femee 
din Republica Federala Germană cu 
părul nins a citit cu durere din caietul 
de compuneri a! unui băiat de 14 ani: 
„De ce să fiu cumsecade și cinstit ?“ — 
se întreabă copilul descumpănit. „Mi-am 
pierdut echilibrul sufletesc pentru câ nu 
mai cred în nimic. Vreau să cred in 
ceva, dar nu știu de unde să încep. Mai 
bine ar fi să mor. căci viața și așa nu 
mai are rost. Dacă nu voi găsi vreo 
ieșire din situație, mă omor". Nu este 
vorba de un psihopat, deși in anumite 
țări propaganda războinică nu a cruțat 
nici copiii iar bolile de nervi au pus 
«tăpînire în largă proporție și pe ei.

Ziarul „Die Welt", de care aminteam 
mai sus, iși continua articolul: „Tine
retul vrea ca statul să se intereseze de 
el nu numai atunci cînd este vorba să 
îmbrace uniforma militară". Desigur că 
dacă statul s-ar interesa de educația 
tineretului, criminalitatea nu ar fi cres
cut in Statele Unite în rîndurile copii, 
lor în proporție de odată și jumătate în 
decurs de 6 ani și nu s-ar fi înregis

trat într-un singur an o jumătate de 
milion de delicvent! minori.

Dar lăsînd „liberă" această educație, 
tn S.U.A. se editează, după cum a con
statat scriitorul Albert Kan în cartea 
sa „Jocul cu moartea", peste 100,000.000 
de comicsuri. Dacă se adaugă progra
mele de televiziune înfățișînd crime, fil
mele cu gangsteri, sinistra educație 
„atomică" care silește pe copiii de școa
lă să se bage sub bănci în mai multe 
rînduri în timpul lecțiilor, pentru „a se 
pregăti în vederea unui eventual pericol a- 
tomic", atunci numărul delicvenților 
minori apare ca o concluzie firească, 
atunci fapta tînărului newyorkez care 
și-a ucis săptămîna trecută mama 
și sora pentru că l-au certat pentru no
tele proaste căpătate la școală,

Z. FLOREA
(Continuare In pag. IV-a)

Broscuța
Ursuleți, broscuțe iepurași, veveri

țe, puișori, păpuși, pitici... noi jucării 
de diferite culori, din cauciuc natu
ral, așteaptă cuminți în galantare 
cumpărătorii.

Cineva cumpără o broscuță colorată 
cu verde și galben, cu capul mare și 
ochii bulbucați. O strînge în mină, 
broscuța orăcăie. O întinde, o răsu
cește, dar jucăria nu se strică.

Oare tu, cumpărător, cunoști poves
tea acestei broscuțe?

...Ambalat în bidoane speciale lap
tele de cauciuc sosește la noi în țară 
tocmai din îndepărtata Malaya. Late- 
xul, cum se mai numește acest pro
dus, se tratează cu diferite chimicale, 
apoi sectorul cauciuc al „Fabricii Chi
mice nr. 17“ începe confecționarea ju
căriilor.

Formele păpușilor executate din pă- 
mînt ars sînt introduse în vasul cu 
latex, care se mulează perfect pe ele... 
lată broscuța a prins forme.

Colectivul format din tovarășii An- 
dreescu Gh., Țibere Simona și Mano- 
lescu Vetuța fac zilnic 800 de figuri 
din cauciuc.

Împreună cu alte jucării, broscuța, 
odată uscată, e luată în primire de un 
vopsitor.

— Acum, sărmana broscuță o să se 
coacă în etuva electrică. La o tempe
ratură de 70 grade, cauciucul se vul- 
canizează, devine mult mai rezistent 
și elastic.

Coaptă și răscoaptă broscuța scoa
să din etuv4 e luată în primire de to
varășa Tănăsache Profira.

— la să-ți dăm noi glas.
Ii aplică fluierul și apoi să te ții 

oac, oac oac...
E un model nou din cauciuc natu

ral. Harnicul colectiv al sectorului 
cauciuc de la „Fabrica Chimică nr. 
17“ se străduiește, pe lîngă aceste mo
dele noi, să scoată Ș> altele, să spo
rească producția de jucării.

S. S1GARTAU

Spre de mii ne
Dintre toate expresiile uzitate, există una pe care 

o detest: „a da în mintea copiilor*. Mi se pare 
revoltător de nedrept să echivalezi senilitatea, de
crepitudinea, prăbușirea fizică și spirituală cu uni
versul fermecător al primelor vîrste. Unde încape, 
în această comparație absurdă, fantezia, spontanei
tatea, dorința neînfrînată de cunoaștere, originali
tatea descoperirilor, intensitatea fiecărei revelații, 
proprii copilului ? Nicăieri.

Cînd merg să-l văd pe Răducu, el mă întîmpină 
cu un zîmbet încrezător și tatidru, apoi, fără inutile i 
introduceri, mă întreabă: „îmi citești ?" Toată ziua 
găsește pe cîte cineva să-i citească. Aproape că îșt 
condiționează afecțiunea de aceste lecturi.

Mă așez și iau cartea pe care mi-o indică, o | 
carte cu puține poze și mult text (ce-i drept acesta j 
cu literă mare), o carte a cărei prezentare grafică j 
nici n-o consider prea potrivită pentru un băiat de i 
patru ani. în sfîrșit, încep să urmăresc aventurile i 
ursulețului, dialogul lui cu vulpea, cu veverița, cu 
ariciul... Parcurg în tăcere un pasaj de descriere j 
și, găsind că omiterea lui nu prezintă nici o gra- | 
vitate, trec peste „...după ce mai merse cît merse, 
ursulețul ajunse la căsuța iepurașului și-l rugă și 
pe acesta să...**

— Stai! Ai sărit! mă amendează Răducu. Ai 
sărit acolo la ...și-mi debitează ca pe apă tot pa
sajul. îl privesc surprins. Citesc de unde am rămas 
și mai departe. Cînd ajung la ultimul cuvînt, în 
josul paginei, Răducu întoarce singur foaia, și 
zîmbește de uimirea mea. Cine știe de cîte ori a

• în întreprinderile din regiu
nea Cluj au fost organizate încă 
27 brigăzi de tineret și 17 posturi 
utemiste de control.

© Schimburile de tineret de la 
laminorul uzinelor „Industria 
Sîrmii“-Cîmpia Turzii au dat 
peste plan de la începutul anului 
și pînă acum 350 tone de lami
nate, iar brigada de tineret con
dusă de Paul Bere 120 tone de 
electrozi. Însemnate succese în 
producție obțin și brigăzile de 
tineret de la uzinele „lanoș Her- 
bak“ și fabrica de porțelan din 
Cluj. Tinerii muncitori din în
treprinderile regiunii Cluj 
ținut economii a căror 
depășește 600.000 lei.

• în primele 4 luni ale 
an cei peste 10.000 de tineri an
trenați in întrecerea socialistă și 
cele 340 brigăzi de tineri din în
treprinderile regiunii Suceava au 
făcut economii in valoare de 
peste 600.000 lei.
• Regiunea Autonomă Ma

ghiară are astăzi încă 13 brigăzi 
de producție și două brigăzi de 
bună deservire din rindurile tine
retului, iar regiunea Timișoara 
61 brigăzi de tineret.

au ob- 
valoare

acestui

mai auzit povestea asta! N-a vrut să-mi demon
streze nimic cu intenție, căci ar fi putut ușor să i 
mă epateze mai mult. Astfel, poate „citi* singur, 
adică recita din memorie cu o aproximație de cinci j 
cuvinte la pagină; în tot timpul acesta ține cartea • 
pe genunchi „urmărește" și întoarce foaia fără 
greș, exact atunci cînd textul este epuizat.

Nu știe nici de A, nici de B, nici de o-i, oi.
Desigur, Răducu nu este un fenomen. Copiii 

știu puține lucruri, dar ceea ce ajung, prin repe- j 
tiție să stăpînească, este o cunoștință temeinică, i

★

La 25 sau la 26 mai, vitrinele magazinelor cu 
lucruri pentru copii erau acoperite de prelate; se I 
făcea aranjarea pentru 1 iunie. în fața unui ase
menea magazin de pe B-dul Republicii am reținut 
o scenă. De sub pînza care acoperea, din exterior, 
vitrina în curs de aranjare, se zăreau piciorușele 
unor copii. Piciorușe subțiri, cu șosete și sandale. 
Copiii se vîrîseră acolo, sub pînză, să vadă minu
nățiile care se vor oferi liber privirilor abia peste 
patru-cinci zile. Stăteau acolo, cu nasurile turtite 
de geam, cu ochii mari, privind agitația celor care 
potriveau păpușile, costumele de marinar, ghetuțele, 
cuburile multicolore sau trenurile pitice. Stăteau și 
se uitau așa și dinspre bulevardul animat li se 
vedeau doar picioarele subțiri în șosete și sandale.

Așa se uită copiii spre ziua de mîine, spre viața 
care-i așteaptă, fantastică vitrină acoperită, în curs 
de aranjare.

★

Ori cîte odrasle ar avea, domnii acționari ai tru
sturilor de armament nu serbează prin nimic 1

ȘTEFAN IUREȘ

(Continuare tn pag. ÎV-a)
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Sîmbata 1 iunie 1957

băieții din 
brăcați altfel 
i-au plătit-o 
rului “.

— Ascultă, 
le, ce ești tu ?

— Cum, ce sînt ? Lami
nor ist ca și voi I

— Laminorist ? ! Ha, mai 
degrabă negustor de pete
ce. Uite, ți le-ai agățat pe 
toate de fundul pantaloni
lor.

Prima „ciocnire" a avut 
ca rezultat schimbarea lui 
Porumbescu de la atitudi
nea șmecherească la cea 
răuvoitoare.

Porumbescu-

Ca
a „răspunderea brigăzii", Po- 

• rumbescu și-a dat seama că 
nu este străin de X și Y 
—cum le spunea el tovarăși
lor de muncă — și de ceea 
ce cred aceștia despre el.

într-o zi Eftimie, respon
sabilul brigăzii, chemat să 
îndeplinească altă sarcină, 

încredințat noului ve- 
conducerea agregatului, 
alta, Porumbescu trebui 
întocmească programul 
lucru al brigăzii.

ziua sala-

i-a 
nit 
In 
să 
de

Cînd a sosit
riului, tovarășii de brigadă 
l-au înconjurat.

Glumeau... serios :
— Mergi cu noi să-ți cum

peri ce e pe lista asta. 
Dacă te opui, te luăm pe 
sus I

A doua zi, în secție, Po
rumbescu, cu o cămașă de 
poplin, cu pantaloni de 
camgam și pantofi maron,

se plimba cu aere princiare, 
împărțea tuturor zîmbete și 
strîngeri de mină.
■ * • • • • • »

— Azi, Porumbescu a 
plecat militar. Dar nu nu
mai utemist, ci candidat de 
partid. De altfel la noi în 
brigadă toți 
didatura la 
partid.

...Așa dar, 
dau spiritul 
dura și sudura sufletească 
între oameni în cadrul unei 
brigăzi. Se cuvine ca acti
viștii comitetului orășenesc 
U.T.M. București — în 
buna lor intenție de a ajuta 
brigăzile de producție prin 
consfătuiri — să nu negli
jeze aceste lucruri.

Cît se poate de impor
tante sînt și celelalte pro
bleme pe care le-am aflat 
in cadrul recentei consfă
tuiri organizate cu unele 
din brigăzile de metalur- 
giști din Capitală.

Slaba stimulare ; 
brilor brigăzilor, 
une ridicată în
elocvent de M.
de la uzinele „21 Decem
brie". ca și fluctuația, e- 
xemplificată de Gh. Cîr- 
stoiu de la întreprinderea 
„Victoria", sînt încă lipsuri 
mari în viața brigăzilor.

La uzinele „21 Decem
brie", unde lucrează multe 
brigăzi de tineret, de sti
mulare morală a lor nici nu 
e vorba, iar la stimulare 
materială — direcțiunea nu 
se gîndește. La gazeta de 
perete sînt mereu amintite 
doar două brigăzi : cele ai 
căror membri sînt și în co
lectivul de redacție...

Vom reveni în curînd, 
vorbind mai pe larg despre 
cele mai bune metode și 
cea mai adecvată organi
zare a brigăzilor de tine
ret. Trebuie să știm însă că 
pentru ca o brigadă să 
aibă rezultate bune, între 
membrii ei trebuie să existe 
relații 
piale.

Ceea __ ___  _____
Iordan de la „Republica".

V. CONSTANTINESCU

iată cîte roade 
colectiv, căl

a mem-
chesti- 

i mod 
Savu

tovărășești, princi-

ce arăta Eftimie

nos- 
Că-

„Pădurea Festivalului
PLOEȘTI — (de la corespondentul 

tru). — Dealul Băleanca și curmătura
tiaș din raionul Pătîrlagele au rămas un 
timp numai mărăcinișuri. Stăpînii de odi
nioară au distrus fără milă podoaba dea
lurilor împădurite. Pădurile — bogăția 
de preț a patriei — trebuie refăcute. Și 
cine poate îndeplini această sarcină mai 
bine decît tineretul? lată că la apelul 
C.C al U.T.M. către tineri de a participa 
la acțiunea de împădurire a dealurilor și 
munților golași, au răspuns mii de tineri 
din raioanele regiunii Ploești.

Pe Dealul Băleanca, în apropierea co
munei Gura Țeghii, într-o dimineață au 
apărut zeci de tineri și tinere cu sape 
și hîrlețe. Cu căruțe de munte, utemiștii 
Marin Burhală, Nicolae Leonte și Gh.

IDeie
strigată, 

capul pe

la

— Diana!
Auzindu.se 

Diana a întors 
jumătate.

— Tu ? Ce faci dragă ? 
lartă-mă. uitasem... Ce 
bine-mi pare că te văd. 
Ce faci, unde lucrezi ? 
l-am destăinuit profesiu
nea. M-a măsurat de sus 
în jos apoi de jos în sus, 
și-a dat capul pe spate și 
a zis cu ironie : „Aha, ai 
bani. Numai eu—“

M-am uitat atent
Diana Se schimbase mult. 
Purta rochia pe care și-o 
cumpărase in ultimul an 
de facultate. Era roasă 
pe la guler și cam deco
lorată. Pantofii.» A ri
dicat privirile spre mine 
și ca și cum nu s-ar fi 
intimplat nimic mi-a spus 
rizind:

— Fleac, draga mea. 
Nu vor cismarii să-i mai 
repare, cică n-are cum 
să-i mai coasă. Niște bru
te. dragă. Trebuie să 
merg mai încet. E o ca
tastrofă să mă trezesc 
fără talpă.

Diana gesticula, ride a 
Continuam s-o privesc, 
să pătrund în 
ei. In cele din 
întrebat-o:

— încotro mergeai Dia
na ?

— Aiurea...
— Ești liberă după-a- 

miaza ?

gindurile 
urmă am

Goșman au dus la locul indicat, 
iru plantarea tinerei păduri, peste 
120.000 de puieți. Au mai venit și ti
nerii din organizațiile U.T.M. din satele 
Brăești, Furtunești și Păltinișu. în ziua 
aceea tinerii au plantat pe dealul Bălean- 
ca 120.000 de puieți. Cînd au terminat de 
plantat, secretarul organizației U.T M. din 
Gura Țeghii, Marin Burhală, a declarat 
tînăra pădure de pe dealul Băleanca, 
„Pădurea Festivalului'*.

în aceeași zi, pe curmătura Cătiaș au 
apărut 100 de tineri și tinere, conduși de 
Maria Isar, secretara organizației de bază 
U.T.M. din Păltiniș. Pînă spre seară, pe 
5 ha. de curmătură a apărut viitoarea 

pădure de stejar, dar al tinerilor pentru 
Festivalul de la Moscova.

pen-
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— Da, tint liberi Toa
tă ziua liberă și indepen
dent!

— A, care va să 
ești în concediu ?

— Da. Concediu.
— Și unde lucrezi ? 

Invățămînt ?
- AșU
— Atunci ce faci ?
— Nimic.
— Cum nimic ?
— Așa, nimic, 

plimb, aiurea.
— Diana, hai la mine. 

Stau foarte aproape.
Am plecat către casă. 

La un 
smucit 
domol.

Ne-a

zică

In

Mă

moment dat m-a 
de mină: „Mai 
pericol de pan-

prins miezul nop
ții vorbind. Adică, Diana 
vorbea și eu din ce în ce 
mai uimită o ascultam. 
Indignarea creștea. Așa 
gîndește Diana fata 
care-n școală se ridica în 
ședințe și spunea : 
buie să ne facem 
știincios datoria, 
răși*4—

Intr-un timp am 
gat la ea : Cum ai pu
tut face așa ceva Diana?

M-a privit sfidător.
Diana a plecat de mult. 

Stau cu ochii în tavan și 
nu pot dormi. Gîndurile 
mă năpădesc. Parcă o 
văd elevă cu șorț negru, 
o aud spunînd cu voce 
gravă: „Eu, fetelor, am

„Tre- 
con- 

tova-

stri-

să fiu profesoară. Tu, 
Nela, ai să-ți dai băiatul 
la școala unde am 
predau eu. Cînd am 
intru In clasă, am 
spun: — Ia poftim la 
tablă tovarășe Preda. Da, 
da, dumneata Rezolvă-mi 
ecuația*4... și Diana dicta 
unei persoane imaginare, 
o ecuație — după expre
sia ei — extrem de com
plicat!...

Diana aceasta cu visuri 
înaripate, plină de elan, 
dornică de muncă nu mai 
există, l-a luat locul o 
Diana meschină, ușura
tică, egoist!

Ce face Diana azi ? Ni
mic. Cînd a terminat In
stitutul de fizico-matema- 
tici a fost repartizată la 
școala din Panciu. Cei 
din comisie au felicitat-o. 
Diana s-a-nfuriat, a țipat. 
„Eu nu plec din Bucu- 
rești“. Și nu s-a dus. A 
rămas în București fără 
nici un țel. A făcut tot 
ce se poate face, a 'ost 
manechin prin ateliere, 
curieră etc. Scrisorile ma- 
mii se înniuljeau. Bătrî- 
na o ruga să-i trimită 
ceva bani: „Sîntem tare 
bătrini, și bolnavi amin- 
doi“. Diana arunca o 
privire pe scrisoare și a- 
poi o mototolea, scrîș- 
nind din dinți.

A trecut un an. Diana 
s-a gîndit că nu-i rău să 
lucreze într-o uzină. S-a 
dus la „Mao Țze-dun“, a

să 
să 
să

privit oamenii mtnjițl de 
ulei, a strîmbat din nas 
și dusă a fost. Acum pre
pară un copil la matema
tică — 4 ore pe săptă- 
mînă. E-ngrijorată că în 
curînd se termină școala.

Ciudat. Pe Diana n-o 
încearcă regretul pentru 
anii pierdut! în zadar. La 
vîrsta ei — 24 de ani — 
tinerii întrec timpul, in
ventează aparate, învață 
copiii să devină oameni 
adevărati. Diana are un 
singur scop în viață: să 
rămînă în București. Să 
facă orice, dar să nu ple
ce în provincie. Diana a 
dezertat de la datorie.

Acum — zice ea — am 
o promisiune la un insti
tut. Poate... Diana așteap
tă să găsească un locu- 
șor cît de mic, numai să 
fie în București.

Anii trec. Copiii cresc 
mari, bătrînii se-ncovoaie. 
Iți dai oare seama Dia

na c-ai pierdut în zadar 
cei mai 
tăi? 
rînd cu 
învață, 
de stat 
unde ai 
Copiii au nevoie de îndru
mători. Ești chemată să 
faci educație. Nu uita, 
Diana. Copiii au nevoie 
de tine. Nu dezerta.

frumoși ani ai 
Mai poți intra in 

cei mulți Diana, 
dă-ți examenul 
și du-te acol» 

fost repartizată.

L. CRISGUT
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Raportul tovarășului Hu lao-ban
la cel de-al 111-lea Congres al Noii Uniuni Democrate a Tineretului din China

La acest congres vom face bi
lanțul muncii din ultimii ctțisa 
an:, vom trasa sarcinile muncii 
viitoare, vom schimba numele

1. O nouă etapă în istoria patriei 
și o nouă etapă în dezvoltarea 

Noii Uniuni Democrate a Tineretului
Au trecut 4 ani de la convoca

rea Congresului al 11-lea al 
N.U-DT. care a avut loc în 1953. 
Ac-m 4 ani in fata poporului din 
țara noastră au stat următoarele 
doc -. sarcini: sarcina revoluției 
socaiste și sarcina construirii 
soaaUsmului. In prezent prima 
sarcini, adică sarcina revoluției 
soc.aî sie, a fost înfăptuită in 
lur> suri.

Raportorul a vorbit apoi despre 
s_ tresele obținute de poporul 
ch nea pe calea construirii socia- 
ls~. ... de aportul tineretului 
la .- -tinua înflorire a patriei.

De*gur — a spus Hu lao ban 
— saecesele obținute de ‘ineretul 
c-,-*i nu sint întîmplătoare. 
Firi conducerea și educata de 
către partid, fără condițiile so
ciale create în împrejurări grele 
de către partidul nostru, actuala 
creștere sănătoasă a tineretului 
chinez ar fi fost cu neputință. 
Prececesoni noștri nu s-au bucu
ra' ac-:ta.ă de o asemenea gri- 
jă și s-agoste a societății. Mul- 
tusES f erb nte partidului nostru 
și cetei mai iubit conducător și 
«awțător tovarășul Mao Țze-dun. 
lua generație a tării noastre 
es e r't'und însuflețită de che
marea președintelui Mao Țze- 
c.c .Sa-U călești bine sănătatea, 
să re*»* bine, să lucrezi bine".

Dtatavtă grijii și sprijinului a- 
eortot de partid. N.U.D.T. a ob- 
tiaat saaaese in activitatea sa. 
CC ai Partidului arată că 
NUDT trebuie pe de o parte 
să se sapuns sarcinii centrale a 
par. dala. iar pe de altă parte 
■Hi manea de sine stătă
tor. ttocnd seama de specificul ti- 
nereta.... Călăvzindu-se după a- 
ceasta -■dicație. toate organiza
țiile Umanii Tineretului au des- 
fâșarat In ultimii ani o activitate 
multilaterală in rindul maselor 
largi ale tineretului.

Tn conformitate cu dezvoltarea 
construcției socialismului în (ara 
noastră am desfășurat educația 
ideologico-politică in rindul ma
selor largi ale tineretului. In 
1953. n legătură cu linia gene
rală trasată pe atunci de partid, 
am desfășurat munca educativă 
in rindul maselor largi ale tine
retului cu privire la delimitarea 
celor două căi: cea socialistă și 
cea capitalistă . am condamnat 
diferite coifcepți: nejuste. tendin
ța spontană a micilor producători 
spre capitalism, am intărit hotă- 
rirea tineretului de a păși pe .ca
lea socialismului. In 1954. in rin
dul maselor largi ale tineretului 
și mai cu seamă in rindul tinere
tului intelectual, am desfășurat o 
largă educație în muncă, am 
condamnat concepțiile greșite 
care își găseau expresia în dis
prețul fată de munca în agricul
tură și fată de munca fizică din 
alte domenii. în nesocotirea dis
ciplinei în muncă. In anul 1955 
In rindul maselor largi ale tine
retului, punînd accentul oe tine
retul de la orașe, am desfășurat 
munca educativă în spiritul mo
ralei comuniste, am condamnat 
putredul mod de via(ă burghez și 
am ferit tineretul de pătrunderea 
ideologiei burgheze. La sftrșitul 
anului 1956 am desfășurat munca 
educativă în rindul tineretului 
din intreaga tară, în spiritul con
tinuării tradiției revoluționare, 
care și-a găsit expresia în dîrzenia 
în luptă, ajutîndu-1 în felul acesta 
să privească de pe poziții de stă- 
pîn. dificultățile care stau în fața 
statului tn momentul de fată, să 
înțeleagă just interdependenta 
dintre dezvoltarea producției și 
îmbunătățirea vieții.

Pentru a ridica activitatea ti
neretului în construirea socialis
mului, în intervalul de timp care 
a trecut, comitetele Uniunii Ti
neretului au depus multe eforturi 
educind tineretul pe baza exem
plelor fruntașilor și ale faptelor

2. Sarcina noastră generală în prezent
Tovarăși, după victoria hotărt- 

toare a revoluției socialist, in 
fata poporului tării noastre s-a 
pus o nopă sarcină istorică — 
construirea socialismului.

In lupta măreață pentru cons
truirea socialismului, sarcina ti
neretului din tara noastră poate 
fi sintetizată prin trei lozinci: 
„Să muncim activ14, „Să învățăm 
cu zel“, „Să întărim unitatea14. 
Uniunea Comunistă a Tineretului 
trebuie să-și organizeze munca 
în așa fel încît să canalizeze ac
tivitatea tineretului din întreaga 
tară spre aceste trei direcții și 
săi ajute să-si îndeplinească 
mai bine sarcinile.

Transformarea Chinei dintr-o 
tară agrară inapoiată într-un 
stat industrial socialist este o 
sarcină foarte mare și grea. Cu 
toate că In decurs de șapte ani 
producția industrială și agricolă 
a tării noastre a căpătat o uriașă 
dezvoltare, tara noastră mai este 
încă inapoiată din punct de ve
dere economic și cultural.

Partidul ne indică : pentru a 
construi socialismul trebuie „să 
unim toate forțele care Dot fi 
unite în țară și în afara hotare
lor ei folosind in întregime toa
te condițiile favorabile nouă", A 
ceasta inseamnă că în domeniul 
construcției noi trebuie să unim 
Întregul tineret al țării. Deși in 
prezent avem 23 milioane mem
bri ai N.U.D.T., in comparație cu 

Noii Uniuni Democrate a Tinere- 
tului din China în Uniunea Co
munistă a Tineretului din China 

lor de eroism, convocînd adunări 
ale activiștilor, au răspindit ex
periența și ideologia lor înainta
tă. Avind sprijinul Uniunii Tine
retului în întrecerea in muncă, 
tineretul a creat numeroase for
me organizatorice pentru sporirea 
producției, ca de pildă, brigăzile 
de șoc ale tineretului, posturile 
de control ale tineretului, brigă
zile agricole de tineret, schimbu
rile și echipele fruntașe din in
dustrie. corner) și transport.

Dorința cea mai scumpă a ti
neretului — ridicarea nivelului 
cultural, științific și tehnic — 
corespunde întru totul cerințelor 
patriei. In cursul ultimilor citi- 
va ani organizațiile Uniunii Ti
neretului au ajutat partidului și 
guvernului în mișcarea pentru li
chidarea analfabetismului și in 
această muncă am obținut suc
cese uriașe Numai in cursul a- 
nului trecut la sate au fost al
fabetizați 5.300.000 de tineri și 
tinere Ca urmare a dezvoltării 
construcției economice, sporește 
interesul tinerilor muncitori și 
țărani pentru învăjămîntul teh
nic. Organizațiile Uniunii Tinere
tului împreună cu alte organe și 
departamente au creat diferite 
școli serale tehnice, cursuri, 
puncte de răspîndire a cunoștin
țelor tehnice, au răspindit meto
da încheierii de contracte pentru 
învătămînt tehnic între maiștri și 
elevi.

In afară de aceasta N U.D.T. a 
desfășurat o muncă susținută in 
domeniul culturii fizice și spor
tului pentru întărirea sănătății ti
nerelului. Și pe viitor trebuie să 
acordăm o atenție și mai mare 
acestei munci.

De asemenea în cei patru ani 
care au trecut, organizațiile 
N.U.D.T. s-au întărit și au cres
cut considerabil. In acest răstimp 
am primit 14.000.000 de noi mem
bri ceea ce depășește de peste 
două ori numărul membrilor din 
momentul convocării congresului 
trecut. In prezent numărăm in 
rîndurile noastre 23.000.000 mem
bri și 920.000 de organizații de 
bază. Vorbind In general, majo
ritatea covîrșitoare a membrilor 
N.U.D.T. este activă Ea s-a că
lit în diverse lupte, a dat dovadă 
de o înaltă activitate și a deve 
nit un exemplu pentru mase De 
aceea N U D.T se bucură de în
crederea maselor largi ale tine
retului și de aprobarea opiniei 
publice. De la crearea N.U D T 
peste 2 000.000 de membri ai 
N.U.D.T au intrat în rîndurile 
Partidului Comunist Chinez. In 
majoritatea covîrșitoare a regiu
nilor țării noua revoluție demo
cratică a fost terminată de mult, 
iar revoluția socialistă in Ură a 
repurtat de asemenea o victorie 
hotăritoare. In aceste împrejurări 
denumirea de Noua Uniune De
mocrată a Tineretului nu mai co
respunde sarcinilor politice ale 
N U.D.T. și voinței maselor largi 
de membri ai Uniunii Tineretului. 
N.U.D.T și-a îndeplinit de-acum 
misiunea sa istorică. In septem
brie 1955, la cea de.a IlI-a ple
nară a C.C. al N.U.D.T., pornind 
de la năzuințele maselor largi 
ale membrilor Uniunii și ale ti
neretului care nu făcea parte 
din ea, s a adoptat hotărîrea să 
se propună ca N.U.D.T. să-și 
schimbe numele în Uniunea Co
munistă a Tineretului. Partidul a 
sprijinit întru totul această hotă- 
rire. La Congresul al VUI-lea al 
Partidului Comunist Chinez pe 
baza acestei hotărîri denumirea 
de uniune comunistă a fost în
scrisă în noul statut al P.C. Chi
nez. Ingăduiți-mi ca în numele 
C.C. al N.U.D.T. să propun celui 
de-al IlI-a Congres să schimbăm 
numele Uniunii noastre tn Uniu
nea Comunistă a Tineretului din 
China.

întreg tineretul din China, acest 
număr reprezintă o parte neîn
semnată Față de masele largi 
ale tineretului care nu fac parte 
din Uniune trebuie să aplicăm 
metoda strîngerii unității și in 
nici un caz Să nu admitem secta
rismul In țară s-a pus capăt in 
linii mari clasei exploatatorilor, 
elementele contrarevoluționare au 
fost lichidate în linii mari dato
rită măreței victorii repurtate în 
mișcarea pentru lichidarea ele
mentelor contrarevoluționare In 
aceasta constă marea deosebire 
între trecut și prezent Intr-o 
astfel de situație a devenit posi
bilă și necesară unirea întregului 
tineret al țării în lupta pentru 
construirea socialismului. Sarcina 
Uniunii Comuniste a Tineretului 
din China este ca sub conduce
rea partidului să unească tinere
tul din țară Ia lupta pentru cons
truirea socialismului indiferent 
de naționalitate, credință și ori
gină. In articolul său „Să ne a- 
mintim de Sun Yat-sen" preșe
dintele Mao Țze-dun spunea în 
1956 „Anul acesta, de la revo
luția din 1911. adică de la re
voluția din Sinhai nu au trecut 
decit 45 de ani. da- înfățișarea 
Chinei s-a schimbat complect. 
Vor trece incă 45 de ani, va veni 
anul 2001. va începe secolul al 
XXi-lea, și înfățișarea Chinei se 
va schimba și mai mult. China 
se va transforma intr-un puternic 

stat socialist industrial. Așa tre
buie să se intimple cu China. 
China dispune de un teritoriu de 
9.600.000 km.p. și are o populație 
de 600.000 000 oameni; de aceea 
China trebuie să aducă omenirii 
un aport mult mal mare“ Tine
retul nostru care are o glorioasă 
tradiție revoluționară va îndrep

3. Să educăm tineretul în spiritul 
dragostei fierbinți față de muncă

Am mai spus că pentru a 
transforma țara noastră agrară, 
săracă, intr-un puternic stat so
cialist industrial trebuie să ne bi
zuim mai cu seamă pe munca 
plină de abnegație a întregului 
popor iar tineretului ii revine un 
loc important de onoare pe fron
tul muncii.

La patru ani după victoria re
voluției in Uniunea Sovietică, a- 
dică In anul 1920. marele Lenin, 
adresindu-se Corns .molului și ti
neretului sovietic a spus : „Vrem 
să transformăm Rusia dintr o 
tară săracă și mizeră, intr o țară 
bogată. Și trebuie ca Uniunea Ti
neretului Comunist să unească 
pregătirea sa. invătătura și edu
cația sa cu munca muncitorilor 
și a țăranilor" El a sublimat in 
special că „numai in muncă. lao
laltă cu muncitorii și țăranii txzți 
deveni cu adevărat comunist". 
Astăzi aceste cuvinte aie ’ui Le- 
nin sint întru totul valabile

In prezent circa 100 milioane 
tineri și tinere lucrează in agri
cultură, circa 10 milioane in in
dustrie. în transporturi, in dome
niul construcției capitale și pros
pecțiunilor geologice. Pes4e 3 mi
lioane tineri și tinere lucrează in 
instituțiile de comerț și finanțe, 
peste 1.800.000 în domeniul cul
turii Invătămintului și ocrotirii 
sănătății și peste un milion și ju
mătate in instituțiile de stat In 
afară de aceasta peste 6 milioa
ne tineri și tinere învață în insti
tuțiile superioare și medii de in- 
vățămint In prezent ei își însu
șesc activ și cu indirjire cuno
ștințe, se pregătesc să-și consa
cre forțele operei de construire a 
patriei lor In rîndurile tineretu
lui din tara noastră conștiința că 
munca este o chestiune de onoare 
a și prins rădăcini adinei. Totuși, 
ca urmare a influenței discretului 
față de muncă, care s-a cultivat 
în decurs de mii de ani de către 
clasele exploatatoare, din cauza 
faptului că incă n-au trecut nici 
măcar doi ani de la înfăptuirea 
în linii mari a transformărilor so 
cialiste, din pricină că multi ti
neri și tinere provin din familiile 
claselor exploatatoare, at.tudinea 
disprețuitoare iată de muncă, s: 
in special de munca fizică, mai 
există încă in rindul multor ti
neri din țara noastră Noi trebuie 
să intărim educația tn munca a 
tineretului, trebuie să dezrădăci
năm neabătut ideologia dăună
toare a ciaselor exploatatoare și 
să considerăm această sarcină 
ca o sarcină de lungă durată. 
Datoria noastră este de a mobi 
liza pe toți membrii Uniunii și 
întregul tineret care nu face par
te din Uniune ia lupta împotriva 
ideologiei greșite, a atitudinii de 
dispreț față de munca fizică.

Educația ideologică In spiritul 
respectării muncii fizice are o 
importanță deosebit de actuală 
pentru tineretul studios. După 
eliberare în tara noastră tnvățâ- 
mintul a luat o dezvoltare rapi- 
dă. In prezent numărul elevilor 
în comparație cu 1949 a sporit ’n 
școlile elementare de la 24 900 MO 
la peste 63 milioane. In șa; i e 
medii de la 12260.000 la 5970000. 
In școlile auperioare de Invăță- 
mint de Ia peste 100.000 a 
408.000. Fără înoo ala că ’□ le
gătură cu dezvoltarea ecooorzje: 
trebuie să se dezvolte corespun
zător și Invățămintul Teta; . 
scopul dezvoltării in.ațăm rt- -: 
în tara noastră este și va fi sub
ordonat intereselor cowtrmrt am- 
cialismului. In acest scop statul 
are nevoie pe de o par.e ca na 
număr mic de absolvenți să con
tinue învățătura pentru a crește 
intelectuali, car» an •rerse ape- 
cialități. complect'nd ta fel-il a- 
cesta rîndurile intelectual ta: ar 
pe de altă parte el trebuie să în
drume o mare parte a absolven
ților spre industrie fi agriculturi 
pentru ca aceștia să se ocupe re 
munca fizică pentru ca in riednl 
muncitorilor să fie o aaț5 gene
rație de oameni ai munci cu ni 
vel cultural ridicat ș: instrurțu

4. Să ridicăm nivelul politic 
și calificarea în muncă, să continuăm 
tradițiile revoluționare, să ne însușim 

cunoștințe
Istoria mișcării de tineret In 

China este istoria glorioasă a 
luptei revoluționare. După elibe
rare, tineretul chinez a militat 
întotdeauna activ in cele mai 
înaintate rinduri ale numeroase
lor mișcări revoluționare aie ma
selor și ale mișcărilor împotri
va agresiunii americane și pentru 
acordarea de ajutor Coreei. Acest 
lucru nu poate fi despărțit de 
faptul că tineretul tării noastre 
și.a ridicat nivelul politic și con
știința. Totuși trebuie să arătăm 
că in ultima perioadă. în rindul 
unei părți a tineretului a început 
să se manifeste tendința de_ a 
pune mai mult accent pe învăță
tura de specialitate și de a ig
nora Invățâmintul politic. Acea 
stă tendință a fost criticată de 
către președintele Mao Țze-dun 
în cuvîntarea sa la recenta confe
rință supremă de stat Această 
tendință a apărut în special din 
cauza greșelilor din munca orga
nelor care se ocupă de învăță- 
mîntul politic, din cauza greșe
lilor din munca unor organe con 
ducătoare de N.U D.T. de diferi
te grade. în prezent ne ocupăm 

tăți neapărat speranțele președin
telui Mao Țze-dun, el va munci 
și mal bine, va Învăța și mai 
bine, se va uni și mai strins pen
tru ca împreună cu întreg po
porul să-și consacre toate forțele 
îndeplinirii măreței și glorioasei 
sarcini pe care n-au îndeplinit-o 
predecesorii săi.

Dacă masele largi ale tineretu
lui intelectual vor participa activ 
la muncă, atunci nu numai că va 
fi posibil să se complecteze fron
tul de producție cu o nouă ar
mată cu un nivel cultural ridicat 
și instruită, dar să se și extir- 
peze cu desăvirșire concepțiile 
greșite ale claselor exploatatoare 
in ce privește atitudinea dispre
țuitoare fată de munca fizică și 
muncitori.

In prezent tn tara noastră este 
îndeosebi necesar să se mobili
zeze un mare număr de tineri 
pentru a-i îndrepta spre produc
ția agricolă ca să lupte pentru 
rid-carea dt mai grabnică a ni
velului de producție al agricul
turi. In prezent o parte din tine
ret nu dorește să lucreze în agri
cultură considerind munca in a- 
gricultură lipsită de importanță 
și de perspectivă. Acestea sint 
concepții pe de-antregiri greșrie. 
In țara noastră, cea mai reare 
parte a materiei pntne pentru 
producția industrială o furnizea
ză agricultura, cea taa mare par
te a mijloacelor care sint nece
sare construcție-, de stat rin di
rect sau indirect dm agricultori 
Dacă agricultura se va dezvolta 
încet ea va frina ritmul rndaxtria- 
lizării tării noastre. Proiectul 
programului de dezvoltare a a- 
griculturii pe 12 ani elaborat ăe 
partid a trasat contururile imț ae 
ale măreței perspective de dez
voltare a agriculturii tării noas
tre într-un viitor apropiat ra de
veni posibilă sporirea venitir 'tar 
țăranilor pină la nivelul nrznc- 
torilor. Raționamentele despre 
lipsa de perspectivă a >-
gricole sint complect nefntesne a- 
te. Noi trebuie să arătăm dar 
maselor largi ale tineret»)» ea 
așa numita participare la «reta 
in producție înseamnă in mo
mentul de față participarea a 
munca agricolă.

Desigur că a arăta importanta 
muncii fizice nu înseamnă crt-s 
de puțin că munca «tețectaaJ 
ar fi lipsită de iapertanța Ttoe- 
rii și tinerele care se treacă ca 
munca inte'ecrizalâ iretaxe se a 
sr-ecea să xbeascâ a arfireta- 
rare munca tor șt *-• imtepcaea- 
scă ca caste Moaca tar esae ne 
asemenea o —ari 4e aaaare șt 
necesară jocretâșx TaCași act 
am dori ca e să as t ss-ețzas- 
că munca ftasci tar ear sz so- 
sibil-tate să se ocace partrei de 
această rr."oră

Una d atre ilitorra» « argem- 
zație; noastre «de că ta riataal 
activiștilor Umani Taaeretz z. 
există na mare precear te -•’* 
răși care aa s-az ocapac sonda
tă ca maca freacă Cocireol 
Centra: al partida! :■ fcscztisd de 
cari nd aedontatea Uatxx- T.ne- 
rctuls ae a indca: ca. treptat 
•ctrrtștă Ltasami Tnereta'nL care 
aa s-az nmpa: «codata ca 
arroca Fzxă să fie eâhti !n 
«mea firea puuli* ca un 
plan și taer.m ancas: timp, 
pentru ca să trăiască fi să 
Lucrez» a-ător. de crencrtcr. și 
tărâm, să pă^aadă și să cunoas
că C3 adevărat producția Namai 
Ia fetz acesta nteîectuaîi. care 
activează ta Usrznea Tineretului 
vor pztea să Taleleagă cc adevă
rat g"«darile și starea de spirt a 
osBenuar reaa dm industrie 
și agmxtaă. vor p-tea să înde
plinească și «ai bine sarcinile 
csmdncerii t aer etalai !n opera de 
partxxare ia amaca socialistă, 
să Uddeae și «ai bine subiecti
vi'— și birocratisnn:' din mun
ca lor. Noi sintem încredințați 
că acteiștu Uniunii Tineretului 
vor rdepl.n; întocmai și în mod 
coaftiea indicațiile partidului, 
p-rr.-sert ca Comitetul Central 
ai Umaaii Tineretului să adopte 
in această privință măsuri cores- 
punzătoare pentru înfăptuirea a- 
eesrei tadicații deosebit de impor
tante a Comitetului Central al 
Partidului date Uniunii Tinere- 
tataă.

de îndreptarea acestor greșeli 
serioase.

Pentru a ridica conștiința poli
tică a tineretului este necesar să 
organizăm în rindul lui educația 
în spiritul tradițiilor revoluționare 
care in prezent au o deosebită în
semnătate. De ce punem accentul 
pe această problemă ? Pentru că 
in afara de influența puternică pe 
care vechea ideologie menționată 
mai sus o exercită asupra tinere
tului nostru, acea parte a tinere
tului care are acum aproape 20 de 
ani, în momentul creării R. P. 
Chineze avea ceva mai mult de 
10 ani și n-a cunoscut aproape de
loc viața întunecată a vechii so
cietăți, n-a participat la aspra 
luptă de clasă. Înconjurat de grija 
partidului și guvernului, de dra
gostea societății, tineretul este de
sigur fericit. In rîndurile tinerilor 
însă ar putea să pătrundă ușor 
părerea greșită că toate realizările 
ar fi ceva firesc și că lor li s-ar 
cuveni să se bucure de ele, iar 
ceea ce nu s-a realizat încă vor 
realiza alții pentru ei. In felul a- 
cesta ei consideră opera construi
rii socialismului un lucru foarte 

simplu și ușor lipsindu-le pregă
tirea morala în vederea muncii 
eroice și a luptei dîrze.

In prezent în rindul unor tineri 
există un interes sporit pentru 
bunurile materiale, pentru faimă, 
situație și viață luxoasă. Ei con
sideră că traiul se îmbunătățește 
prea încet și in măsură neînsem
nată și de aceea statul le rămine 
dator. Există și o parte neinsemna. 
tă a tineretului care pentru addee 
o viață ușoară nu se dă înlături 
de la nimic, mergind pină acolo 
incit înșeală și Încalcă interesele 
obștești. Deși acest fenomen se 
observă In rindul unei părți neîn
semnate a oamenilor .totuși dacă 
îl tolerăm el va deveni o piedică 
in calea progresului societății.

Trebuie să arătăm că in activi
tatea propagandistică a N.U.D.T. 
se resimte o oarecare unilaterali
tate .fapt care contribuie la crește
rea acestei tendințe greșite. Noi 
vorbim deseori și mult despre 
perspectivele fericite ale socialis
mului și vorbim puțin despre ne
cesitatea desfășurării unei lupte 
indirjite și perseverente, vorbim 
mult despre succese și vorbim 
prea puțin despre greutățile in 
construcția de stat, vorbim mult 
despre grija și ajutorul pe care 
statal ii acordă tineretului și vor
bita prea puțin despre răspunde
rea ttaeretnlm față de societate; 
trebve să punem capăt neapărat 
anei asemenea umlateralități in 
r-oca noastră propagandistică 
Tre6.ee să c-ecăm tineretul nos
tru să tavețe de la predecesorii 
scsL-, revotatiocari, să-s tnsu- 
seiscă setritu' lor revciuțioaar. 
calitățile lor rewhițioaare. Pre- 
eeceser- aoștri revoluț-ooari aa 
nes» că au deschis !n fata tine
re («aerau: o lume fericită dar 
ua» -zsat drept moștert-re o bogă
ție »T-.rt»aiă inepi-'zabită Această 
rcjp.e o cotastitase dragoslea lor 
Iar acă-ată sectru popor: lupta 
ptaă ne ztregzt e peAra pregre- 
ss- tnmtaiu spirit»! de colectiv

r. ■ t ! I: ret 1 n 
ti;.rea >ac=rr jor s amărăc-uzi re 
hume, ta ssbcrlccarea nita- 
reseicr xrposaie rtta-resejor revo- 
tace. ta respectarea tac; reei 
re »' iga awu ta l'.-aae și ■so
sesc*. ta ae~ r resxstațxx-
zar » ta nMta că ei aa se 
seaeaa se t ferrteie gie-tățL

Facare Ssăr recae să -ăzu- 
-aacă sere aa ideal taa ' care 
t-toscă ta pr rtad ta nâz - 
ta nre ccesc-xrea socahssubB 
■ către varia to tara aoastră. 
Ix tom atesta vecea c ar

5. Să întărim și să lărgim 
măreața unitate a tineretului 

din intreaga țară
Uxxmea Tmererzăă aebue să 

4 e frate'» s pnetes*! sase'cr de 
'-aere care nu fac parte din U- 
y—Ess* cataris'ta aroganta 
act.-t-.$c. or și aeacr-.ior linânni 
TrreretxD -'ață Se t-neretsi care 
ac face parte an Usrene

Utab grerre tovarășa noștri se 
mas.Ieri Sereori ca un cap Ta: 
sas decit «ref se ccosrăeră eje- 
wrre e f-mtatate și pnvesc de sas 
ă tineretni care nc face parte 
ăia U arene. H lovesc ca așerrată 
in amoral perene ai altora ta * 
place să Tirură altora paactu: iar 
ie vedere. Aceasta este sa :eao- 
men foarte pencrios iegiaet’area 
și automulțur rea coBstittoe toce- 
putul râmiorr : to srmă a ocnu'ui. 
Dacă an meaibeu al Uniunii Tine
retului poate sz stea din punct 
de vedere pohric mai sas decit 
un simplu ttoăr. aceasta nu în
seamnă rftuși de puțin că el este 
din toate punctele de vedere mai 
ridicat decit tineretul care nu face 
parte din Uniune. Dimpotrivă ti
neretul care nu face parte din U- 
niune are multe calități pe care 
trebuie să ni le însușim cu mo
destie.

Membrii Uniunii Tineretului re
prezintă numa: o parte foarte ne
însemnată a Întregului tineret al 
țării. Fără colaborarea tn muncă 
cu masele largi ale tineretului nu 
am putea obține nici un fel de 
succese însemnate.

In mijlocul tineretului de rtnd 
se află oameni care au o atitudine 
ostilă față de socialism, uneori ei 
au raționamente străine socialis
mului și chiar săvtrșesc fapte gre
șite. Pe ce poziție trebuie să ne 
situăm față de acești tineri ? In 
privința lor noi nu trebuie să re
curgem la metode simpliste și 
grosolane, nu trebuie să confun
dăm greșelile lor cu activitatea 
subversivă a elementelor contrare
voluționare. In ce privește rămă
șițele elementelor contrarevoluțio
nare trebuie să fim întotdeauna 
cu ochii în patru și să luptăm cu 
hotărîre împotriva lor.

Este necesar să facem o analiză 
atentă a cauzelor obiective și su
biective, a părerilor greșite în 
rindul unei părți a tineretului și 
să le studiem cit mai rațional și 
efectiv să-i facem să-și schimbe

6. Să ne călăuzim cu fermitate 
după metoda muncii „Linia maselor"

Pentru a uni întregul tineret al 
țării în vederea construirii socia
lismului, Uniunea Tineretului tre
buie ca, în conformitate cu noua 
situație, să determine sarcinile 
concrete în munca cu tineretul și 
să se călăuzească în mod obliga
toriu după o metodă justă de 
muncă. „Linia maselor" — ne în
vață C.C. al Partidului și preșe
dintele Mao Țze-dun — este toc
mai metoda de muncă pe care 
Uniunea Tineretului trebuie s-o fo
losească

Este necesar ca Uniunea Tine
retului să reflecte și să apere cu 
pricepere interesele maselor largi 
ale tineretului

Pentru ca tineretul să participe 
mai activ la construirea socialis
mului este necesar să ne îngrijim 

scopul vieții; într-o situație com
plicată nu ne vom abate de la ca
lea justă, ne vom debarasa de a- 
pucaturi egoiste, urîte, ne vom e- 
libera de. tendința inutilă spre 
gloria personală, spre o situație 
bună și un salariu ridicat. în fe
lul acesta noi vom putea să edu
căm în rindul tineretului înalte ca
lități morale și spiritul eroic al 
jertfirii de sine și, în pofida orică
ror greutăți, ne vom menține per
manent optimismul și curajul lup
tătorilor.

Tineretul nostru dorește să-și 
ridice nivelul politic și calificarea 
în muncă Este tmbucurător să 
vezi că mulți tineri și tinere își 
însușesc în prezent cu sîrguință 
diferite cunoștințe necesare pentru 
construirea socialismului. O sar
cină importantă constă în a ne în
suși cunoștințele științifice și teh
nice In institutele superioare de 
tnvățămint și institutele de cerce
tări științifice ; aceasta însă nu 
înseamnă că numai din institutele 
superioare de Invățămlnt și insti
tutele de cercetări științifice pu
tem dobindi cunoștințe pentru con
struirea patriei, tn realitate șco
lile superioare și institutele de 
cercetări științifice pot primi nu
mai o parte neînsemnată a tinere
tului. Majoritatea covirșitoare a ti
nerilor și tinerelor trebuie să-și în
sușească diferitele cunoștințe și 
deprinderi de muncă in produc
ție.

Aici am dori de asemenea să ne 
oprim asupra problemei necesității 
de a ne însuși bine cunoștințele 
și miestria de la oamenii din ge
nerația vlrstnică. Trebuie să creăm 
o cultură nouă dar in primul riad 
trecere să ne însușim toate cunoș
tințele. deprinderile utile, toate 
bogățiile culturale acumulate de 
generațiile vlrstntce. Țăranii mai 
bătrini au o experiență bogată 
în agricaitară: dacă nu vom în
văța bine de la ei. atunc vom 
putaa merge pe o cale greșită tn 
prodneria agricolă Muncitorii și 
maiștrii d.n generația virs'nică au 
o exper.ență bogată in ceea ce pri- 
rește producția industrială, ei stă
pânesc dteva profesii Tinerii mun
citori și elevi trebuie ca In de
cursă: unei pencade îndelungate 
să tavețe cu zei de la aceștia.

Des.'ăsrrtad educația comunistă 
tret.'ie să propagăm in rîndurile 
tmeretulni respectul față de părinți 
și profesori, resoectui față de ex
periența și cunoștințele genera
ției virstrice Fiecare membru al 
Un renii Tuseretului trebuie să fie 
■: exemplu In această privință.

cârerea $Em că orice om pcate 
tace greșeli, cu atit mai mult ti
neretul care nu are multe cunoș
tințe. experiența- Pe lingă aceasta 
adeseori greșelile săvirșite de ti- 
■eret n pot fi despărțite de :ip- 
sariie nestre In toate domeniile 
munciL na pot Fi despărțite de 
munca Doastrâ ideologică educa
tivă msjfcenc de satisfăcătoare 
pc care o desfășurăm in rîndurile 
naereiuhri. De aceea noi tiu tre- 
b*se sa-, d.spretcim sau pur si 
sisp're să-i ocărim c trebuie să-i 
ajutăm ca răbdare.

O parte di» tineret deseori Jace 
gălăgie" pentrs că tn conducere 
există lipsuri și greșeli. Ir. ase
menea cazuri trebuie ca. bizuinJn- 
ne pe fapte, in căutarea și deter
minarea adevărului și neadevăru
lui să ajutam partidului și guver
nului să înlăture aceste lipsuri și 
greșeli și in același timp trebuie 
să ajutăm tineretul „gălăgios" să 
tragă din aceasta învățăminte 
pentru a realiza scopul — ridica
rea conștiinței și întărirea coeziu
nii Iul

China este un stat multinațio
nal întărirea prieteniei și unității 
tineretului de toate naționalitățile 
are o mare însemnătate pentru 
dezvoltarea prieteniei și respectu
lui reciproc intre toate naționali
tățile în marea familie a țării noa- 
atre.

In scopul întăririi unității tine
retului din toate păturile și națio
nalitățile, organizațiile Uniunii 
Tineretului trebuie să mențină 
prin toate mijloacele legături per
manente și strînse cu alte orga
nizații de tineret. în China, în a- 
fara Uniunii Tineretului există și 
alte organizații de tineret pe în
treaga Chină și locale, ca de pil
dă, Federația tineretului democrat 
pe întreaga Chină, Federația stu
denților pe întreaga Chină. Aso
ciația tineretului creștin. Asocia
ția fetelor creștine. Asociația pa
triotică a tineretului din Tibet și 
altele. Organizațiile Uniunii Tine
retului trebuie să ajute aceste or
ganizații să-și desfășoare munca, 
să le sprijine și să colaboreze cu 
ele și trebuie să depună eforturi 
pentru întărirea unei strînse uni
tăți reciproce. 

cum se cuvine de interesele sale 
deosebite și să satisfacem cerin
țele și nevoile sale specifice. A- 
ceasta corespunde intrutotul inte
reselor generale ale poporului. 
Tocmai de aceea în țara noastră 
interesele tineretului și statului 
sint identice și nu contravin unele 
altora. Firește aceasta nu inseam
nă că între interesele tineretului 
și ale statului nu s-ar ivi anu
mite contradicții. Posibilitatea a- 
ceasta se explică prin faptul că 
pe de o parte oamenii formulează 
cîteodată cerințe exagerate care nu 
corespund situației generale și in
tereselor de perspectivă ale sta
tului, ca urmare a faptului că ei 
deseori văd numai o parte a pro
blemei și propriile lor interese, 
iar pe de altă parte in țara noa

stră mai există încă fenomene 
greșite ale disprețului față de in
teresele juste și cerințele imediate 
ale tineretului. Pentru a deveni un 
adevărat ajutor al partidului șl un 
nucleu pentru unitatea maselor 
largi de tineret, organizațiile U- 
niunli Tineretului trebuie să edu
ce tineretul in așa fel îneft a- 
cesta să se supună intereselor ge
nerale ale poporului; in același 
timp ele trebuie să reprezinte in
teresele tineretului, să satisfacă 
cerințele sale legitime și intere
sele sale juste, dacă ele nu con
travin intereselor generale ale sta
tului. Esle important ca Uniunea 
Tineretului să obțină in mod sus
ținui pentru tineret ceea ce in con- 
dițiile actuale trebuie și poate fi 
făcut, să organizeze activ tineretul 
pentru rezolvarea problemelor care 
pot fi rezolvate cu forțele proprii 
ale tineretului, să facă cunoscut 
tineretului situația reală a țării 
și să-t explice din ce motive unele 
cerințe chiar juste ale lui nu pnt 
fi satisfăcute din cauza greutăți
lor vremelnice existente. Uneori 
tinerii pot formula unele cerințe 
nejuste, pe care desigur că Uniu
nea Tineretului nu poate să le a- 
pere. Totuși, chiar și intr-un ast
fel de caz este necesar să destă- 
șurăm o muncă de lămurire sin
ceră in rindul tineretului, să-l or
ganizăm pentru a discuta aceste 
probleme pentru ca prin autoedu- 
care să poată face o deosebire In
tre adevăr și neadevăr. Este cu 
totul nepermis să se dea dovadă 
de indiferență față de cerințele 
sale și cu atit mai mult nu tre
buie să recurgem la presiune.

Metoda muncii „Linia maselor* 
cere din partea noastră, in orice 
munră. să traducem in viață prin
cipiul lămuririi, convingerii și con
ducerii active Aceasta înseamnă 
ci înainte de a încredința tinere
tului îndeplinirea unei sarcini oa
recare este necesar să-l lămurim 
amănunțit de insemr.ătatea acestei 
sarcini, să-i vorbim despre posibi
litățile și greutățile existente in 
îndeplinirea sarcinii respective, 
despre măsurile concrete pentru 
înlăturarea dificultăților și înde
plinirea sarcinii. Este necesar să 
.olosim în mod deosebit metoda 
„demonstrării pe baza exemplelor 
tipice" in răspindirea inițiativelor 
și experienței înaintate, pentru a 
insufla tineretului curajul, încre
derea in sine și a-1 ajuta să gă
sească o cale justă spre progres.

Pentru a traduce în viață „Li
nia maselor* trebuie să îndreptăm 
două metode greșite.

Prima este „îndeplinirea sarci
nii" pe cale pur administrativă. 
Deseori ae intilnim cu asemenea 
feqpșe cin* uai: tovarăși de-ai 
■eșui ta tac să desfășoare cu 
-ârtaare Eaaca ideologică, acuză 
ia mod grosolan tinerii de pa
sivitate sau „spirit înapoiat", 
etichetindu-i dacă nu vor să se 
apuce de o sarcină din diferite 
cauze, inclusiv din cauza proas
tei lămuriri a acestei sarcini de 
către unii din tovarășii noștri.

7. Să întărim organizarea Uniunii 
Tineretului

Toate muncile de care am vor
bit mai sus pot fi îndeplinite In 
ultima analiză numai prin orga
nizațiile Uniunii Tineretului și 
membrilor săi. De aceea trebuie 
să întărim și mai mult organiza
rea Uniunii Tineretului. De la în
ceputul creării Uniunii Tineretu
lui am acordat atenție necesității 
de a ridica necontenit compo
nența sa calitativă. în noul pro
iect aj Statutului Uniunii Tine
retului. care va fi prezentat spre 
examinare activului congresului 
s-a formulat din nou cu toată 
seriozitatea acesta cerință.

Ce trebuie să alcătuiască prin
cipalul conținut al vieții de or- 
f anizație a Uniunii Tineretului ? 

n primul rind studierea serioa
să și discutarea activă a politicii 
celei mai importante a partidu
lui. a marilor evenimente curente 
din interiorul și din afara țării, 
munca tn colectiv, diferite pro
puneri utile și observații critice.

Toate acestea duc la ridicarea 
nivelului ideologic a| membrilor 
Uniunii Tineretului, la întărirea 
simțului de stăpin al statului și 
|a întărirea conștiinței comu
niste.

In al doilea rind. discutarea se
rioasă a cerințelor și părerile ti
neretului care nu face parte din 
Uniune, întărirea orientării spre 
masele de membri ai Uniunii Ti
neretului, Întărirea legăturii din
tre Uniunea Tineretului și tinere
tul care nu face parte din Uniune. 
In al treilea rind discutarea pro
blemelor care se ivesc în ideolo
gia, munca și învățătura mem
brilor Uniunii Tineretului, in în
tărirea criticii și autocriticii in 
interiorul Uniunii. O asemenea 
critică trebuie să se desfășoare 
cu măsură, pornind de la năzuin
țele spre unitate, obținind cu aju
torul criticii o nouă coeziune pe 
o bază nouă.

Uniunii Tineretului îi revine 
de asemenea sarcina de a con
duce activitatea organizației de 
pionieri din China, care numără 
peste 30000.000 de pionieri

In ultimii ani cadrele Uniunii 
Tineretului au lucrat cu perseve
rență la posturile lor și au acu
mulat o anumită experiență To
tuși în activitatea organelor de 
conducere există încă mulie 
lipsuri atit pe tărim ideolo
gic cit și în munca prac
tică Multe dintre aceste lipsuri 
sint de nedespărțit de lipsurile in 
munca de conducere a C.C. al 
Uniunii. In primul rind in mun
ca noastră are loc o rupere de 
mase; ea se manifestă in urmă
toarele moduri. avem foarte pu
ține legături cu masele, discutăm 
puțin de la om la om cu tinerii, 
deseori ne izolăm in mijlocul unei 
mici părți a activiștilor, nu ne 
ocupăm suficient cu munca nji- 
găloasă, profundă, deseori ne li

Metoda administrativă cu toate 
că uneori duce la faptul că oa
menii, călcindu-și pe inimă, „înde
plinesc sarcina" aduce insă un 
mare prejudiciu activității tine
retului, precum și relațiilor nor
male între Uniunea . Tineretului 
și mase. Noi trebuie să ne pro
nunțăm cu hotărire împotriva 
unei asemenea practici. Cauza 
noastră este justă, iar diferitele 
sarcini pentru îndeplinirea cărora 
luptăm nu numai că reflectă inte
resele statului, dar șl corespund 
intereselor tinerelului. Dacă vom 
fi in stare să lămurim tineretu
lui acest adevăr el se va apuca 
cu dragă inimă de îndeplinirea 
sarcinii. Uniunea Tineretului nu 
trebuie să recurgă la metoda ad
ministrativă față de tineret.

A doua metodă nejustă constă 
In înșelarea tineretului. Unii to
varăși, temindu-se de laptul că 
tineretul nu dorește să se apuce" ‘ 
de indepiinirea unei sarcini gre
le. camuflează deseori laturile 
grele ale muncii șl exagerează 
neintemelat laturile ei pozitive. 
De pilda, ei au făcut asemenea 
promisiuni mărinimoasc tinerelu
lui . „Tovarăși, mergeți in regiu
nile din nord-vest I Acolo veți 
obține mai ușor laptele decit apa 
in Șanhai". Spunind aceste cu
vinte ei au știut că este un neade
văr, dar au mers pe această cale 
falsă — „calea celei mai mici re
zistențe" — in vederea înde
plinirii sarcinii de mobilizare a 
tineretului. Oare așa se poate 
trezi In rindul tineretului cura
jul in lupta cu dificultățile ? Oare 
poți reproșa tineretului plingerile 
și nemulțumirile cînd el a văzut 
situația reală ? Orice muncă edu
cativă in rîndurile tineretului tre
buie să se desfășoare in lumina 
situației reale. înșelăciunea este 
intolerabilă.

„Linia maselor" in activitatea 
Uniunii Tineretului se manifestă 
de asemenea in desfășurarea di
feritelor masuri utile pentru dez
voltarea fizică și spirituală a ti- . 
neretului, ținindu-se seama de ' 
particularitățile tineretului, de in
teresele și caracterul său. In pre
zent una din lipsurile din acti
vitatea Uniunii Tineretului constă 
in faptul că sfera activității saie 
este prea îngustă, iar conținutul 
extrem dă unilateral. Unii tova
răși acorda deseori atenție nu
mai producției și scapă din ve
dere organizarea timpului liber al 
tineretului, sau acordă atenție 
numai lecțiilor și ignoră munca 
in timpul din aiara lecțiilor. Iar 
in cazul desfășurării unei acțiuni 
in afara lecțiilor ei țin seama de
seori numai de starea de spirit a 

■ci lor va activiști șițjiegUjeaza do
rințele și interesele majorității tl- 
nerițor și tinerelor. îmbogățirea 
vieții spirituale a tineretului și 
înfăptuirea diferitelor măsuri co
respunzătoare intereselor și încli
națiilor tineretului constituie toc
mai una dintre părțile component» 
ale educației comuniste a tinere
tului.

mităm la lozinci și directive, nu 
studiem și nu exprimăm suficient 
cerințele juste ale tineretului, de
seori acordăm atenție numai în
deplinirii cerințelor administrati
ve pornite de sus in jos.

O altă lipsă a noastră este su
biectivismul și unilateralitatea în 
gindire. Ea se manifestă in faptul 
că chiar cu prilejul unui succes 
neînsemnat mulți tovarăși cad în 
extaz, au atitudine neserioasă 
față de studierea politicii parti
dului și indicațiilor organelor su
perioare, ascultă părerile activiș
tilor și tineretului de rind iară 
modestia cuvenită și nu se sfă
tuiesc cu ei pe o bază democra
tică. Toate acestea duc la faptul 
că cunoștințele noastre asupra si
tuației reale sint deseori unilate
rale, incomplecte și provizorii, tn 
munca noastră făcindu-și loc de
seori păreri subiective.

C.C. al partidului nostru a și 
adoptat o hotărire cu privire la 
desfășurarea unei mișcări pentru 
îmbunătățirea stilului in muncă 
pe scara întregului partid. Miș
carea măreață pentru îmbunătă
țirea stilului de muncă va duce 
la micșorarea considerabilă a fe
nomenelor de birocratism, secta
rism și subiectivism in interiorul 
partidului, la ridicarea considera
bilă a nivelului ideologic al În
tregului partid și la accelerarea 
ritmului construcției socialiste in 
țara noastră. Toți activiștii Uniu
nii Tineretului, in primul rind ca
drele de conducere de la comite
tele Uniunii Tineretului de dife
rite grade trebuie să participe cu 
mult simt de răspundere la miș
carea pentru îmbunătățirea stilu
lui in muncă.

In prezent unele organizații 
ale Uniunii Tineretului creează 
activiștilor lor condiții in care o 
mare parte din timp o pot petre
ce în fabrjei și uzine, in insti
tuții de invățămint, in rindul 
populației. în familiile tinerilor, 
la stadioane și cluburi pentru ca 
să_ vadă mai bine cam lucrează, 
trăiește și se odihnește tineretul, 
să cunoască starea lui de spirit, 
să mențină o strinsâ legătură cu 
el. Aceasta este foarte bine. In 
prezent unii activiști de la orga
nizațiile de bază au început să 
traducă in viață principiul „cinci 
împreună", adică „să mincăm îm
preună, să locuim împreună, să 
muncim împreună, să invățăm 
împreună, să ne înveselim îm
preună cu masele de tineret" 
Aceasta este foarte util pentru în
lăturarea birocratismului, secta
rismului și subiectivismului in 
gindire și în stilul de muncă.

Noi trebuie să propagăm acea
sta pe scară largă in rindul tu-

(Continuare în pag. .'Loj
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{aportul tovarășului Hu Iao-ban 
a cel de-al IlI-lea Congres al Noii Uniuni 

Democrate a Tineretului din China
(Urmare din pag. 2-a)

iror activiștilor Uniunii : Ținu
tului. ; '
Pentru a îndeplini sarcinile 
a îndreptăți speranțele, parti

ta lu i . și. tineretului, 1 activiștii 
niunii Tineretului trebuie să in

ele neobosiți, să. întărească con- 
ucerea colectivă, să folosească 
eincetat arma criticii și autocri- 
cii,. să generalizeze experiența 

să îndrepte greșelile. Tinerilor 
are n-au ajuns încă la maturi- 
te politică cum sintem noi, le

vine greu să evite greșelile în 
muncă. Dacă vom tnvața însă 
bine, dacă vom învăța marxîsm- 
leninisinul, dacă vom învăța de 
la partid și de la mase și vom 
ține totdeauna minte cuvintele 
președintelui Mao Țze-dun : „Mo
destia ajută oamenilor să obțină 
progrese, înfumurarea duce la 
rămînerea în. urmă a oamenilor”, 
vom ajunge să comitem mai pu
ține greșeli și să le îndreptăm 
mai ușor, atunci cind ele au fost 
comise Tn felul acesta vom putea 
ridica necontenit nivelul nostru 
de muncă.

8. Sâ întărim prietenia 
cu tineretul din toate țările

Raportul politic al C C. al P C. 
hinez la cel de-al VIII-lea 
ongres pe întreaga Chină subli- 
iază : „Pentru construirea in 
ira noastră a marelui stat so- 
alist trebuie nu numai să unim 
>ate forțele care pot fi unite In 
teriorul țării, dar să obținem 
! arena internațională toate con- 
ițiiie favorabile, și să unim toate 
irțele care pot fi unite”, 
ălâuzindu-ne după indicațiile 
artiduiui noi trebuie să întărim 

de acum înainte coeziunea, să 
tzvoltăm prietenia cu intreg ti- 
eretul iubitor de pace din toate 
irite și in primul rind cu tine- 
:tul din țările socialiste.
De la cel de-al Il-lea Congres 

e întreaga Chină al Uniunii Ti- 
eretului, împreună cu Federația 
ineretului Democrat pe întreaga 
hină am trimis 1973 reprezen- 
înți ai tineretului care au vizi- 
it 28 de țări. In același timp 
ira noastră a fost vizitată de 
170 prieteni tineri din 83 de țări, 
t timpul intîlniril cu tinerii 
rieteni din toate țările, tineretul 
in țara noastră nu numai că a în- 
irit înțelegerea reciprocă și prie- 
■nia cu aceștia, dar- și-a lărgit 
rizontul și și-a complectat cu- 
oștințele cu multe lucruri noL
Interesele vitale ale oamenilor 

buneii din toată lumea sint ace- 
ași Un adevărat patriot este 

ară îndoială și un internaționa- 
st. Tineretul Chinei noi iubește 
a Înflăcărare nu numai pe oa- 
lenii muncii din tara sa. dar și 
e oamenii muncii din întreaga

lume, iubește cu înflăcărare nu 
numai cauza socialismului în țara 
sa. dar sprijină pacea, democra
ția și toate manifestările progre
siste.

In prezent imperialiștii ameri
cani mai ocupă Încă teritoriul 
nostru Taivan și in relațiile in
ternaționale ei se situează cu în
căpățînate pe poziții dușmănoase 
față de țara noastră. Imperialiș
tii americani subminează in fel 
și chip coeziunea țărilor lagăru
lui socialist in frunte cu Uniunea 
Sovietică Imperialiștii americani 
desfășoară in mod fățiș o activi
tate scizioniste și complotistă in 
țările Asiei și Africei, In primul 
rind in țările arabe, crează acolo 
o atmosferă încordată în scopul 
subminării coeziunii intre țările 
Asiei și Africei, în scopul înăbu
șirii mișcării de eliberare națio
nală care crește în fiecare zi. 
Noi vom elibera negreșit Taiva- 
nul I Tineretul țării noastre tre
buie să se unească și mai strîns 
cu tineretul din întreaga lume in 
lupta împotriva planurilor agresi
ve și militare ale imperialismului 
american pentru o pace trainică 
tn intreaga lume.

Noi trebuie să întărim cu toate 
forțele coeziunea lagărului țărilor 
socialiste în frunte cu Uniunea 
Sovietică. Măreața coeziune a ce
lor 800 milioane de oameni 
din China și Uniunea Sovietică 
constituie o garanție de nădejde 
a păcii în întreaga lume.

Tovarășii La acest Congres 
Noua Uniune Democrată a tine

retului din China trebuie să-și 
schimbe numele în Uniunea Co 
munistă a Tineretului din China 
A da Uniunii Tineretului minu
natul cuvînt „comunist” spre care 
tinde întreaga omenire progre
sistă — nu înseamnă să ne lău 
dăm în fața altora cu un nume 
frumos, ci să arătăm că noi tre
buie să realizăm negreșit ideile 
comunismului in această genera
ție de tineret. De la crearea pri
mei internaționale comuniste de 
sub conducerea lui Marz și En
gels istoria mișcării comuniste 
internaționale numără cel puțin 
100 de am După victoria Revo
luției din Octombrie repurtată de 
către Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice, condus de 
Lenin au trecut numai 40 de ani. 
iar de la întemeierea Republicii 
Populare Chineze in 1949 au tre 
cut numai 8 ani. Dar și in acest 
scurt interval de timp s-au pe
trecut in lume schimbări dintre 
cele mai mari și profunde. Stea 
guî roșu al comunismului filfiie 
deasupra pămintului pe care tră
iește o treime din intreaga lu
me. Uniunea Sovietică care a 
construit socialismul merge acum 
înainte spre comunism cu pași de 
șapte mile Republica noastră 
Populară Chineză se eliberează 
astăzi de mizeria și inapoierea 
lăsată moștenire de istorie, și ob
ține Intr im termen scurt trans
formarea țării noastre intr-o pu
tere înaintată și plină de forță. 
Cit de minunate și însemnate 
sint perspectivele marii noastre 
patrii și ale întregii omeniri!

Nu există bucurie mai mare de- 
cit să trăiești tn epoca in care 
trăim noi. Dacă predecesorii re
voluționari din țara noastră au 
putut in condițiile cele mai grele 
din acel timp să răzbată prin in-' 
tuneric și să obțină victoria de 
astăzi. In prezent cind există 
conducerea mărețului, gloriosului 
și încercatului Partid Comunist 
Chinez visurile noastre se vor 
împlini negreșit Noi trebuie să 
îndreptățim speranțele tineretului 
și poporului țării noastre, trebuie 
să lichidăm toate obstacolele din 
calea mersului nostru Înainte și 
să ne consacrăm toate forțele și 
cunoștințele luptei pentru măre
țele idealuri ale comunismului.

(Text prescurtat)

La

In loc de pronostic

București și Moscova

M. Z.

Azi după-amiază, la Moscova și 
Ia București, reprezentativele de 
fotbal ale Romîniei și Uniunii So
vietice, se întilnesc în prima lor 
partidă. Pentru reprezentativa A, 
meciul din capitala Uniunii So
vietice este deosebit de greu dacă 
avem în vedere faptul că ea în- 
iilnește echipa campioană olimpi
că care cuprinde jucători de mare 
clasă ca stoperul Bașașkin, mijlo
cașul Netto și alții. Iată deci că 
misiunea primei reprezentative a 
țării este deosebit de dificilă mai 
ales că fotbaliștii noștri au sosit la 
Moscova cu un bagaj ingrat în 
spate: înfringerea suferită la 
Bruxelles.

Nu se poate spune că fotbaliștii 
noștri sint „victime** sigure. Cre
dem că înfringerea de la Bruxelles 
cu tot amarul ei va constitui un 
izvor de dîrzenie pentru fotbaliștii 
noștri, dornici desigur să șteargă 
penibila impresie pe care ne-au lă- 
sat-o după jocul din capitala Bel
giei. Jucînd pe măsura adevăratei 
valori a componenților săi, echipa 
noastră ar putea reuși un rezultat 
frumos în capitala Uniunii Sovie
tice. Repetăm, aceasta numai în 
cazul cind jucătorii noștri nu vor 
intra pe teren timorați, considerin- 
du-se învinși dinainte.

Meciuri grele pentru fotbaliștii noștri
au mai multe șanse de a obține un 
rezultat bun, cu toate că oaspeții 
au în formație jucători de valoare 
ca Ilin, Mamedov, Fedosov, Fo
min, etc.

Dar mai bine să nu anticipăm 
prea mult..

RAZINSK1

La București, lucrurile par a 
mai clare. Lotul reprezentativei 
remaniat considerabil în urma jo
cului cu Polonia B, va avea pro
babil următoarea înfățișare : Dun- 
gu — Zbîrcea, Brînzei, Ivănesco 
— Alex. Vasile, Mihăilescu — P. 
Moldoveanu, Mezaroș, Alexandres- 
cu, Zavoda I, Suru.

Petschowski nu face parte nici 
din această reprezentativă, deoare
ce nu s-a refăcut în urma acciden
tării.

La București fotbaliștii romîni

fi 
B.

Baschetbaliștii 
sovietici la București

Baschetul romînesc se va pre
zenta la un nou examen dumi
nică 9 iunie. După ce a luat 
parte la turneul internațional de 
la Varșovia, reprezentativa mas
culină a țării noastre va întilni 
la București reprezentativa Uniu
nii Sovietice.

Am aflat că printre jucătorii 
care vor face deplasarea la Bucu
rești vor fi și valoroșii Ozerov, 
Stoncus, Laga, Balabanov și 
ludkov.

Meciurile se vor disputa pe po
diumul de lemn de pe Stadionul 
Republicii. Probabil ca panourile 
de lemn să fie înlocuite cu pa
nouri de cristal.

De la stingă, planul I: Tho mas, Lewis, Evans și Gongh; pla«< 
nul II: Collins, Beckingham, Goodfellow și Howe

văzuți de NEAGU RADULESCU

Cardiff evoluează pentru a doua 80 de minute de joc se vor fi con- 
oară la București. De astă dată, sumat. Pe de altă parte, trebuie să 
rutinații rugbiști din Țara Galilor 
primesc replica primei formații a 
Bucureștiului. ”Jucătorii noștri au 
de plătit două polițe — una mai 
veche, cind au fost învinși cu 
ocazia turneului în Anglia și una 
mai recentă, de miercuri, cînd se
lecționata secundă a Bucureștiu
lui a părăsit terenul de joc învinsă. 
Deci, sub aspectul luptei pentru 
revanșă, avem toate motivele să 
sperăm că astăzi vom asista la o 
dispută dîrză a cărei cîștigător va 
fi cunoscut de-abia după ce cele

Concurs de șah — sistem elvețian

100.000 de spectatori
la un concurs de biciclete...

n —în care „eroii“ sînt cicliști de vreo 5—6 anișori, e într-adevăr
□ o performanță extraordinară. Totuși nu e nici o exagerare în
□ aceste rinduri. Astăzi, pe stadionul „23 August**, în pauza întîl-

gnirilor internaționale la care vom asista, vom avea ocazia să vi
zionăm și o interesantă întrecere a celor mai tineri rutieri din țara 
noastră. întrecerea ciclistă de pe stadionul „23 August** va fi ur- 
[Jmată duminică de un mare concurs ciclist în Piața Republicii, unde 80 

0 de băieți și 10 fetițe își vor disputa întîietatea pe biciclete cu 
□ cauciucuri pline, trei sferturi, jumătate și bibiclete populare. Con- 
0 cursul e deschis copiilor de la 5 la 14 ani și este dotat cu nu- 
H meroase premii. In afară de bomboane cîștigătorii vom mai primi 
n mingi de voia, termose, jocuri de șah și trotinete mecanice.

Tineri și tinere, 
participați la

„CARNAVALUL 
TINERETULUI”

care va avea loc în ziua de 1 
și 2 iunie a. c., orele 19 in 

J Parcul Dr. Staicovici (Strand 
Bragadiru).

Invitațiile se găsesc la casa 
! parcului.

— Iar ți-a pus 21 De
— Visez... politehnica...

INFOR
La Casa Ziariștilor din Capita- 

1 a avut loc vineri seara un co- 
>cviu între critici dramatici și 
ctori in legătură cu cel de-al 
oilea concurs republican al tine, 
lor actori din teatrele draina
ge, încheiat recent. Colocviul a 
ist organizat de secția de cro- 
icari dramatici a Uniunii Zia- 
iștilor din R.P.R. și cenaclul ti
grilor regizori „V. 1. Popa”.

★

Ansamblul secuiesc de stat de 
întece și dansuri a prezentat 
ineri in sala Palatului Culturii 
in Tg Mureș, primul său spec- 
acol care a cuprins prelucrări de 
întece populare, pentru cor și 
ocurî populare. Corul ansamblu- 
îi a fost condus de Szaîman Lo-

ce dormi în orele de algebră?

(desen de RIK AUERBACH)

M A T I I
rant, iar orchestra populară de 
Hubesz Valter.

Acest spectacol care a produs 
o frumoasă impresie prin frumu
sețea și expresivitatea cîntecelor 
și prin ritmica vie a jocurilor s-a 
bucurat de mult succes.

♦

Vineri la amiază, tov. Anton 
Moisescu, secretar al Consiliului 
Central al Sindicatelor din R.P.R. 
a primit pe membrii delegațiilor 
din țările Americii Latine care au 
participat la cea de-a Il-a Confe
rință Internațională a muncitori; 
lor din transporturi, porturi și 
pescuit care a avut loc recent la 
București.

Cu acest prilej, membrii dele
gațiilor și-au împărtășit impre
siile din vizita făcută în R.P.R.,

(cnteMATOCRAHE)

PATRIA. BUCUREȘTI, AL. POPOV, 
T. VLADIMIRESCU. 1 MAI; Dragos
te de mamă; REPUBLICA, I. C. FRI
MU. GH. DOJA. LIBERTĂȚII: Cronica 
amanților săraci; MAGHERU, ELENA 
PAVEL. ÎNFRĂȚIREA INTRE PO
POARE. MOȘILOR: Fiica mea trăiește 
la Viena; complectare: Către absolvenții 
școlilor medii; V. ALECSANDRI. LU
MINA: Primul punct; DOINA. MUN
CA: Oameni fără importanță; complec- 
tare: Cetatea Histria; VOLGA. AUREL 
VLAICU: Dispărut fără urmă; M. EMI- 
NESCU. G. COȘBUC: Ora H: com
plectare. Muntele Retezat; MAXIM GOR
KI, CENTRAL: Aventurile lui Artiom- 
ka; complectare: Ochelarii lui bunicu; 
TINERETULUI. Măgărușul Magdaneh 
complectare: Album sportiv; TIMPURI 
Noi: Aventurile unui cățeluș ș! ale nne 
pisicuțe; Leul SImba; GRFVTȚA, 23 
AUGUST: Jan Zizka: VAS ILE ROAITA. 
MIORIȚA: Citadela sfărîmată; complec
tare: Farmecul adîncurilor; CULTURAL: 
Prietene de noapte; UNIREA: Balada 
Siberiei; C. DAVID. Cio Cio-san; AL. 
SAHIA: Căsnicia dr. Danwitz; ARTA: 
Aida; DONCA SIMO: Vagabondul (am
bele serii); IL1E PINT1LIE: Bonjour 
elefant; POPULAR: Cîndva la Paris: 
N. BALCESCU: Tn toiul luptei: OLGA 
BANCIC: Sinha Moca.

TELEVIZIUNE: 17,30: Transmisie de 
pe Stadionul ..23 August” a întflnirii 
de fotbal R.P.R. (B)-U.R.S.S. (B). 
Tn continuare, emisiune din studiou. fn 
cinstea Zilei Copilului, a unui specta
col dat de Teatrul Țăndărică, urmat 
de un program de filme: ^AVENTU
RILE UNUI CĂȚELUȘ ȘI ALE UNEI 
PISICUȚE-; „DE CE E CIOARA 
NEAGRA”; „DIN VIAȚA COTIDIA
NA”. Buletin de știri.

CîTMPWL PnOHAUIL)

Pentru București
Vremea continuă să se încălzească 
ușor, iar cerul va fi schimbător, mai 
mult noros după amiază. Ceață slabă 
dimineață. VTnt slab ptnă la potrivit 
cu ușoare intensificări din sectorul sud- 
est. Temperatura va crește ușor, mini
mele vor osdla între £—11 grade, iar 
maximele între 21—23 grade ziua.

PENTRU URMĂTOARELE TREI ZILE 
IN ȚARA : Vremea în încălzire treptată 
cu cer schimbător. Inourări mai accen
tuate se vor produce la începutul inter
valului dnd vor cădea averse cu ca
racter local. VTnt moderat. Tempera
tura în creștere, minimele vor oscila 
între 5—15 grade, iar maximele între 
17—27 de grade.

Castelul Bran 
a fost zidit în 
anul 1377 de că
tre brașoveni cu 
scopul de a apă
ra de invaziile

i dușmane cea mai importantă 
trecătoare șl cel mai important 
drum comercial dintre Ardeal 
și Țara Romînească. în de- 

? cursul anilor castelul Bran a 
? fost deținut de regii unguri, de 
i domnii din Țara Romînească, 
| de brașoveni, iar în 1920 a fost 
t dăruit hohenzollernilor. Astăzi 
I acest castel a devenit mu- 
I zeu republican și a fost 
t înzestrat cu piese originale 
I medievale ce oglindesc isto- 
• ricul castelului.
t In fotografie : dormitor pen- 
I tru înalț] oaspeți (voevozi, 
I principi, regi) din secolul al 
t XVIl-lea.
I (Foto AGERPRES)

Trei victorii pugiliste
Campionatele europene de box 

de ia Praga se apropie de sfîrșit. 
în reuniunea de vineri după- 
amiază au fost desemnați primii 
finaliști ai campionatelor. Re
prezentantul țării noastre, Mir
cea Dobrescu, l-a învins într-o 
manieră strălucită pe puternicul 
campion francez Rene Libeer, ca- 
lificîndu-se astfel în finala cate
goriei muscă.

★

In reuniunea de vineri seara a 
Campionatelor europene de box

pugiliștii romini au repurtat două 
victorii strălucite. La categoria 
semigrea Gheorghe Negrea l-a 
învins prin abandon în prima re
priză pe cehoslovacul Cipro și s-a 
calificat pentru finală in care va 
intîlni pe bulgarul Spasov.

O comportare excelentă a 
și „greul" Vasile Mariuțan, 
vingător la puncte in fața
pionului iugoslav Davidovich In 
finală Mariuțan va boxa cu cam
pionul U.R.S.S., Abramov.

Cu ocazia împlinirii unui an 
de Ia înființarea sa, asociația 
Energia organizează un impor
tant concurs de șah la care vor 
participa alături de campionul 
R.P.R., Dr. O. Troianescu și 
maeștrii sportului V. Ciocîltea, 
P. Seimeanu. M. Rădulescu, G. 
Alexandrescu, tineri ca E. Naht. 
M. Sutiman, Tr. Stanciu, I. Fi
scher, M. Pavlov, E. Slesingher, 
P. Mateescu și alții.

Un interes deosebit îl prezin
tă faptul că PENTRU PRIMA 
OARA SE ORGANIZEAZĂ LA 
NOI UN CONCURS DUPĂ AȘA- 
NUMITUL SISTEM „ELVE
ȚIAN”. Acest sistem de desfășu
rare al unui turneu de șah elimi
nă dezavantajele jocului „elimi
natoriu” care nu poate da un 
clasament fidel forței de joc a 
participanților și a jocului „tur
neu” — care în cazul unui nu
măr mare de jucători ține prea 
mult.

IN CE CONSTA SISTEMUL 
ELVEȚIAN ? In primul tur parti- 
cipanții joacă între ei pe baza 
tragerii la sorți. In turul II, cîș- 
tigătorii din primul tur joacă în
tre ei, iar cei care au făcut re-

avut
în-

cam-

Plecarea Ștafelei 
„Scînfeii pionierului"
Astăzi la ora 10 dimineața 

în Parcul de Cultură și Odih
nă I. V. Stalin sunetul argin 
tiu al trompetelor va vesii ce
lor 10.000 de copii prezenți, 
plecarea Ștafetei „Scînteii 
pionierului” în turul Romîniei.

miză și cei care au pierdut de a- 
semenea. Cine cu cine joacă se 
stabilește tot prin tragere la 
sorti, evitîndu-se însă ca doi par
teneri să se întîlnească din nou. 
In rundele următoare joacă între 
ei cei care au obținut mai multe 
puncte apoi următorii ș.a.m.d. 
Dacă cei care au cîștigat sînt în 
număr fără sot atunci unul din
tre aceștia joacă cu unul care a 
făcut remiză. La rîndul lui unul 
care a făcut remiză joacă cu 
unul care a pierdut. Nici un ju
cător nu este eliminat și ia parte 
la întreg turneul al cărui număr 
de ture este stabilit de la înce
put. In concursul organizat de 
asociația Energia s-au stabilit 7 
runde pentru un număr probabil 
de 20—22 participanți. Cîștigător 
al concursului va fi acela care 
va realiza din aceste 7 partide 
cel mai mare număr de puncte.

Sistemul elvețian are avanta
jul că admițînd un număr mare 
de participanți dă posibilitatea ca 
alături de jucătorii consacrati să 
participe jucători tineri care pot 
să se afirme cu această ocazie 
și să învețe din partidele jucate.

Concursul se desfășoară intre 
1 și 11 iunie 1957 la sediul aso
ciației Energia în Bd. Schitu Ma- 
gureanu nr. 8 în fiecare zi dela 
orele 17,30.

EM REICHER
Maestru al Sportului

sumat. Pe de alta parte, trebuie să 
consemnăm faptul că renumele 
Cardiffului va fi apărat de o echi
pă mai puternică decît cea care a 
jucat miercuri. Echipa britanică 
și-a conservat cîteva vedete in ve
derea întîlnirii cu puternica noa
stră formație, printre care cunos- 
cuții jucători Collins și Davies.

Formația bucureșteană prezintă 
și ea cîteva modificări față de for
mula prevăzută. In primul rind, 
nu vom putea vedea pe teren pe 
Viorel Moraru, 'deoarece la ul
timul antrenament a fost acciden
tat (are o ruptură mușchiulară). In 
formație intră Pîrcălăbescu. Vom 
revedea de asemenea pe Ghiuze- 
lea, restabilit.

Pronosticuri asupra meciului sînt 
greu de făcut. Oaspeții sînt cu- 
noscuți pentru clasa înaltă a rug- 
biului pe care-l practică, deși 
miercuri nu au arătat tot ceea ce 
pot. în privința jucătorilor noștri, 
prezentările sînt inutile. în meciul 
cu Franța, rugb iștii noștri au do
vedit o valoare unanim reliefată și 
au ratat o mare victorie numai da
torită slăbirii puterii de luptă în 
ultimele minute de joc. Înfrînge- 
rea de miercuri nu poate fi soco
tită elocventă deoarece pe teren a 
evoluat o echipă tînără, în gene
ral fără experiență. Astăzi, în echi
pa Bucureștiului se găsesc jucă
tori rutinați. De la ei așteptăm un 
rezultat care să oprească dureroa
sa serie a înfrîngerilor suferite în 
ultimele săptămîni.

E. O.

Tenismani din 12 țări 
la București 

concursul internațional de 
al R.P.R., care va avea loc 
10 și 16 iunie pe terenurile

La 
tenis 
între
Progresul F. B., 12 țări și anu
me : Italia, Austria U.R.S.S., 
R. D. Germană, Franța. R. P. Po
lonă, R. P. Ungară, R.P.F Iugo
slavia, R. P. Bulgaria, Turcia, E- 
gipt și Liban au anunțat că vor 
fi reprezentate.

Handbaliștii noștri în Iugoslavia
Handbaliștilor noș

tri li se oferă prile
jul să-și confrunte 
posibilitățile în două 
întilniri internațio
nale ce vor avea loc 
in zilele următoare 
tn iugoslavia. Sub 
aspectul prestigiului 
handbalului r o mi
nes c, nu este nece
sară o privire re
trospectivă. El și-a 
cucerit meritate ga
loane, atît la mas
culin cit și la feme- 
nin (unde deținem 
titlul mondial). In
spirată și bine alea
să, Intilnirea cu 
handbaliștii iugo
slavi va oferi prile
jul jucătorilor noș
tri de a-și încerca 
puterile cu unii din 
cei mai seriosi pre- 
tendenți Iq suprema
ția handbalului euro
pean. Despre jocul 
cu iugoslavii am dis
cutat cu trei din 
com ponenți i lotului 
nostru, care vor face 
deplasare în Iugosla
via : loan Donca, 
Mircea Oprea și Va
lentin Șelar u. Tre- 
cind peste ootimis-

mul pe care-l mani
festau tn ceea ce pri
vește rezultatele, ei 
ne-au făcut deva 
interesante relatări 
referitoare la focu
rile ce urmează să 
le susțină, atît sub 
aspectul posibilită
ților practice, dt și 
cel al noilor nrete- 
deri regulamentare. 
Și dacă iugoslavii 
sint avantajați de 
noul sistem datorită 
experienței (ei il 
practică mai de 
mult), handbaliștii 
romini au și ei un 

avantaj destul de 
im portant. Da terită 
vitezei și pătrunderii 
jucătorilor noștri din 
înaintare, atacul in 
șase ne oferă posi
bilitatea de a folosi 
cu mult succes ele
mentul sur vi zi, a- 
vantaiați fiind de 
faptul că avem în 
față același număr 
de apărători cu ata- 
canții noștri. Difi
cultatea meciurilor 
cu iugoslava constă, 
însă, tn faptul să ei

luptă cu dîrzenie, ex
clusiv pentru rezul
tat, țin îndelung 
mingea In situația 
cind scorurile sint 
favorabile ■ Echipa 
noastră are avan
tajul de a se bucura 
de un excelent com
partiment : înainta
rea tn rlndurile că
reia se numără jucă
tori experimentați, 
buni șuteuri și teh
nicieni ( Bulgaru, 
Sauer etc.). Sub a- 
ceste aspecte, prono
sticurile celor trei 
jucători cu care 
ne-am întreținut, sint 
favorabile echipei 
noastre. Rămlne de 
văzut dacă cele două 
meciuri, unul la Pan- 
ciovo cu reprezenta
tiva R.P, Iugoslavă 
și unul — probabil 
— la Belgrad Intre 
reprezentativele Bel
grad—București, var 
confirma pronosticu
rile optimiste ale ju
cătorilor noștri șt 
așteptările suporteri
lor din țara noastră.

E. PITULESCU

•dr Reprezentativa de baschet de tine
ret își Începe pregătirile pentru tur
neul pe care-1 va face la București 
echipa R. P. Chineză Tsien-Tsin între 
2 șl 15 august

Reprezentanții atletismului nostru 
vor lua parte în cadrul săptămtnll vi
itoare la mai multe concursuri Interna
ționale. Intre 8 și 9 iunie sint prevă
zute tn Republica Populară Polonă, 
Turcia, și Grecia concursuri la care vor 
participa și cel mai valoroși atleți ai 
țării noastre.

MTlne, Oradea va fi locul de dis
putare a unei tnttlniri internaționale 
de hochei pe iarbă între echipele Ener
gia Oradea și Epitolc Budapesta.

La 7 iunie este așteptată să sosească 
tn țară echipa de hochei pe iarbă a 
Casei Armate din Poznan care va juca 
la 9 Iunie la Cluj, 11 Iunie la Gheor- 
ghienl și 15 iunie la București.

•dr Duminică 9 iunie va avea loc 
prima etapă din cadrul Cupei R. P. 
Romine la rugbl. Tragerea la sorț a 
făcut ca C.C.A. șl Dinamo să se in- 
tilnească împreună. Locomotiva Bucu
rești va întîlni Energia „Republica”.

Reluarea campionatului de rugbi va 
începe la data de 16 iunie.

•dr Jucătorii de tenis de masă al țării 
noastre se vor întîlni la București între 
25 și 27 iunie cu jucătorii R. P. Po
lone.

Concursul tinerilor actori Intre actori și regizori
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MoniqueCRONICA MUZICALĂ

A fost aproape ciudată impre
sia pe care au lăsat-o spectatoru
lui avizat fragmentele din „Mora
litatea d-nei Dulska*., prezentate 
de Teatrul Național din Iași (pen
tru că să fim sinceri, dacă ar fi 
să ne luăm după generoasele 
aplauze cu care obișnuiții sălilor 
de concurs răsplătesc spectacolele, 
ar trebui să considerăm cea mai 
mare parte din ele drept trium
furi și aprecierea nu ar Ii tocmai 
justă).

Ce a șocat deci la aceste frag
mente care, în general, au plăcut? 
Cred că lipsa unui stil regizoral 
In munca cu actorii, sau mai pre
cis spus, coexistența în spectacol 
a două maniere interpretative di
ferite, pe care regizorul (Ciuren 
Traian) nu a reușit să le evite, 
sau cel puțin să le împace între 
ele, în așa fel îneît să nu apară 
stridente.

Nu avem intenția de a-i acor
da circumstanțe atenuante, dar 
înțelegem că nu e prea ușor a 
suda jocul proaspăt, simplu, mo
dern, ușor dirijabil al actorilor 
din tînăra generație cu maniera

încărcată, puțin vetustă a unor, 
de altfel buni, actori din vechea 
generație a artiștilor ieșeni. Răs
punderea rămlne totuși a regizo
rului și lui îi reproșăm pină la 
urmă lipsa de omogenitate a spec
tacolului. Sintem convinși că Any 
Braesky poate fi o admirabilă in
terpretă a eroinelor lui Alecsan- 
dri și Caragiale, dar nu vedem 
de ce a fost necesar să-i împru
mute d-nei Dulska (care, de alt
fel, are unele trăsături comune cu 
coana Chirifa sau cu Veta), ace
eași obositor de zgomotoasă apa
riție, aceeași excesivă ingroșare a 
gestului, a mișcării, același cople
șitor debit verbal, șarjînd pînă 
la Caricatură și lipsind complect 
personajul de un specific național 
deosebit de cel al Chiriței. Cred 
că a fost cu totul neinspirată dis
tribuirea Silviei Iopașcu în rolul 
Iuliei, care și-a figurat doar ro
lul, fără a se mai osteni să-l si 
trăiască și căreia i-am recoman
da mult mai multă grijă pentru 
diet ia ei, supărător de defec
tuoasă.

Dacă fragmentele au plăcut to-

tuși, incontestabil că aceasta se 
datorește tinerilor actori (și în- 
trucit concursul li vizează în pri
mul rind pe ei, socotim că Tea
trul Național din Iași, nu a gre
șit de loc prezentind fragmentele).

Am remarcat două actrițe bune, 
chiar foarte bune, diferite ca gen 
și temperament, dar inteligent dis
tribuite tocmai pe linia specificu
lui lor creator. Gilda Marinescu 
(Hescia) are o vioiciune, un tem
perament scenic, o degajare și o 
prospețime de-a dreptul cuceri
toare. In jocul ei foarte spontan, 
se simțea totuși o lucidă dozare 
a mimicei, a gestului, a intonației 
pentru ca aceasta să nu supere 
prin abuz. Virginia Raiciu e sim
plă, liniștită, sobră, dar nu mai 
puțin convingătoare într-un
destul de ingrat și banal — cel 
al slujnicei batjocorite de fiul stă- 
pinei. Interesantă, deși puțin prea 
mult făcută și prea vizibil lucrată 
pe detaliu, realizarea Corneliei 
Iurașoc (Mella). Nu lipsită de 
merite și 
Săsăreanu

rol

cea a lui Constantin 
in rolul Zbyzko.

SANDA FAUR

Recentele concerte ale orchestrei 
simfonice a Filarmonicii de Stat 
„George Enescu" au constituit în 
multe privinți un frumos succes, 
în primul rind ele ne-au îngăduit 
să cunoaștem arta unei strălucite 
pianiste franceze — Monique 
Haos — care a interpretat cuno
scutul concert de Ravel în sol 
major și, în primă audiție la noi, 
Toccata pentru pian și orchestră 
de Marcel Mihalovici.

Monique Haas este o pianistă- 
muziciană, a cărei concepție arti
stică pare a fi caracterizată prin- 
tr-o respectare de o maximă fide
litate a textului muzical ale cărui 
frumuseți le prezintă cu o ex
tremă simplitate și seriozitate» 
fără a plăti nici un tribut senti
mentalismului, grandilocvenței, 
spectaculosului, romanțiozității de 
prost ----
fratd 

du-și 
plina 
ceea __ ________
poate de apropiată de gîndirea 
autentică ravel, ,
marele compozitor nu prididea 
să ceară interpreților săi riguro
zitate, precizie, exactitate afir- 
mînd despre sine că simte cu vio
lență dar se destăinuiește rar. 
Această cerință poate ușor deter
mina răceală, schematism din 
partea interpretului dar nu acesta 
este cazul lui Monique Haas. Cu 
suplețe, cu rafinament, fără a-și 
îngădui libertăți de ritm, de 
tempo, de nuanță, ea transmite 
în cîntul ei un sentiment delicat, 
un lirism discret de cel mai hun 
gust. Stringența și perfecțiunea 
formală (este o pianistă la care 
ești liniștit: ea nu dă greș nici 
odată), realizate cu mijloace teh
nice ieșite din comun, nu înnăbușe 
viața lăuntrică. în consistența de 
oțel a muzicii pe care ne-o pre
zintă se intuiesc urmele văpăii 
care au călit-o. Nu vom uita ten
siunea lăuntrică a finalului con
certului, dar nici subtila poezie 
care caracteriza acel Adagio atît 
de contrastant cu prezența osti- 
nată dar discretă a acompania^

gust. Pianista apare concen- 
asupra redării laturii esen- 
organice a muzicii, integrîn- 
pomirile sufletești în disci- 
de fier a partiturii. De a- 

ea ne-a apărut a fi cît se 
ipiată de gîndirea 
‘■liană. într-adevăr,

meritului și cantilena atît de pură 
și expresivă.

In Toccata de Marcel Mihalo
vici. prezentată în prima audiție 
la noi, pianista a confirmat odată 
mai mult calitățile ei. Poate cea 
mai mare constă în aceea că mo
destia artistică, respectul față de 
artă al pianistei o feresc de folo
sirea unilaterală, abuzivă a ace
stor calități, care le-ar transforma 
în defecte. Stăpinirea deplină nu 
duce la renunțarea exteriorizării 
pregnante a sensibilității, tehnica 
excepțională — de la tril la teh
nica de octave — nu duce la 
orientarea atenției in principal 
spre virtuozitate, ci spre sensul 
profund, muzical.

Cit despre lucrare, care este 
mai veche (prima audiție în 
1939), ea apare ca creație a unui 
maestru, în al cărui stil există o 
sinteză personală între sorgintea 
muzicală romînească și o vastă 
cultură muzicală contemporană. 
Intr-adevăr, nu este greu să per
cepi în final, de pildă, motive ro- 
minești integrate în ansamblul 
compoziției, nu ca surse de pito
resc ci ca elemente constitutive 
organice. Piesa cere o mare vir
tuozitate nu numai pianistului ci 
și orchestrei.

Sintem bucuroși să afirmăm că 
de astă dată atît șeful de orchestră 
cît și instrumentiștii au fost la 
înălțimea cerută de sarcinile grele 
ce le aveau in față atît în Toccata 
(care reprezintă mari dificultăți, 
cu atît mai mult pentru o orche- 
stră care cintă relativ puțină mu
zică contemporană) cit și în restul 
programului.

Acesta se deschidea cu un con
certo grosso de Haendel, grupul 
de soliști — așa numitul ..con
certino" — fiind susținut de 
Alexandru Theodorescu (care a ■ 
avut un stil și o acuratețe impe
cabile), Mircea Săulescu și tuliu 
Boniș (care au apărut destul de 
pregnant ca să se evidențieze, 
destul de discreți ca să nu strice 
echilibrul ansamblului). Mircea Ba- 
sarab este un pasionat al muzicii 
vechi (ținem minte interpretări 
frumoase ale creațiilor lui Mar
cello, Haendel, ș.a.) și o redă cu 
sobrietatea și plasticitatea care o 
caracterizează. La antipodul ei, el 
ne-a prezentat „Pinii din Roma' 
de Respighi, lucrare de mare 
efect, chiar puțin grandilocventă, 
în care ampla forță sonoră este 
folosită cu multă iscusință și 
succes, chiar dacă fondul esențial 
este cîte odată mai sărac. Mircea 
Basarab a gradat imensul cres
cendo din ultimul tablou al piesei 
astfel incit a dinamizat nu numai 
orchestra dar și sala care i-a adus 
ovații binemeritate.

FR. SCHAPIRA



Cea mai mare înfrîngere diplomatică iNOUTĂȚI
n

a Washingtonului provocată de Londra
♦ In legătură cu hotărîrea britanică de a ridica
♦ restricțiile impuse în comerțul cu

lk

R. P. Chineza

despre tineretul lumii
F.M.T.D. cere încetarea experiențelor 

nucleare

Lucrările celui de-al doile<
Congres al A.S.I.T.

LONDRA 31 (Agerpres). - 
După declarația făcută in came
ra Comunelor de ministrul Afa
cerilor Externe britanic, Selwyn 
Lloyd, cu privire la ridicarea a- 
numitor restricții impuse in co
merțul cu Republica Populară 
Chineză, Ministerul Comerțului 
britanic a publicat o listă de măr
furi care pot fi exportate de acum 
înainte In China Această listă 
cuprinde o serie de mașini unelte, 
motoare și generatoare electrice, 
majoritatea autovehiculelor și 
tractoarelor, majoritatea locomoti
velor, material rulant și alt echi
pament feroviar, mașini pentru 
prelucrarea cauciucului, anumite 
instrumente științifice și diverse 
produse chimice.

Organul laburist „Daily He
rald" comentează acest eveni
ment considerîndu-1 o victorie re
purtată de opinia publică brita
nică. „Sub presiunea opiniei pu
blice, scrie „Daily Herald", gu
vernul a găsit în sfîrșit curajul 
necesar pentru a hotărî ei singur 
ce anume mărfuri poate să vîndă 
Anglia Chinei**.

Zilele Chimconului 
sînt numărate

(Agerpres). Cabine- 
s-a întrunit la 31

TOKIO 31 
tul japonez 
mai sub președinția lui Mitsujiro 
ișii, prim-ministru ad-interim, 
pentru a discuta situația creată 
prin hotărîrea britanică de a re
laxa restricțiile asupra comerțului 
cu R.P, Chineză.

Cercurile oficiale japoneze, a- 
prohă în principiu hotărîrea bri
tanică, dar se consideră legate 
de politica americană. Aceasta 
explică declarația unui purtător 
de cuvînt al guvernului, care a 
declarat că s-a hotărît 
mită primului ministru 
Kiși în prezent într-o 
în țările din sud-estul 
raport asupra situației, 
•3 recomandă ca în cursul viitoa
rei sale călătorii la Washington 
el ofere guvernului american 
,,bunele oficii** ale Japoniei pen
tru a se evita dispariția totală a 
„Chincomului“, organul pentru 
controlarea restricțiilor asupra 
comerțului cu China. Presiunile 
interne care se fac din toate di
recțiile asupra guvernului sînt 
însă atît de puternice îneît este 
de așteptat ca într-un viitor mai 
mult sau mai puțin apropiat și 
Japonia să pornească pe calea a- 
leasă de Marea Britanie.

„Zilele Chincomului sînt numă
rate acum, a declarat Sabiiro 
Narigo, directorul Uniunii de ex
port Japonia-China. Guvernul tre-

să se tri- 
Nobusuke 
călătorie 

Asiei, un 
în care i

bu:e să spună americanilor că 
Japonia are nevoie de legăturile 
comerciale cu China comunistă".

*
LONDRA 31 (Agerpres). — 

Un purtător de cuvint al Came
rei de comerț a declarat că mă
surile de slăbire a restricțiilor a- 
supra comerțului cu R. P. Chine
ză care au fost anunțate de gu
vernul britanic la 30 mai se apli
că automat R.P.D. Coreene și 
R. D. Vietnam. Din acest motiv, 
a precizat el exporturile către a- 
ceste țări nu au făcut obiectul 
nici unei comunicări oficiale spe
ciale.

O importantă misiune 
economică engleză 
va pleca la Pekin

LONDRA 31 (Agerpres). — 
Agenția France Presse relatează 
că potrivit unor surse bine in
formate din capitala Angliei o 
importantă misiune economică, 
cuprinzînd reprezentanți ai mari
lor firme industriale și comerdale 
britanice, va pleca în curind la 
Pekin. Această misiune va fi tri
misă de Comitetul britanic pentru 
comerțul cu R. P. Chineză, care 
grupează toate marile organizații 
industriale și comerciale din An
glia. Agenția France Presse 
reamintește că acest comitet a 
trimis deja în China două misi
uni comerciale — una in 1954 și 
alta în 1955 — dar acum pentru 
prima oară o asemenea misiune 
are șanse să încheie tranzacții 
comerciale cu guvernul R. P. Chi
neze, dat fiind hotărirea recentă 
a guvernului britanic de a redu
ce simțitor restricțiile la comerțul 
cu China.

Comentariile presei 
americane

prisma relațiilor anglo-americane. 
Ziarul „Daily Mirror'* scrie în a- 
ceastă ordine de idei că hotărîrea 
guvernului britanic „reprezintă o 
serioasă spărtură în frontul anglo- 
american*.

Corespondentul agenției Associa
ted Press apreciază atenuarea re
stricțiilor in comerțul cu China 
de către Anglia „drept cea mai 
mare înfrîngere diplomatică a 
Washingtonului provocată de Lon
dra..." „Statele Unite, scrie cores
pondentul agenției, au pierdut lup
ta lor îndelungată prin care au ur
mărit să determine Anglia să men
țină un control strict asupra co
merțului cu China".

NEW YORK 31 (Agerpres). — 
Hotărîrea guvernului britanic pri
vind slăbirea restricțiilor asupra 
comerțului cu China este amplu 
comentată în presa occidentală.

Presa americană nu-și ascunde 
neliniștea că exemplul Angliei va 
fi urmat și de alte țări. Aceasta — 
scrie corespondentul agenției Asso
ciated Press — ar putea „declanșa 
o reacție în lanț în rîndul celor
lalte țări4*, ceea ce va provoca „e- 
șecul eforturilor americane de a 
le forța să mențină embargoul în 
comerțul cu China". Ziarul „Wa
shington Post and Times Herald** 
scrie că sistemul creat pentru li
mitarea comerțului cu China se 
prăbușește.

Criza de guvern 
din Franța

PARIS 31 (Corespondentul A- 
gerpres transmite) : Conducătorul 
partidului catolic „Mișcarea repu
blicanilor populari", Pierre Pflim- 
lin, care a fost desemnat de pre
ședintele Republicii Coty cu mi
siune de constituire a noului gu
vern francez, a acut vineri o serie 
de întrevederi cu diferiți fruntași 
politici.

Fruntașul M.R.P. și-a exprimat 
deschis intenția de a cere sacri
ficii' financiare țării ți de a im
pune ratificarea tratatelor „euro
pene" ca „piața comună" și „Eura- 
tomuT, de a trece la o reformă 
a constituției cu scopul fățiș de a 
îngrădi atribuțiile parlamentului 
și in ultimă instanță de a limita 
libertățile democratice.

Este limpede însd că un astfel 
de program nu se poate bucura 
de sprijinul maselor largi ale po
porului francez.

de ingineri și tehnicieni de i 
cialitate, ceea ce constituie o 
ranție în promovarea progres) 
tehnic. Totuși în prezent indus 
are nevoie încă de. cadre țehi 
medii, îndeosebi de maiștri c 
înaltă calificare. In această dj 
ție este îmbucurător faptul că 
număr tot mai mare de mu 
tori cu experiență in produ< 
se îndreaptă acum spre șc< 
tehnice de maiștri.

Referindu-se la repartizaree 
folosirea cadrelor raportul ai 
că pentru a promova interesu 
înțelegerea problemelor tehn 
gice de către tinerii inginer: 
tehnicieni este necesară o îr 
nare mai armonioasă intre cui 
tințele lor teoretice și prac 
Esle bine ca înainte de intri 
în învățămîntul tehnic supe 
viitoarele cadre tehnice să e 
tueze un stagiu obligator de p 
tică pentru ca tinerii ingineri 
cunoască de la început pro 
mele locului lor de muncă.

ră, menționtnd că inginerii și 
tehnicienii agronomi și zooteh- 
niști, prin activitatea lor în 
cercurile A.S.I.T., pot contribui la 
rezolvarea multor probleme ac
tuale, cum sint introducerea aso- 
lamentelor, efectuarea unor lu
crări cadastrale, îndrumarea ac
tivității caselor-laborator din gos
podăriile agricole colective etc.

Prof. dr. ing. Remus Răduleț, 
membru corespondent al Acade
miei R.P.R., membru în Biroul 
Consiliului Central A.S.I.T., și 
prof. dr. ing. Tudor T&năsescu, 
membru corespondent al Acade
miei R.P.R., vicepreședinte ai 
A.S.I.T., au tratat în referatul 
„Buna pregătire a cadrelor teh- 
nice“, prezentat Congresului, pro
bleme importante în legătură cu 
pregătirea și folosirea inginerilor 
și tehnicienilor in industrie și 
agricultură.' Printre altele rapor
tul subliniază că industria noa
stră dispune de un mare număr

Raportul „Introducerea tehnicii 
noi și organizarea științifică a 
jroducției în agricultură." — în- 
ocmit de ing. Al. Priadcencu, 
membru corespondent al Acade
miei R.P.R. și A. Romanovici —■ 
și prezentat în prima zi a lucră
rilor Congresului înfățișează dez
voltarea pe care au cunoscut-o 
toate ramurile agriculturii, pre
cum și succesele înregistrate în 
creșterea și întărirea sectorului 
socialist.

Chezășia dezvoltării sectorului 
socialist, arată în continuare ra
portul, o constituie aplicarea lar
gă a tehnicii noi și organizarea 
științifică a producției agricole. 
In legătură cu aceste sarcini 
s-au pus în dezbaterea Con
gresului A.S.I.T. importante pro
bleme tehnice și organizatorice.

In încheiere raportul evidenția
ză însemnătatea organizării pro
ducției pe baze științifice și dez
voltarea cercetărilor în agricultu-

campanie politică pregătire 
in vederea festivalului.

In legătură cu continuarea experiențelor cu arme atomice și 
primejdia gravă pe care aceste experiențe o reprezintă pentru 
întreaga omenire, Federația Mondială a Tineretului Democrat 
a adresat un nou apel tinerilor din întreaga lume. In același 
timp, F.M.T.D. a adresat un mesaj de solidaritate tineretului 
japonez și s-a adresat Adunării Mondiale a Tineretului, Uniunii 
Internaționale a Tineretului Socialist și altor organizații in
ternaționale, chemîndu-le la acțiune comună pentru a cere în
cetarea imediată a acestor experiențe.

Secretariatul F.M.T.D. s-a adresat printre altele, organizații
lor membre ale sale pentru ca, în cadrul pregătirilor pentru 
congresul al IV-lea al F.M.T.D. această problemă să ocupe un 
loc important.

Plenara C C. al U.T.S.
din Polonia

La Varșovia și-a finut timp 
de două zile lucrările cea de-a 
doua plenară a Comitetului 
Central al Uniunii tineretului 
socialist din Polonia. Partici
panții la plenară au discutat 
programul de activitate a 
Uniunii și a organizațiilor ei 
locale. Plenara a adoptat o 
hotărîre in care sini stabilite 
sarcinile uniunii, este trasat 
programul de luptă pentru 
realizarea hotăririlor plenarei 
a IX-a a Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez. Plenara a adoptat de 
asemenea hotărirea cu privire 
la pregătirile in vederea Fe
stivalului Tineretului și Stu
denților de la Moscova, insăr- 
cinind toate organizațiile lo
cale să desfășoare o largă

Studenfii sudanezi 
condamnă -doctrina 

Eisenhower"
După cum anunța corespon

dentul din Khartum al agenției 
M.E.N., la 29 mai în capitala 
Sudanului a avut loc o mare 
demonstrație studențească în 
semn de protest împotriva do
rinței S.U.A. de a impune Su
danului „doctrina Eisenhower". 
Studenții de la Universitatea 
din Khartum și din alte insti
tuții de învățămînt au parcurs 
străzile orașului scandînd lo
zinci împotriva imperialismului 
american și a „doctrinei colo
nialiste Eisenhower". Demon
stranții au înaintat autorităților 
sudaneze o petiție în care con
damnă „doctrina Eisenhower" 
și cer respingerea ei.

Vizita delegației Marii Adunări Naționale 
a R. P. R. în R. Cehoslovacă

BRATISLAVA 31. — Corespon
dentul Agerpres transmite : In 
cursul zilei de 31 mai. delegația 
Marii Adunări Naționale a R.P.R. 
condusă de tov. Gheorghe Stoica 
a vizitat mai multe localități din

Slovacia. în împrejurimile cărora 
armatele sovietice laolaltă cu osta
șii romîni și partizanii slovaci au 
iascris glorioase pagini de eroism 
in lupta comună pentru eliberarea 
Slovaciei de sub jugul fascist.

La Taipe situația continuă
să rămină încordată

— (Agerpres).NEW YORK 31
Știrile sosite din Taipe arată că 
situația din oraș continuă să fie 
încordată. După cum transmite 
corespondentul agenției United 
Press, în oraș continuă să fie de 
fapt stare de asediu. In Taipe se 
afiă trupe aduse acolo in legă
tură cu manifestările antiamerica- 
ne din săptămina trecută. In 
împrejurimile orașului au fost

'JnTâTași timp unele ziare co- concentrate noi unități militare 
mentează hotărîrea engleză prin care sînt gata să intre în Taipe

la primul semnal". în fața clădirii 
ambasadei americane și a Servi
ciului de Informații al S.UA. se 
află de asemenea detașamente ar
mate.

Se anunță că autoritățile ame
ricane se pregătesc să evacueze o 
parte din ambasada lor și aft per
sonal pe insula Okinava, pentru 
a , micșora încordarea creată"*.

Unele ziare din Taipe continui 
să publice materiale care reflectă 
indignarea populației provocată 
de ocuparea insulei de către ame-

ricani. Intr-o scrisoare publicată 
In ziarul „Tzilivanbao* se spune : 
. Nu vom uita niciodată uciderea 
lui Liu Tze-jan“., Americanii spun 
că s-a încheiat calul Liu. Noi con
siderăm că abia a început", se 
spune într-o altă scrisoare.

In știri se arată că soția lui Liu 
Țze-jan a refuzat să accepte aju
torul oferit de ministrul ciankai- 
șist al afacerilor externe, George 
Yeh in valoare de 5.000 dolari a- 
mericani in scopul de „a aranja 
situația**.

Cuvîntul unor oaspeți de peste hotare
Ing. NIKOLAI FEDOTOV, 

delegatul Uniunii Societăților 
Științifice Tehnico-Inginerești 

din U.R.S.S.

Din partea și din însărcinarea 
Consiliului Asociațiilor Tehnico- 
Științifice din Uniunea Sovietică 
permiteți-mi să salut cel de-al 
11-lea Congres al Asociației Știin
țifice a Inginerilor și Tehnicieni
lor din R.P.R. și să urez Congre
sului succes deplin în lucrările 
sale.

Reprezentantul inginerilor Șl 
tehnicienilor sovietici a expus pe 
larg sistemul de lucru al Asocia
ției și contribuția ei la rezolvarea 
celor mai complicate probleme teh
nice. Pentru a face cunoștință cu 
roadele activității Asociației noa
stre, a încheiat vorbitorul, invi
tăm din partea Consiliului Asocia
țiilor Tehnico-Științifice din Uniu
nea Sovietică pe ingineri și tehni
cieni din R. P Romînă să vină în 
Uniunea Sowetică pentru a lua 
cunoștință de lucrările Asociației 
noastre, iar nouă să ne înlesniți 
posibilitatea de a face cunoștință 
cu munca practică a A.S.I.T.

știință. Amîndouă conferințele 
au avut ca rezultat un schimb de 
informații foarte prețioase care 
vor fi de un mare ajutor pentru 
membrii organizației in lucrările 
lor viitoare.

Ing. TKUAN CIEN-DIN, 
delegatul Federației Societăților 

Științifice din R. P. Chineză

îneît discuțiile dintre ingin 
din toate țările sînt deosebit 
valoroase și interesante pe: 
toți participanții.

Ing. WITOLD BIELSKI, 
șeful Federației Generale Teh 

din R. P. Polona

Ing. J. W. S. PRINGLE 
reprezentantul Federației 

Mondiale a Oamenilor de Știință

Federația Societăților Științifice 
din întreaga Chină transmite celui 
de-al Il-lea Congres A.S.I.T. cele 
mai călduroase felicitări frățești. 
Federația noastră, la fel ca Aso
ciația Științifică a Inginerilor șl 
Tehnicienilor din R.P.R., este o 
organizație științifică de speciali
tate. In cei șapte ani care au tre
cut de la înființarera sa, ea a cu
prins 40 de societăți științifice de 
specialitate, printre care societățile 
de matematică, fizică, chimie, geo
logie, meteorologie, construcții, 
construcții de mașini, agronomie, 
medicină etc. In diferite regiuni 
ale țării societatea a înființat 652 
filiale cu peste 70.000 membri.

Prof. ing. Tkuan Cien-din a su
bliniat apoi importanța ce o re
prezintă relațiile prietenești din
tre inginerii și tehnicienii din lu
mea întreagă.

Vorbitorul a expus pe larg i 
gresiștilor despre formele de 
ganizare, obiectivele și meto 
de muncă ale Federației Gene 
Tehnice din Polonia și contr 
ția aparatului tehnico-ingine 
în opera de construcție a sc 
lismului în R.P. Polonă, de 
colaborarea cu consiliile mu 
torești.

In încheiere vorbitorul a sj 
Colaborarea Asociației noastri 
voi, dragi prieteni și colegi, 
aduce bune 
reciproce.

rezultate și avar

Referindu-se la realizările obți
nute anul trecut de Federația 
Mondială a Oamenilor de Știință, 
vorbitorul a arătat că aceasta a 
publicat o broșură intitulată „Pe
ricole necontrolabile" în care sint 
scoase în evidență efectele radia
țiilor atomice : broșura a fost pri
mită cu satisfacție în multe 
țări.

Au fost organizate conferințe re
gionale asupra condițiilor econo
mice ale activității oamenilor de

Dr. Ing. D. D. MATTEWS, 
delegat al Institutului Inginerilor 

Constructori din Anglia

Vă mulțumim pentru invitația 
ce ne-ați făcut-o de a trimite un 
delegat la Congres.

Asist cu plăcere și cu deosebit 
interes la ședințele de 
Congresului.

Dezvoltarea tuturor 
tehnicii este astăzi atit

lucru ale

ramurilor 
de rapidă,

ZIUA INTERNAȚIONALA A COPILULUI
Mai presus de grijile mari și mici Nu <vor uita

(Urmare din pag. l-a)

Ah confidentele! Daci n-ar fi Intrat profesoara cite ar mai ti 
avut iă-jl spună cele două prietene eleve lntr-e școală sovieticii

SPRE ZIUA DE
(Urmare din pag. l-a) 

iunie. Este o zi jenantă: atunci răzbate pină la ei, 
mai puternic ca oricînd, vuietul amenințător de 
care se tem.

Nu știu dacă Alfred Krupp von Bohlen und 
Holbach are sau nu moștenitori; consider că nu 
poate exista nenorocire mai mare pentru un copil 
decît să vadă lumina în sînul unei asemenea fa
milii. Pentru el, tunul cu care se joacă mergînd 
de-a bușelea pe covoarele scumpe de Șiraz, nu este 
o simplă jucărie, ci emblema prosperității dinastiei 
din care face parte, marca ei distinctivă. Pe acest 
om potențial, totul îl viciază din primii ani, mo- 
delindu-l pină la vîrsta cind poate prelua afacerea : 
un canibal în frac, perfect stilat, cunoscător al 
bunelor maniere, eventual licențiat al unei facultăți 
(Herr Doktor). Dacă omenirea nu i se opune cu 
maximum de eficacitate, atunci ajuns la maturitate 
el trimite la moarte, senin, politicos, pe cei născuți 
odată cu el cam pe toate meridianele. Atunci, mi
lioanele de inimi care suferă îi blestemă ceasul 
dinții și ura lor îi distruge și-i arde puținele amin
tiri curate ale copilăriei.

Dar oare au fost vreodată copii cei din familia 
Krupp, sau Morgan, sau Dupont de Nemours ?

Da, educația, da, mediul, da, tradițiile... Nu 
cred în versiunea biblică a apariției criminalității,

apare și ea firească. A fost lansată o 
nouă teorie: nici comicsurilejiici filmele 
cu gangsteri, nici televiziunea nu poar
tă vreo vină, ci populația de culoare, 
iar dovada o constituie — spun 
ei — marele număr de delicven(i 
din rîndul mexicanilor și negrilor care 
trăiesc în S.U.A. Desigur că această teo
rie rasistă de cea mai pură esență hitle- 
ristă nu poate justifica nimic. Dacă a- 
cești domni s-ar gîndi că, nu mai de
parte decît acum două zile un copil ne
gru de 4 ani a fost îinșat de cițiva copii 
albi mai mari care „se antrenau* pentru 
viața lor de mai tîrziu, s-ar vedea că 
tocmai educația proastă sau lipsa de edu
cație împinge spre nelegiuiri.

Ce Imagine dureroasă s-a implîntat in 
mintea lui Lyonel (de 4 ani) și a lui Ser
ge (de 2 ani) Raphael, de pe strada Co
lonie 66 bis din Paris, cărora acum două 
săptămini le-au murit asfixiați doi frați 
gemeni de 6 săptămini, din pricina con
dițiilor inumane în care trăia familia Ra
phael. „O dramă atroce* proclama presa 
pariziană a doua zi. Atît. Apoi episodul 
a fost dat uitării, 
copilul de cițiva 
atacat de șoareci 
bilă dintr-un oraș 
timp ce mama lui era plecată la lucru.
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la fel ca și istoria cu 
anișori, care a murit 
tntr-o baracă mizera- 
din sudul Franței, In

MIINE
predestinat, născut Intr-o zodia 
Cain. Din propriul lor impuls,

nu cred tn asasinul 
nefastă, nu cred in 
fără afițarea nimănui, fără exemplul nimănui, nici
odată copiii, ori cit de rău s-ar certa, n-ar scoate 
cuțitul pentru a ucide. Ei se ceartă și se împacă 
instantaneu. Ei spun: „m-am supărat pe tine"; fi 
apoi: „vrei să ne împăcăm

Dacă gravele litigii s-ar putea rezolva cu același 
seninătate l Dacă s-ar putea l

lnfii iunie.
Mă gîndesc la corul de copil al Radio-difuziunii 

noastre, dirijat de Ion Vanica. Mă gîndesc la so
listul de o șchioapă care a topit literalmente lumea 
cu cintecul său i

Nea Aleou, nea Aleea 
Tunde oaia șl berbecu.-

Cind omenirea va putea fi pretutindeni preocu
pată cu alegerea chibzuită și atentă a celor mai 
bune voci de copii, se va încheia pentru totdeauna 
domnia fricii.

Termenul de opoziție al zilei este noaptea, al 
căldurii — frigul, al cerului — pămîntul. Pentru 
„copil" termenul de opoziție nu este „bătrîn", nici 
„adult”, ci „război".

Fiecare 1 iunie ne reamintește: trebuie împie
decat războiul.

Este, desigur mai plăcut să scrii des
pre lucruri frumoase și vesele, dar din 
păcate există încă pe lume lucruri tra
gice. care trebuie amintite Și. poate, cu 
cit le vom aminti mai des și le vom în
fiera. vor ajuta să dispară mai repede. In 
Japonia costul unui ciine de rasă este de 
50 de dolari, al unei pisici de 30 de dolari, 
dar s au întimplat cazuri ca o fetiță să 
f.e vindută cu numai 22 de dolari. Poliția 
din Hokkaido a arestat — după cum co
munică ziarul „Asahi* — un grup de ne
gustori de sclavi, care au vindut peste 400 
de copii. In S.U.A. in schimb această afa
cere Se face într-un mod mai legal, și 
anume printro lege de „adopție*. care a 
făcut posibilă vinderea in ultimii ani a 
150.000 de copii.

Este, desigur mai plăcut să descrii via
ța dintr-un cămin, unde tn șorțulețe 
curate copiii se învîrtesc In jurul educa
toarelor lor înainte de prinz, să critici 
chiar că mîncarea nu a fost tntr-o anu
mită zi potrivită celor mai stricte indica
ții medicale, să nu-ți placă culoarea vop
selei cu care sint pictate pătucurile unde 
se odihnesc micuții, pină pleacă spre 
seară acasă — oriunde ar fi căminul, 
de la Dunăre și Rin pină la Iantze, dar 
există pe lume și copii care dorm tn 
nopțile friguroase ghemuiți unul lingă 
altul pe sub streașinele caselor și sub po-

duri'.e riului Mapocio din Chile — car) 
au căpătat numele de „copiii Mapo- 
cio-ului*; mai există pe lume copiii alge
rieni. despre care pictorița franceză Mi
reille Mialhi după ce i-a înfățișat, po
vestește : „Grupuri de copii pornesc din- 
tr-un sat in altuL în căutare de lucru, 
mergînd din casă in casă. Alții se duc 
la cimp sau în viile aflate la câțiva km. 
de casa k>r. Ei se scoală înainte de ivirea 
zorilor și muncesc pină ce se face noap
te; de la stele la stele — cum spun ei. 
!n pauza nu toți au o coajă de piine de 
ronțăit, dar seara ei capătă 100 de franci 
pentru ziua întreagă și consideră aceasta 
un mare noroc, căci adesea ei stat 
gurii care aduc un ban acasă*.

Astăzi copiii Iși afirmă dreptul la 
ță. la bucurii. Ei tși sărbătoresc azi
lor și sînt sărbătoriți Pe întregul glob, 
negri sau albL bogați sau săraci, cu ochii 
oblici sau drepți, cu părul creț sau lins, 
ei vor să trăiască — și cel care au învl- 
țămîntul gratuit și cei care mai suferă 
de .edemul foamei*, care seceră anual 
mii dintre ei — ei vor să trăiască tn 
liniște.

Este drept că de la primul Congrea 
pentru apărarea copiilor, din 1952 de li 
Viena s-au făcut pași înainte pentru apă
rarea viei

Acest 
victimele 
anglo-franceze ___ ____
Rănile marelui oraș egiptean 
se vor vindeca cu timpul, dar 
in sufletul acestei fetițe va 
stărui groaza și imaginea dă- 
rimăturilor sub care au pierit 
părinții ei și ai atitor altor 
copii din Port-Said.

Copiii Port-Saidului nu-i vor 
uita pe agresorii anglo-fran- 
co-israelieni.

copil este una din 
barbariilor aviației 

la Port-Said.

Vineri, în cea de-a treia 
lucrărilor Congresului AS 
participanții au continuat să 
bată rapoartele generale pre 
tate în prima zi.

Participanții la Congres 
fost salutați de ing. Pak In 
șeful delegației Asociației $ 
țifice din industrie, agricul 
și gospodării piscicole (R. 
Coreeană) și de prof. ing.1; 
Iakimo, șeful 
ției Științifice 
Bulgaria)..

In ședința 
prezidată de 
A\arin, președintele Comite 
de Stat al Planificării, au 
salutul lor ing. Iskander Bc 
glu, reprezentant al Asoci 
Inginerilor din Turcia, ing. 
hann Lipinski, reprezentant 
Uniunii Inginerilor și arhitec 
din Austria, ing. Vaclav Dr 
reprezentant al Consiliului s 
taților tehnico.științifice dii 
Cehoslovacă, prof. ing. K< 
Rados, șeful delegației Un 
Societăților de științe natura 
tehnice din R.P. Ungară, 
Herbert West, reprezentant a 
sociației Camera pentru Tet 
din R.D. Germană. C.ongresi 
fost salutat de asemenea de 
Ion Iliescu, secretar al CC 
U.T.M., președintele Uniunii 
sociațiilor Studențești din 
Romînă.

In încheierea lucrărilor, 1 
greșul a adoptat în unanim 
o rezoluție prin care dă dei 
care Consiliului Central 
A.S.I.T.

Seara participanții la Con 
au asistat la un spectacol 
opera „Carmen4* prezentat 
scena Teatrului de Operă și I 
al R.P.R.

delegației Ast 
și Tehnice (

de după-am 
ing. Gh. Ga

Schimburi artistice

DOUA LUMI
BRAZILIA: Din pricina să

răciei majorității populației, 
mortalitatea infantilă ajunge la 
20 la sută pentru copiii pînă la 
un an și 50 la sută pentru co
piii pînă la cinci ani. La fabri
cile „Metaraso" din San Paulo, 
1000 de copii muncesc cite 10 
ore pe zi în condiții de igienă 
groaznice.

UNIUNEA SUD-AFRICA- 
NA : Din cercetările făcute de 
unii profesori a reieșit că din 
11.000 copii din rezervații, 84 
la sută mănîncă doar odată pe 
zi fi numai 15 la sută de două 
ori pe zi. Cei mai mulți dintre 
copii nu văd nici carnea, nici 
laptele, hrana lor obișnuită 
fiind doar porumbul.

R. F. GERMANA: Ziarul 
„Die Welt” anunță că nume
roși copii sînt supuși unei pu
ternice exploatări. La Mun- 
chen, patronii măcelari obligă 
pe ucenicii lor să muncească 12 
ore zilnic, iar ucenicii de la 
brutării lucrează de la 4 dimi
neața la 8 scara.

S. U.A.: Biroul american pen
tru problemele copilului anun
ță că numărul copiilor crimi
nali a crescut în America de la 
300.000 în 1948, la 435.000 în 
1953.

în prezent tnsă pe copii continuă să-l 
amenințe spectrul teribilelor arme con
damnate de întreaga omenire.

Lupta se duce pentru ca nimic să nu 
amenințe viața lor, nici astăzi, nici mline.

ziua

UNIUNEA SOVIETICĂ: In 
U.R.S.S. a fost creată o puter
nică rețea de instituții curative 
și profilactice pentru copii. 
Există peste 38.000 de media 
de copii. Grădinițele sînt frec
ventate de 2,5 milioane copii.

R.P. CHINEZA : Cartea pen
tru copii este o preocupare 
permanentă atît pentru scrii
tori chinezi cît și pentru edi
turi. In ultimii șase ani au fost 
editate 3.000 cărți noi cu un 
tiraj de 70 milioane exemplare.

R.P. ALBANIA : Mortalitatea 
infantilă este de 3 ori mai mică 
decît înainte. In primii ani de 
la eliberare a fost introdus în
vățămîntul elementar obligato
riu, iar în 1951 învățămîntul 
mediu obligatoriu în orașe și în 
satele mai mari.

R.P. BULGARIA: în anii 
puterii populare în Bulgaria 
au fost construite 1.000 școli 
noi. In anul 1955, 99.5 la sută 
din copiii de vîrsta școlară frec
ventau cursurile.

Pînă la 9 septembrie 1944 în 
Bulgaria erau doar două secții 
de pediatrie pe lîngă spitale. 
Acum sînt în funcție peste o 
sută de secții de pediatrie în 
orașe și patru spitale de copii.
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Cu prilejul Festivalului „Pr 
vara la Praga", zilele trecu 
avut loc In Capitala R. C 
slovace o consfătuire a direc 
de concerte din Uniunea Sovl 
și țările de democrație populai 
care a participat și reprezenta 
Oficiului de Spectacole și Tu 
Artistice din R.P.R.

In cadrul consfătuirii s-au 
în discuție unele probleme 
schimburilor artistice printre 
și aceea a dezvoltării schim 
lor de artiști tineri care să se 
tă afirma peste hotare alătui 
artiști vîrstnici. De asemenea 
discutat problema intensifi 
programărilor de conoerte si 
nice destinate tineretului la 
să-și dea concursul muzicier 
frunte.

Cu prilejul consfătuirii, ri 
zentantul O.S T.A. a dus trat: 
pentru programarea în țară a 
artiști și formații artistice 
vor sosi în viitorul apropiat: 
chestra de jazz simfonic Karl 1 
din R. Cehoslovacă, orchestra 
muzică ușoară Ganev din R 
Bulgaria, dirijorul polonez 
Gorzyneski etc.

N. Herlea a obținut 
marele premiu de om 
al concursului de la Verv

BRUXELLES 31 (Agerpres 
La 30 mai a.c. în finala de c: 
de la Verviers (Belgia), mi 
premiu de onoare a fost dece 
baritonului romîn Nicolae Hei 

Ceilalți soliști romîni care 
participat la concurs s-au călii 
in finală precum urmează : so 
na Elena Cincu — premiul 
basul Traian Popescu, premiu 
soprana Maria Voloșescu — n 
țiune. Ținind seama că la con 
au participat 30 cintăreți și 
dintre aceștia 20 au fost ad: 
in finală, rezultatele obținute 
cîntăreții noștri constituie 
mare succes.
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