
Proletari din toate țările, uniți-vă!

tînăra intelectualitate
Intr-o însemnare, publicată după 

întîia zi a Congresului A.S.I.T., 
relevam, ca o primă impresie, ima
ginea solidarității în muncă și idea
luri a generației vîrstnice și ge
nerației tinere de ingineri și teh
nicieni. La încheierea congresului 
găsim această impresie mult întă
rită de conținutul lucrărilor sale. 
Deși aflate pe o largă paletă de 
probleme științifico-tehnice, ches
tiunile referitoare la condiția și 
perspectivele cadrelor tinere ale 
economiei nu au fost cu nimic es
tompate.

Am relevat, în legătură cu acea
sta, în primul rind seriozitatea și 
amploarea raportului referitor la : 
„Buna pregătire și folosire a cadre
lor tehnice44, prezentat de prof. dr. 
ing. Remus Răduleț și prof. dr. 
Ing. Tudor Tănăsescu, membrii co
respondenți ai Academiei R.P.R. 
Sînt de reținut o serie de luări 
de cuvînt la discuții. Congresul a 
fost salutat cu căldură de către 
C.C. al U.T.M.

Ca urmare, o serie de sublinieri 
sc impun.

Dacă am remarca numai două 
elemente — mărirea considerabilă 
a corpului de ingineri și tehnicieni, 
din rîndul poporului muncitor, și 
plasarea lor complectă în cîmpul 
muncii la terminarea studiilor — 
tot ar fi cu prisosință dovedit că 
bariera pe care o avea de înfruntat 
tînărul specialist și în general tî- 
nărul intelectual în lumea capita
listă, e azi la noi în cea mai mare 
parte dărîmată.

Astăzi mulți își ridică însă o ba
rieră nouă, singuri...

Se știe că pe harta țării, prin 
munca clasei muncitoare, ajutată 
de intelectualitatea legată de po
por, au apărut în ultimii ani centre 
industriale noi, s-au dezvoltat cele 
existente. Dacă o spunem din nou 
aici, nu e pentru a o repeta, ci 
spre a sublinia că locuri uitate de 
oameni, în care odinioară „nu se 
întîmpla nimic44, au devenit, cu 
contribuția multor ingineri și teh
nicieni — pionieri, localități către 
care cu plăcere se îndreaptă acum 
orice absolvent Dar de aici derivă 
o concluzie : cu atît mai mult tre
buie să știe acei absolvenți de școli 
medii și facultăți, care gravitează

tehnică?
spre marile orașe, spre institute și 
ministere, temîndu-se de uzina în
depărtată, de șantierul noroios, dor
nici să însămînțeze trotuarele Bu- 
cureștiului sau să prindă pește în 
birou (din cei 180 ingineri piscicoli 
din regiunea Constanta, numai 75 
lucrează în specialitatea lor!), că 
nici un loc nu este bun de la în
ceput, că cu o baracă începe orice 
oraș, că — bine spune poporul — 
„omul sfințește locul".

Este o obligație să se adauge 
aici că ministerele și conducerile 
întreprinderilor, spre a-i apropia de 
producție pe tinerii absolvenți,

însemnări
la Congresul A.S.I.T.

trebuie totodată să dovedească și 
ele o mai mare solicitudine, să le 
asigure o cazare și o întreținere 
mai bună decit cea permisă de 
mult invocatele „condiții obiecti
ve". De asemenea, e necesar să 
fie combătută cu hotărîre lipsa de 
încredere în tineret, folosirea mul
tor ingineri și tehnicieni tineri în 
munci administrative sau inferioa
re posibilităților lor, în timp ce 
unele posturi tehnice sînt ocupate 
de persoane fără pregătire cores
punzătoare.

Desigur, scopul în viață al tî- 
nărului specialist nu este cățărarea 
într-un post mai înalt, ci o muncă 
mai bună, mai calificată. Nici din 
acest punct de vedere în țara noa
stră nu există temeiurile unei con
curențe între generații. Ceea ce 
este necesar e combinarea entu
ziasmului tineretului cu experiența 
celor mai vîrstnici.

Aportul tinerilor ingineri și teh
nicieni în economie va putea fi cu 
atît mai calificat cu cît pregătirea 
lor în învățamînt va fi mai bună. 
Proverbul care începe cu cuvin
tele „mai bine puțin și bun...44 • 
de aplicat și aici.

După date recente, numărul de 
6.000—6.300 absolvenți, viitori in
gineri, pe care-1 dau anual institu
tele noastre de învățamînt, deși re
prezintă un succes, e totuși mare 
față de numărul din alte țări. A- 
cest număr întrece pe cel din R- 
D. Germană sau Franța, egalează 
pe cel din R. F. Germană, repre
zintă un sfert din cel al S.U.A. 
și o șesime a celui din U.R.S.S. 
Există sectoare în care la o creș
tere de 100—200% a producției, 
numărul inginerilor a crescut cu 
250—400%... Nu, economia noa
stră nu e nici pe departe încă sa
turată cu ingineri. Unele aglome
rări se datoresc doar „tentației ora
șului14. O mică dovadă : în timp ce 
gospodăria de stat Vidra, de lîngă 
București, avea anul trecut, la 
3.000 ha., 17 ingineri agronomi și 
zootehnicieni, unii încadrați chiar 
ca... brigadieri. în sectorul agricol 
din regiunea Constanta erau libere 
337 din cele 629 posturi de ingi
neri.

Gu toate acestea se simte nevoia 
aducerii numărului studenților care 
vor intra în anul viitor în anumite 
facultăți tehnice, la acele proporții 
obiectiv necesare economiei națio
nale. Aceasta va mări, desigur, și 
răspunderea fiecărui student pentru 
locul pe care-1 ocupă.

Totodată, spre a întări legătura 
cu practica a învățăturii, în cadrul 
lucrărilor Congresului A.S.I.T. a 
fost salutată propunerea introdu
cerii unor stagii de practică obli
gatorii, înainte de începutul și 
după sfîrșitul studiilor universi
tare.

Problema practicii s-a discutat și 
în legătură cu celelalte trepte ale 
calificării tehnice. Prof. ing. D. 
Leonida, unul dintre organizatorii

F. CERBU
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Conf. univ. I. bXlXNESCU

despre actualele cercetări ale 
psihologilor noștri

Oricttă îndrăzneală presupună 
gazetăria un interviu cu profe
sorul ale cărui cursuri le-ai ur
mărit tn urmă cu citea timp, zi 
de zi. Iți dă sentimentul unei sfii
ciuni greu de trecut. Dar ss pare 
că din acest punct de vedere stu
denția poate fi continuată și in 
alte ipostaze iar » convorbire a- 
supra ultimelor cercetări romi- 
nești tn psihologie, poate avea 

I loc păstrtnd chiar toate menaja
mentele unei obișnuite convor
biri de la profesor la student.

tn ttrziul unei seri de început 
de iunie, răspunzind dorinței 
noastre, de a informa cititorii a- 
supra cercetărilor întreprinse tn 
cadrul Institutului de Psihologie, 
I. N, Bălănescu, director știin
țific adjunct al Institutului de 
psihologie al Academiei R.P.R. 
ne-a primit Intr-unu) din labora
toarele institutului.

Mulțt ani, diverși reprezentanți 
ai psihologiei au răsptndit — tn 
mod voit sau nu — un punct de 
vedere fundamental greșii, care 
socotea psihologia 
pur abstractă, care Se ocupa cu 
diverse elucubrații 
tale și tn nici un caz un domeniu 
de cercetare care ar putea avea 
aplicații practice.

O simplă vizită prin laboratoa
rele institutului, zecile de apa
rate, graficele cu rezultatele ex
perimentărilor, explicațiile care 
ți se dau tn legătură cu meto
dele folosite în cercetări, dărtmă 
din temelii un asemenea punct 
de vedere, dovedindu-ți fără tă
gadă caracterul profund științific 
al psihologiei bazate pe teoria 
lui Pavlov, marile ei posibilități 
de a contribui alături de celelalte 
științe la înfrumusețarea vieții 
oamenilor. Discuția pornită de la 
o serie de probleme ale utilității 
cercetărilor psihologice s-a con
turat tn jurul temelor abordate 
tn cercetările institutului.

— înainte de toate, am dori să 
ne spuneți cîteva cuvinte despre 
modul de organizare a institutu
lui.

— Cercetătorii Institutului lu
crează în cadrul a 6 secții care 
se ocupă respectiv de problemele 
psihologiei generale, psihologiei 
copilului, psihologiei muncii, psi
hologiei artei, psihopatologiei șl 
istoriei psihologiei.

— Am vrea acum să ne vor-

biți despre cîteva din problemele 
mal importante pe care le stu
diază cercetătorii institutului. De 
pildă în ceea ce privește psiholo
gia copilului și pedagogică ?

— In primul rind aș vrea să 
Insist asupra importantei deose
bite pe care o au aceste cercetări. 
In procesul educației copilului 
preșcolar și școlar, trebuie să cu
noaștem particularitățile lor psi
hice, problemele psihologice pe 
care Ie ridică procesul de invăță- 
mînt, problemele psihologice a'.e 
metodelor de predare etc. In in
stitutul nostru s-au făcut o serie 
de cercetări experimentale în ceea 
ce privește însușirea cititului șl 
scrisului de către copii, însușirea 
gramaticii in școală, însușirea 
noțiunilor matematice, proble
mele dezvoltării atenției.

ca o știință

transcenden- — In legătură cu cercetările de 
psihologie pedagogică, institutul 
studiază și problemele orientării 
și selecției profesionale ?

— Deși noi studiem această 
problemă, sub un anumit aspect 
mi se pare că ea trebuie privită 
mai larg, fiind legată de organi
zarea unei rețele de psihologi 
școlari și de atribuțiile cabinete
lor pedagogice regionale. Aș vrea 
să vă spun și eu părerea mea 
despre această chestiune. Pro
blema orientării absolvenților șco
lilor medii spre facultăți nu e 
chiar atît de simplă. De multe 
ori unele facultăți sînt inundate 
de studenți care se îndreaptă 
spre o anumită profesiune fără 
prea multă chibzuință. Un psiho
log care ar activa pe lîngă ca
binetele pedagogice ar putea stu
dia aptitudinile elevilor, posibili
tățile lor și i-ar putea îndruma 
spre facultățile corespunzătoare.

Socot că măsurile pe care tre
buie să le luăm în vederea unei 
juste orientări profesionale a ele
vilor sînt in mod indispensabil 
legate de participarea unor psi
hologi în activitatea cabinetelor 
pedagogice.

— In continuare am vrea să

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Plecarea delegației 
POPORULUI NOSTRU 
’a sesiunea Consiliului 

Mondial al Păcii
Marți dimineața a părăsit Capi

tala delegația care va reprezenta 
poporul nostru la sesiunea Consi
liului Mondial al Păcii ce va avea 
loc intre 10 și 16 iunie la Colombo 
(Ceylon). Delegația este alcătuită 
din: acad. dr. Vasile Mîrza, condu
cătorul delegației, scriitorul Geo 
Bogza, I. Coțoveanu, președintele 
C.C. al Sindicatului muncitorilor 
din transporturi și telecomunicații, 
Ștefan Csorvasy, sculptor, distins 
cu Medalia de aur a Păcii, Gri- 
gore Geamănu, consilier la Consi
liul Central al Colegiului Avoca- 
ților din R.P.R„ preot Al. Ionescu, 
vicar al arhiepiscopiei Bucureștiu- 
lui. Sanda Rangheț, secretar al 
Comitetului Național pentru A- 
părarea Păcii din R.P.R., Matei 
Soco r, compozitor, membru al 
Consiliului Mondial al Păcii.

Delegația a fost condusă la ae
roportul Băneasa de membri ai Co
mitetului Național pentru Apăra
rea Păcii din R.P.R., de reprezen
tanți ai Institutului romîn pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, 
Societății pentru răsipîndirea știin
ței și culturii, de reprezentanți ai 
organizațiilor de masă, oameni de 
cultură, ziariști.

(Agerpres)

îi el r
Fii

33?

știm care sînt problemele cercetă
rilor de psihologie a munci:.

— In această direcție in in
stitutul nostru s.au făcut studii 
asupra aspectelor psihologice ale 
muncii țesătoarei, strungarului, 
cercetări cu privire la planificarea 
muncii, la ritmul de muncă etc.

— $i care credeți că mai sînt 
problemele asupra cărora trebuie 
să-și îndrepte în viitor atenția 
cercetătorii psihologiei muncii ?

— In primul rind trebuie con
tinuat studiul psihologic al me
todelor de muncă, al planificării 
și raționalizării muncii — care 
poate aduce rezultate deosebit de 
însemnate în direcția ridicării 
productivității muncii.productivității muncii. In al 
doilea rind problemele selecțio
nării profesionale. Trebuie să re
marcăm faptul că pe lingă de
partamentul căilor ferate și Ia 
Reșița funcționează In prezent 
două laboratoare de psihologie a 
muncii. Cercetătorii din aceste 
laboratoare se ocupă de selecțio
narea muncitorilor după criterii 
științifice pentru diverse ramuri 
ale producției In al treilea rind. 
cred că trebuie extinse cercetările 
psihologice In ceea ce privește 
protecția muncii și prevenirea ac
cidentelor.

— După cîte știu dumneavoa
stră conduceți cercetările în do
meniul psihologiei artei. Ați vrea

L SA VA
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Interviul acordat 
de N. S. HRUȘCIOV 

reprezentanților 
societății americane 
de radioteleviziune
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Consfătuirea militarilor 
de frunte din Forjele Armate 

ale R. P. R.

Vreme de două zile, tn sala 
de festivități a Academiei Mlli- 
taro-Politice „Gh. Gheorghiu- 
Dej** s-au desfășurat lucrările 
primei consfătuiri pe armată a 
soldaților, matrozilor, sergenților 
și cartnicilor fruntași in pregăti
rea de luptă și politică.

Prin fața microfonului s-au pe
rindat luptători valoroși, maeștri 
ai tragerilor precise, stăpini ai 
tehnicii înaintate de luptă, ino
vatori șl raționalizatori, 
însuflețiți tn activitatea 
un mare elan patriotic.

Scriind aceste rtndurl 
învie în minte chipul unor 
meni minunați, Iată-l, de pildă, 
pe 
El 
cu 
de

sergentul Cojocaru Nicolae. 
s-a prezentat la consfătuire 
un mare succes. Tn calitate 
comandant de grupă, el a

reușii să formeze din toți subor
donații săi fruntași tn pregătirea 
de luptă și politică. Pe pieptul 
său ca șl pe al subordonaților 
săi strălucește semnul onorific 
„Infanterist de frunte**.

Sergentul Cojocaru este secre
tar al unei organizații de bază 
U.T.M. Așa tnțeleg să munceas
că utemiștii I Exemplul personal 
valorează infinit mal mult decit 
orice discurs cu mare efect agita
toric. Sergentul Cojocaru dove
dește prin fapte și vorbe că face 
parte din rlndurile tineretului 
înaintat al patriei noastre. Și nu 
este singurul. Cartnicul Car- 
zol Gheorghe, secretar al organi
zației utemiste dg pe una din 
navele noastre de luptă, a folo
sit marea forță a utemiștilor tn 
lupta pentru sporirea numărului 
de fruntași tn pregătirea de lup
tă și politică. Și organizația acea
sta a reușit să crească tn scurtă 
vreme 32 de noi marinari de 
frunte, Cartnicul Carzol Gheor
ghe a fost distins cu Diploma de 
Onoare a C.C. al U.T.M. iar a- 
ceeași înaltă distincție a fost a- 
cordată și organizației U.T.M. 
din care face parte.

Participanții la consfătuire l-au 
cunoscut și pe sergentul Vaida 
Teodor, utemist, comandant de 
tanc, al cărui echipaj s-a clasat 
pe primul loc la un concurs pe

închiderea lucrărilor Consfătuirii militarilor 
de frunte din Forțele Armate ale R. P. R.
La Academia Militară Politică 

„Gh. Gheorghiu-Dej“ au continuat 
marți lucrările Consfătuirii frun
tașilor in pregătirea de luptă și 
poLucă din Forțele Armate *.« 
R.P.R.

A luat cuvfntul general colo
nel Leontin Sălăjan, ministrul 
Forțelor Armate ale R. P. R. 
care a vorbit despre munca pen
tru continua perfecționare a pre
gătirii militare și politice a esta- 
șilor Forțelor noastre Armate.

Tot. Virgil Trofin, prim secre
tar al C.C. al U.T.M. a adus apoi 
consfătuirii salutul Comitetului 
Central *1 Uniunii Tineretului 
Muncitor.

De la tribuna consfătuirii au 
luat apoi cuvintul numeroși mili
tari fruntași, infanteriști, tan- 
chiștl .arti'.eriști, geniști, transmi- 
siomști, aria tori, marinari, gos
podari etc. care au Împărtășit 
partiepantilor la consfătuire ex
periența lor, metodele noi preco
nizate de ei pentru perfecționarea 
procedeelor de Instruire și edu
care, inovațiile și raționalizările 
lor pentru mal buna întreținere 
și folosire a tehnicii de luptă.

Expunerile militarilor fnmtațl 
au fost ascultate cu deosebit In
teres.

A «vut loc apoi solemnitatea 
decorării unui număr de 35 de 
soldați, sergenți și cartnici frun
tași cu Medalia Muncii pentru 
rezultatele deosebite obținute In 
pregătirea de luptă și politică.

Pentru merite deosebite unui 
număr de 19 militari fruntași 
li s-au conferit Diplome de o- 
noare ale C.C. al U.T.M. De ase
menea un număr de militari 
fruntași au fost recompensați cu 
obiecte de valoare.

Participanții la consfătuire au 
adoptat o chemare la Întrecere 
adresată tuturor militarilor For
țelor Armate ale R.P.R.

In încheiere* consfătuirii, par- 
ticipanții au trimis o scrisoare 
către C.C. *1 P-MJl. și Consiliul 
de Miniștri al R. P. R. prin care 
se angajează să nu precupețească 
nici un efort pentru continua ri
dicare a nivelului pregătirii lor 
de luptă și politici, pentru mă
rirea numărului militarilor frun
tași șl a subunităților fruntașe, 
pentru întărirea neîncetată a ca
pacității de luptă a armatei noa
stre populare.

Lucrările consfătuirii au luat 
afirșit

(Agerpre»)

(ci din primele rîndnri

regiunea militară. Toțt militarii 
pe care ti comandă sînt purtători 
al semnului onorific „Tanchist 
de frunte**. Pentru marele său 
succes, utemistul Vaida a fost și 
el distins cu Diploma de Onoare 
a C.C. al U.T.M.

In Armata noastră Populară 
au crescut luptători de frunte ca 
sergentul Farcaș Gheorghe. 
Printr-o metodă proprie de ex
ploatare a stației de radiolocație 
de la tunuri, el a reușit să mă
rească cu 30 km. distanța de

descoperire a țintelor, depășind 
normele fixate de constructorii 
stației. De aceleași merite se 
face vrednic și sergentul major 
Mărășoiu Ion, tehnician de frun
te, dinir-o unitate de aviație. El 
a conceput un dispozitiv pentru 
reprofilat tabla de aluminiu de 
la avioane, a construit scule per
fecționate și a realizat, unele 
inovații prețioase. Executlnd cu 
mijloace locale unele reparații la 
avioane, a reușit să realizeze 
economii tn valoare de cca. 60.000

lei. Astăzi, pe pieptul sergentu
lui Farcaș Gh. și al sergentului 
major Mărășoiu Ion strălucește 
Medalia Muncii, înaltă prețuire 
pe care le-o acordă partidul și 
guvernul, pentru faptele lor pil
duitoare.

In armata noastră estg bine

Maior I. COSTEA

SARCINI de ONOARE
ale tineretului de la sate

Cu peste patru luni în urmă, în 
ianuarie, plenara a Il-a a C.C. al 
U.T.M. a stabilit măsuri concrete 
pentru mobilizarea tineretului la 
traducerea în viață a sarcinilor 
cuprinse în Rezoluția plenarei C.C. 
al P.M.R din decembrie 1956. 
Odată cu indicațiile prețioase 
pentru toate categoriile de tine
ret, plenara a Il-a a C.C. al 
U.T.M. a dat tinerilor care mun
cesc la sate, organizațiilor de bază 
U.T.M. din agricultură arme de 
preț, deosebit de eficace lupta 
tineretului pentru dezvoltarea a- 
griculturii pe baze socialiste, în 
folosul întregului popor.

Perioada scursă din ianuarie 
pînă acum a fost o perioadă de 
muncă intensă în agricultură. 
Pregătirea și, mai ales, realiza
rea campaniei insămințarilor de 
primăvară, primele lucrări de în
treținere a culturilor au cerut și 
cer tineretului, ca și tuturor oa
menilor muncii de pe ogoare, o în
cordare deosebită a forțelor.

In primăvara aceasta, organiza
țiile U.T.M. din S.M.T. și gospo
dăriile de stat au creat brigăzi de 
tineret care au adus o mare con
tribuție la îndeplinirea obiectivelor 
din planul lucrărilor agricole de 
primăvară. In întrecerea socia
listă, multe din aceste brigăzi au 
devenit fruntașe, cîștigindu-și 
prestigiu și stimă în unitățile din 
care fac parte. Numai în regiunea 
Oradea, de pildă, 70 brigăzi de 
tineret au fost în întrecere. Prin
tre fruntașele regiunii se găsește 
acum brigada de tineret condusă 
de Traian Toma, de la S.M.T. 
Sîntana. Fruntașe In îndeplinirea 
planului și reducerea prețului de 
cost sint și brigăzile nr. 14 de la 
S.M.T.-Traian Sat, nr. 3 de la 
S.M.T.-Chiraftei. regiunea Galați, 
brigăzile de tineret de la S.M.T.- 
Variaș, regiunea Timișoara și 
multe altele, în întreaga țară.

Gh. Găvruș
membru al C.C. al U.T.M.

ti.

fotbalistică [

O formă de muncă specific 
nerească, care a luat în ultima 
vreme un deosebit avînt, pe baza 
indicațiilor C.C. al U.T.M. o con
stituie echipele de tineret din bri
găzile permanente ale gospodării
lor colective. In toată țara s-au 
creat pină acum 564 asemenea e- 
chipe. Multe din ele, primind sar
cini concrete, desfășoară o bogată 
activitate pentru obținerea de re
colte mari, pentru dezvoltarea și 
întărirea gospodăriilor colective. 
La gospodăria colectivă din Că- 
zănești, regiunea București, echi
pele de tineret au primit răspun
derea asupra unei suprafețe de 
20 ha. lot semincer, la gospodă
ria colectivă din Secuieni, regiu
nea Oradea, echipa de tineret care 
lucrează la grădină a făcut lu
crări de foarte bună calitate, a 
obținut cantități mari de legume 
timpurii care au fost valorificate 
pe piață, sporind veniturile gos
podăriei.

Tineretul a fost prezent în toa
te activitățile menite să asigure 
succesul campaniei de primăvară 
și al întregii lupte pentru belșugul 
recoltei din acest an. In regiunea 
Baia Mare tineretul a patronat 72 
centre de selectat și tratat să- 
mînță, iar în raioanele Hîrșova și 
Istria din regiunea Constanța ti
nerii colectiviști au pregătit pen
tru campanie 240 tone sămînță. 
In întreaga țară, tineretul a 
transportat pe cîmp 3.873.032 tone 
gunoi de grajd, mai activi în a- 
ceastă privință dovedindu-se ti
nerii din regiunile București, Pi
tești, Galați, Constanța, Suceava. 
Numărul pomilor fructiferi plan
tați de tineret se ridică la 813.906, 
iar suprafața de izlaz curățată — 
la 23.743 ha. In regiunile Oradea, 
Autonomă Maghiară, Baia Mare, 
Pitești organizațiile U.T M. au 
dat un sprijin deosebit în acțiu
nile de curățire și stropire a po
milor.

Cu mare bucurie au întîmpinat 
tinerii de la sate prețioasa ini
țiativă a organizațiilor U.T.M. din 
comuna Siliștea, raionul Lehliu, 
cu privire la loturile Festivalului. 
Entuziasmul cu care s-au alăturat 
tinerii acestei inițiative se oglin
dește în cifra de 5.300 ha. loturi 
ale Festivalului, cultivate în spe
cial cu porumb hibrid, luate de 
către tineret sub îngrijirea sa. In 
regiunile Craiova, București, lași, 
organele U.T.M. sprijină îndea
proape pe tinerii care cultivă lo
turi ale Festivalului, atît în ce 
privește organizarea muncii, cit 
și în ce privește aplicarea celor 
mai potrivite metode agrotehnice, 
pentru obținerea unor recolte ma
xime. In alte regiuni însă, ca Hu
nedoara, Baia Mare, Stalin și Au
tonomă Maghiară, comitetele re
gionale și raionale U.T.M. nu dau 
suficientă atenție muncii tinerilor 
pe loturile Festivalului, nu folo
sesc toate posibilitățile pentru a 
le oferi un ajutor eficace. Desigur 
că, în felul acesta lipsit de interes, 
nu poate fi asigurată recolta pe 
care tinerii s-au angajat s-o rea
lizeze.

Manifestîndu-șl dorința de pace 
și prietenie cu toate popoarele lu
mii și pentru a întimpina cu cins
te Festivalul Mondial al Tineretu
lui și Studenților, care întruchi
pează aceste idealuri scumpe tine
rilor înaintați de pretutindeni, ti
neretul de la sate a întreprins o 
serie de acțiuni patriotice foarte 
folositoare, printre care și cea a 
loturilor Festivalului, despre care 
am vorbit mai sus. O altă acțiune 
din aceeași serie este cea privi
toare la înfrumusețarea satelor, 
pe care tinerii țărani muncitori 
au îmbrățișat-o ca răspuns la che
marea pentru înfrumusețarea ora
șelor, lansată de utemiștii din Ba
cău. Și în această acțiune s-au 
obținut realizări de seamă. In 
Regiunea Autonomă Maghiară, de 
pildă, tinerii au reparat 51,130 km. 
drumuri, au săpat 122,700 km. 
șanțuri, au reparat 56 poduri; în

(Continuare in pag. 2-a)
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„Scînteit

TINERI CITITORI,

Baschetbaliștii în fața unui examen

scopul îmbunătățirii continue a ziarului, pentru a 
reflecta mat bine preocupările tineretului, vă cerem părerea 
asupra conținutului și formei 
tineretului".

Ce vâ place și vâ interesează mai mult in

Cum vă ajută articolele noastre în activitatea
sate, universități și școli t
Ce părere aveți despre articolele noastre de schimb de experiență ? 

credeți că ar trebui să mai abordăm în legătură cu munca tineretului in 
la învățătură ?

Ce teme noi 
producție și

— Cum vă ajută ziarul în desfășurarea unei vieți de organizație edu- 
* cative și atrăgătoare ? Ce ați dori să se mai publice în legătură cu 

activitatea organelor și organizațiilor U.T.M.?
A Ce ajutor vă dă ziarul în ridicarea nivelului politic și ideologic ? Ce părere aveți 
* despre calitatea și forma actuală a materialelor de propagandă publicate de ziar ? Ce 

teme noi propuneți ?

ff Ce părere aveți despre paginile noastre periodice („Literahiră-artă“, „Din viața uni- 
versitară“, „Știință și tehnică", „Sport" și „Magazin")? Considerați satisfăcător acest 

mod de grupare a materialelor sau aveți alte sugestii ?

A Ce părere aveți despre modul în care sînt tratate în ziar problemele de morală, educa- 
v ție, cele în legătură cu folosirea timpului liber al ti neretului? Ziarul vă ajută suficient 

în informarea și îndrumarea voastră în legătură cu manifestările culturale și artistice ?

7 Ce părere aveți despre felul cum oglindește ziarul situația internațională! 
Ce ați vrea să cunoașteți din viața tineretului din alte țări! Vâ interesează 

articolele documentare despre diferite țâri din lume!
Ce citiți în primul rind în pagina externă! Doriți mal multe știri! Doriți mai 
multe comentarii!

Ce părere aveți despre rubrica de sport și cum ar răspunde ea mai 
bine cerințelor voastre?
Ce părere aveți despre înfățișarea grafica a ziarului (paginație, titluri, ilustrație) ? 
Vi se par suficiente fotografiile publicate ? Ce fel de fotografii ați mai dori ?

ÎO
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Ce forme de legături directe între ziar și cititori propuneți?
Ce părere aveți despre redactorii noștri, despre articolele lor? Cu 
noașteți personal pe vreunul din ei?

12 V-ar plăcea să deveniți ziariști?

13 Sînteji muljumijl de răspunsurile care se dau de ziar sezisărilor voastre ?

I j Dacă iubiți scrisul și aveți greutăți în alegerea temelor și în 
tare, cereți ajutorul ziarului. Trimiteți manuscrisele voastre 

dresa redacției. Indicați vîrsta și profesia.

Așteptăm răspunsurile voastre la întrebările de mai sus, 
cît și propunerile și sugestiile în legătură cu oricare alte 
probleme pe care le considerați importante pentru îmbunătă
țirea continuă a ziarului.

întîinirea de handbal, R.P.F. Iugoslavia—R.P.R.
Văzută de Neagu Răduiescu 

De la stingă : rîndul de sus: Haperpursch (R.P.R.), Dolenec, 
Dzodan, Anuic și Patic (R.P.F. Iugoslavia). Rîndul de jos: 

Wagner, Sauer și Bulgaru (R.P R-).

Ieri dimineață m-am dus pe 
stadionul „Republicii* cu scopul 
de a discuta cu tov. Vasile Po
pescu, antrenor de stat al lotului 
R.P.R. de baschet, despre meciul 
pe care-1 vom susține duminică 
cu baschetbaliștii sovietici. Dis
cuția n-a putut începe imediat. Am 
remarcat între timp că ceie două 
panouri de cristal instalate nu 
sînt încă sudate, dar spectatorii 
se vor putea bucura, duminică, 
de binefacerile lor.

Mi-am permis să-1 sustrag pe 
tov. Vasile Popescu de la îndato
ririle sale, ne am așezat pe gazon 
și am început discuția.

Prima întrebare a fost in legă-

* Pe scurt * Pe scurt 4c Pe scurt
■* La Palatul Spor

turilor din Istanbul 
s-a desfășurat dumini
că întîinirea interna, 
țional.i de haltere din
tre echipele selecțio
nate ale orașelor 
București și Istanbul. 
Halterofilii romîni au 
avut o comportare 
excelentă reușind să 
obțină o victorie ca
tegorică cu rezultatul 
de 70.

* In zilele de 8 și 9 
iunie, la Varșovia se 
va deslașura cea de a 
4-a ediție a tradițio
nalului concurs atletic 
international ,,Memo
rialul Kusocinski". Cu 
mult interes este aș
teptată desfășurarea 
probei de aruncarea

suliței bărbați în cate 
se vor întrece Daniel- 
sen (Norvegia), Tî- 
bulenko (U R.S.S.), 
Will (R. F. Germană)', 
Sidto și Kopyto (R P. 
Polonă). De asemenea 
la întreceri vor lua 
parte atleți de valoare 
ca: Tokarev (U.RS.S ) 
Meens (Belgia) care 
și-a anunțat intenția 
de a doborî recordul 
mondial în proba de 
1500 m. plat. Visser 
(Oianda) Rășcănescu 
(R.P.R.), Mugosa 
(R.P.F. Iugoslavia), 
Cerniavski (U.R.S.S.) 
și probabil Sandor I- 
haros (R P. Ungară).

ir La 3 iunie s-a 
disputat la Chișinău 
Miluirea internațio-

nală de fotbal 
echipa Burevestnik și 
o combinată a aso
ciației Dinamo din 
R. P. Romlnă. Fotba
liștii din Chișinău au 
obținut victoria cu 
scorul de 3-0 (1-0).

* După trei zile 
de intreceri, luni 
noaptea au luat sflrșit 
la Istanbul campiona
tele mondiale de lupte 
libere la care au par
ticipat sportivi din 
14 țări. Ca și la edi
țiile anterioare, între
cerile au fost domina
te de luptătorii turci 
(clștigători a 4 titluri) 
și sovietici (2 titluri). 
Reprezentanții țării 
noastre au concura* 
numai la 4 categorii

dintre și lipsiți de experien
ță in luptele libere, 
sport pe care-1 practi
că de pu)ină vreme, 
au fost eliminați după 
primele trei tururi.

♦ Sîmbătă și dumi
nică s-au desfășurat 
în orașele Petroșani 
și Tg. Mureș finalele 
campionatelor școlare 
de handbal băieți și 
volei fete. Titlul de 
campioană școlară pe 
anul 1957 a fost cu
cerit de echipa Școlii 
medii mixte Odorhei.

Turneul final școlar 
feminin de volei a 
fost cîștigat de echi
pa Școlii pedagogice 
de educație fizică din 
Tîrgoviște.

1 I

In cele 16 cercuri ale Casei pionierilor din orașul Constanța activează peste 2500 de pionieri
In fotografie : La cercul de științe naturale, pionierii Mircea Ivănel, Doina Popescu. Ana Burtă 

și Fiorin Raducu ascultînd explicațiile profesoarei Ecaterina Sanda despre cultura porumbului.

SARCINI DE ONOARE
ALE TINERETULUI DE LA SATE

regiunea PIoești tineretul a repa
rat 132 podețe, a săpat 50 km. 
șanțuri, a amenajat și curățat 38 
parcuri sătești etc. Astfel de re
zultate s-au înregistrat in toate 
regiunile.

Aruncind o privire de ansamblu 
asupra realizărilor trecute — des
tul de sumar — în revistă, se 
poate trage concluzia că, atunci 
cind organizațiile U.T.M. își sta
bilesc obiective concrete de mun
că, cu termene precise, crește in
teresul utemiștilor pentru înde
plinirea sarcinilor cu atit mai mult 
cu cit comitetele raioanle și regio
nale U.T.M. au posibilitatea să ur
mărească și să ajute îndeplinirea 
acestor obiective, să stimuleze pe 
cei care se disting in muncă.

Rezultatele de pînă acum tre
buie să constituie pentru comi
tetele regionale și raionale U.T.M. 
pentru organizațiile U.T.M. un 
imbold in munca de mobilizare pe 
mai departe a tineretului la infăp. 
tarea prevederilor Rezoluției ple
narei C.C. al P.M.R. din decem
brie 1956; ele trebuie să devină 
astiel o bază pentru obținerea in 
vigor de oi succese și mai mari.

In fața tinerilor muncitori din 
S-M.T. și gospodăriile de stat, a 
: -senior țărani muncitori colecti
viști. întovărășiți și cu gospodării 
individuale stă și de acum inainte 
sarcina luptei pentru recolte bo
gate, pentru sporirea producției 

■ de cereale Ia hectar. Toate ionele
i : neretnhri de la sate inclusiv pio- 
t r.ieril și școlarii trebuie să fie *- 
/ trase in această luptă.
> Ploile care au căzut din belșug 
d ia alt;ma vreme au avut și nr- 
» mări bune, dar și urmări rele. 
I Bune — pentru că au favorizat 

dezvoltarea culturilor, in special a 
celor păroase, pentru că au creat

culturi, primejdri deosebit de mari. 
Această situație arată de la sine 

‘ sarcinile urgente ale organizații- 
' lor U.T.M.: folosirea tuturor re
zervelor, a tuturor forțelor pentru 
înlăturarea — prin plivit și prășit 
— a buruienilor din lanuri, pentru 
săparea de șanțuri, canale, puțuri 
absorbante. înălțarea de diguri — 
acolo unde e pericol de inundații 
sau băltiri.

in general atenția comitetelor 
raionale și organizațiilor U.T..M. 
sătești trebuie îndreptată către

mobilizarea tineretului la executa
rea în timpul optim, In bune con
diții agrotehnice a tuturor lucră
rilor de întreținere a culturilor. 
Organizațiile U.T.M. să-și facă un 
punct de onoare mai ales din exe
cutarea exemplară a lucrărilor 
pe loturile semincere Îngrijite de 
tineret din gospodăriile colective 
și pe loturile Festivalului. Acestea 
sînt un bun priej de instruire a 
tineretului și, totodată, un exem
plu pentru țăranii muncitori în 
privința aplicării cu succes a a- 
grotehnicii înaintate.

Perioada care ne stă în față 
este foarte potrivita de asemenea 
pentru a ridica pe o treaptă su
perioară munca organizațiilor 
U.T.M. din gospodăriile de stat. 
Aceste organizații au datoria să 
mobilizeze cu mai multă eficaci
tate pe tinerii muncitori la crește
rea producției, reducerea prețului 
de cost, buna gospodărire a uni
tăților în care lucrează. Totodată, 
folosind experiența anilor trecuți, 
organele U.T.M. să ia incă pe de 
acum măsurile necesare in vede
rea mobilizării unui număr însem
nat de tineri care să aiute gospo
dăriilor de stat in perioada recol
tării și treierișului. Tot pe baza 
experienței din trecut, trebuie lăr
gite acțiunile pe care le vor în
treprinde tinerii și pionierii In a- 
ceastă perioadă, mai ales în ce 
privește slringerea spicelor.

Fără a mai admite vreo întîr- 
ziere. chiar in perioada in care ne 
găsim, organizațiile U.T.M. sint 
datoare să intensifice munca po
litică pe care o duc in sprijinul 
achizițiilor și contractărilor de ce
reale : realizările tinerilor și ute- 
miștilor in această direcție vor 
veni in ajutorul luptei pentru ri
dicarea nivelului de trai al între
gului popor.

In scopul asigurării unei creș
teri mai raționale a animalelor 
anul acesta sint prevăzute sarcini 
însemnate privind insilozarea nu
trețurilor. Subliniind importanța 
deosebită a furajului insilozat, to
varășul Gh. Gheorghiu-Dej a- 
răta. In cuvintarea tinută la Con
gresul ai Il-lea ai U.T.M.: „înda
torirea patriotică a tuturor tineri
lor din gospodăriile de stat, din 
gospodăriile colective, este de a 
munci cu însuflețire pentru spri
jinirea acțiunii de Insilozare a po- 
ntmbnltri*. Pentru organizațiile 
U.T.M. de la sate, mobilizarea ti
neretului In îndeplinirea planului 
de insilozare. in special in gospo
dăriile de stat și gospodăriile co
lective. trebuie deci să devină o 
sarcină de prim ordin.

Un nou tip de majinâ 
agricolă fabricată 

în țara noastră
în vara aceasta, în unitățile 3* 

gricole socialiste va lucra un nou 
tip de mașină agricolă fabricată 
în țara noastră; presa tractată de 
balotat paie, construită la Intre* 
prinderea metalurgică de utilaj 
Medgidia. Primele 50 de mașini 
de acest fel au fost terminate 
pînă la 31 mai.

La construirea noii mașini co
laborează cu întreprinderea meta
lurgică de utilaj din Medgidia alte 
10 întreprinderi din țară.

tură cu însemnătatea turneului 
de la Varșovia pentru baschetba
liștii noștri.

— După cum se știe echipa 
noastră s.a clasat pe locul lit, 
insă la egalitate de puncte cu re
prezentativele Bulgariei și Unga
riei, clasate pe locurile I și II. 
La Varșovia, noi am avut multe 
de învățat. In primul rind, s-a 
observat că în sistemul de joc 
atacul a devenit o preocupare 
foarte principală. In echipe au 
fost introduși jucători înalți, în 
jurul cărora se face toată circu
lația. Mai continuă să existe o 
lacună și anume faptul că jucă
torii gindesc prea mult acțiunile 
de atac, motiv pentru care se 
pierd secunde prețioase. Ori, înlă
turarea pierderii de timp, este un 
lucru hotărîtor in baschet.

— Ce părere aveți despre ad
versarii de duminică ?

— Noi am jucat în compania 
baschetbaliștilor sovietici de patru 
ori: în 1953 la Festivalul de la 
București, în 1955 la Budapesta 
și Varșovia și ultima oară anul 
trecut, la Sofia. Toate patru tn- 
tîlniri le-am pierdut. Cu toate 
acestea, de fiecare dată jocul a 
fost mai strins. La Sofia, de 
pildă, jucătorii noștri au condus 
pînă în ultimele 10 minute

Echipa sovietică vine Ia Bucu 
rești de la Praga, unde a inttlnil 
reprezentativa R. Cehoslovace. 
După cite știm, reprezentativa so 
vieiică este întinerită cu jucători 
mai mobili și totodată înalți. 
Aslfel Balabanov are 2,05 m. 
Petrov 2,06 m., Zubkov 2 m. și 
Laga — singurul jucător pe ca
re-1 cunoaștem — 1,96 m.

— Despre „băieții" noștri?

— Echipa noastră este în plin 
progres, dovadă sînt rezultatele 
obținute in ultimul timp. Echipa 
a cîștigat mult In maturitate, a 
devenit mai omogenă prin intro
ducerea celor patru .Jnalți*: 
Novacek și Cucoș, Costescu și 
Niculescu.

— Pronostic?
— Pe hîrtle prima șansă o au 

baschetbaliștii sovietici. Noi sin- 
tem hotărîți să obținem in sfîrșit 
victoria în acest meci, care con
stituie o verificare înaintea cam
pionatelor europene de la Sofia. 
Aceasta ne este necesară pentru 
a lua startul la 20 iunie cu toată 
încrederea.

Informații
Delegația culturală din R.S.S. 

Ucraineană și R.S.S. Moldove
nească în frunte cu L. T. Kuropa- 
tenko, prim locțiitor al ministru
lui Culturii al R.S.S. Ucrainene 
care ne vizitează țara în cadrul 
acordului cultural dintre U.R.S.S. 
și R.P. Romină, a sosit marți la 
Cluj.

In cursul după-amiezii oaspe
ții au vizitat Sfatul Popular oră
șenesc, Muzeul etnografic al 
Transilvaniei și Grădina Botanică. 
Seara au asistat la spectacolul 
cu opera „Tosca" prezentat de 
Opera Maghiară de Stat.

★
Tn sala Comedia a Teatrului 

Național „I. L. Caragiale" din 
Capitală a avut loc marți festi
vitatea decernării diplomelor și

din i'atrele dra-

8 * Echipa engleză de fotbal ă
8 Preston North End a făcut un |

★
invitației Uniunii

nerilor actori 
matice.

premiilor laureaților celui de-al 
Il-lea Concurs republican al ti.

EXPLICAȚIA

DEZNODĂMINT...

IN CAUT.ARE 
DE STRABUNL..

g. F- §
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★ Cei mai buni jucători de
■ Grillo,

întreaga muncă de educație 
desfășurată de organizațiile 
U.T.M. sătești, toate acțiunile în
treprinse de ele, trebuie să aibă 
ca obiectiv principal convingerea 
tinerilor țărani muncitori de su. 
perioritatea lucrării in comun a 
pămintului, cu mijloace mecani
zate, in formele de cooperare In 
producția agricolă. Utemiștii, ti
nerii (ărani muncitori să fie În
drumați să-și lămurească părinții* 
rudele, vecinii de această supe
rioritate, ca împreună să intre in 
gospodării colective, cooperative 
agricole de producție, întovără
șiri. Și de acum înainte, organiza
țiile U.T.M. sătești să crească cu 
grijă și să recomande organiza
țiilor de partid pe cei mai buni 
tineri agitatori pentru cooperati
vizarea agriculturii. Nici o clipă 
să nu uităm că o agricultură dez
voltată, care să poată acoperi din 
ce în ce mai mult nevoile indus
triei socialiste și ale populației 
muncitoare de la orașe vom putea 
avea numai atunci cind vom fi 
așezat întreaga producție agricolă 
pe baze socialiste. Spre îndeplini
rea acestui (el măreț să fie în
dreptată întreaga activitate a or
ganizațiilor ll.T.M. sătești.

Răspunzînd
Pionierilor Democrați din Fin
landa, marți dimineață a părăsit 
Capitala îndreptîndu-se spre Fin
landa o delegație a Uniunii Ti
neretului Muncitor formată din 
tovarășii: Elena Soare, șef ad
junct al secției de școli șl pionieri 
a C.C. al U.T.M. și Kovacs Ale
xandru, activist al secției de școli 
și pionieri a C.C. al U.T.M.

Delegația va participa la Fe
stivalul pionierilor finlandezi care 
Va avea loc între 8—10 iunie în 
orașul Jyvâskylă.

♦ oioiu sini cunoscute și apre-
T date și in țară și peste ho- 
J tare.

In fotografie : Țesătoarea 
Stana Droc împărtășește din 
bogata ei experiență tinerelor 
Stana Cotoară și Paraschiva

Iharos a înțeles realitatea...?7erWian, spOrtîve
De ori nd »-« îna

poiat in Ungaria re
numitul atlet ma
ghiar Sandor Iharos, 
fost recordman mon- 
diai la mai multe 
probe de fond. In 
timpul evenimentelor 
din toamna anului 
trecut. Iharos s-a 
lisat înșelat de pro
paganda mincinoasă 
a cercurilor imperia
liste și s-a stabilit 
in Belgia. Intre timp 
multi sportivi un
guri. victime ale a- 
celeiași propagande, 
s.au inapoiat la ca
sele lor. - - -
xemplul 
Sandor 
a putut 
vingă 
soarta tragica rezer
vată refugiaților un
guri de către condu
cătorii așa-zisei -lumi 
libere" a hotărit

Urtnînd e- 
acestora, 

Iharos care 
să se con- 

singur de

»« se întoarcă în 
patrie. Trecind peste 
piedicile de tot felul 
ce b-au fost puse in 
cale, sportivul ma
ghiar a izbutit In 
cele din urmă să re
vină in mijlocul a lor 
săi.

Intr-un interviu a- 
cordat după întoar
cere ziaruiui ..Nep 
Sport- din Buda
pesta, Iharos a spus 
printre altele: „Toam
na trecută, aflin- 
du-ma la Viena. am 
plecat la Bruxelles 
și aici am devenit 
membru ai clubului 
Racing. Acuma pot 
să vă spun : am re
gretat mult ca mi.am 
părăsit țara. Tot 
timpul mi-a fost dor 
de patrie, de prie
teni. de căminul 
meu. Iată că dorin
ța de a mă întoarce

întrecerile republicane de caiac-canoe

R. L.

acasă s.a împlinit. | 
La Bruxelles am în- i 
tilnit mulți oameni 8 
simpli care mi-au § 
arătat prietenie d„ TgeZ^cX
nicăieri nu poate fi» ’mai bine decit in Li! 1*7 P
tara »a Fit datnr»? $ ° 1 , 3 Unde 20 ’Ost CUmpa- înalt poporului Și * P™.!*’*0™*16
sportului ntaghi.rj^1**,^  ̂̂ 12 

s î "Af3?

No am făcut antre- - -irâînita * °-*7 cefe
name.it de mult timp.' ,.^ "’”5 ?reJor J? I“ce 
dar cred că voi putea j Aft. d?"d.‘‘astca, ț?
realiza performante - d H -ALu .‘,s* ,,a*,an- F*' 
bune. Am cerut Clu j_ \*s,j .d?'a 
bului Honied u.mia'am«'a de exodnl ro
dea echipament și -ca,Onlor-
posibilitatea să mă ? o HOTARIRF FTF. 
antrenez. In sezonul | himakike F.I.F.A.
acesta voi incepc să 8 . T___  _ . . , ,
alerg pe 1.500 m.“ ce'erea Federației de

_ „ . , giotbai suedeze, care orgamzea-
După sosirea la turneul campionatului mon- 

Budapesta, prima vi-1dja| de f()tba| F.LF.A. a epr0. 
zită a lui Iharos a ' bat ca la acest turneu să se u- 8 
fost ia vechiul său | [‘hzeze bare rotunde metalice. 8 

club Honved.

★ După cum se știe, în au
gust au loc la Paris campiona
tele mondiale universitare. Prin
tre cele 25 de țări care și-au 
anunțat pînă acum participarea. 
Statele Unite nu figurează, de- 

Șoarece în S.U.A. nu există for 
care să coordoneze activitatea 
sportivă în universități.

Fotoreporterul nostru a înregistrat pe peliculă și acest aspect din întrecerile republicane de 
eaiac-canoe. întrecerile de la Snagov au fost dominate de dinamoviști care au cîștigat 12 probe 
din cele 18.

Este interesant de notat că la caiac fete locul întîi a fost împărțit între două sportive : Ana 
Radu și Rodica Petrescu. Foto : D. F. DUMITRU

8 turneu în Suedia, care s-a sol
ii dat cu un deznods.mînt puțin 
g obișnuit: jueătcrnl Walton a 
8 fost condamnat de un tribunal 
8 din Stockholm, deoarece a... „a- 
8 chiziționat" de la un magazin 
8 un aparat electric de ras și g 
8 niște pulovere de damă, negii- 8 
g jind să plătească.

I
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500 de numere
ale „actualității în imagini"

La Orașul Stalin

A fost dată 
în exploatare

Unul din cele mai însemnate 
ramuri ale cinematografiei romi- 
nești — jurnalul de actualităfi, a 
sărbătorit zilele acestea apariția 
celui de-al 500-lea număr de la 
eliberare. In cel t2 ani scurși de 
la 23 august 1944, spectatorul de 
cinematograf a căpătat grafie jur
nalului de actualități, putința ca 
să participe in 12 minute înain
tea proiectării filmului, la cele 
mai însemnate evenimente ale 
săptămînii petrecute In țară și pe 
glob. Iată de ce jurnalul p deve 
nit cunoscut și îndrăgit de ma
sele largi de spectatori.

Așa se explică faptul că „răs
foind" colecția jurnalului de după 
23 august 1944 poți Intilni ima
gini ale celor mai remarcabile e- 
venimente din această perioadă. 
Este prezentată intrarea trupelor 
sovietice tn București, Constitui
rea Confederației Generale a 
Muncii, abolirea monarhiei, națio
nalizarea industriei, constituirea 
primei gospodării colective și a- 
tttea altele. Nu lipsesc nici ima
ginile de început ale unor con
strucții astăzi terminate sau în 
plină construcție.

Laolaltă cu întreaga (ară, a- 
celași proces de desvoltare l-a 
străbătut ații jurnalul de actua
lități ctt și realizatorii săi. In 
primii ani jurnalul de actualități 
apărea neregulat, ou mari întîr- 
zleri și fără operativitate în pre
zentarea pe ecran a evenimente
lor. El cuprindea doar 3-4 subiecte 
și nu însera decit foarte rar su
biecte străine. Itnbogățindu-și în
zestrarea tehnică, debarasîndu-se 
de concepțiile dogmatice și care 
ti frinau dezvoltarea ca organ 
de presă, jurnalul a obținut mai 
ales in ultimii doi ani rezultate 
remarcabile. Legăturile cu jur
nalele din alte țări s-au lărgit 
tn mod considerabil. Dacă in 
1955 actualitatea tn imagini avea 
schimb de subiecte de jurnal cu 
9 țări, astăzi ea întreține acest 
schimb cu 16 (ări.

Străduindu-se să reflecte ctt

de I. Moscu 
redactor șef în Studioul 

„Alexandru Sahia“

mai cuprinzător numeroasele eve
nimente ale săptămînii, astăzi, 
jurnalul Cuprinde 12 pînă la 16 
subiecte de jurnal dintre care 6-7 
din străinătate. Mărindu-și ope
rativitatea de informare jurnalul 
conține astăzi foarte adesea su
biecte despre evenimentele care 
s-au petrecut cu 2-3 zile înainte 
de prezentarea lor pe ecran. Pen
tru a se evita ca prezentarea 
unor evenimente importante care 
au survenit după ce acesta a 
apărut pe ecran, să intîrzie, Stu
dioul „Alexandru Sahia" a inițiat 
apariția rubricii ,,după închiderea 
ediției" sau realizarea unor edi
ții speciale. Din păcate actualita
tea pe care o obțin cu prețul multor 
sacrificii realizatorii jurnalului, 
este adesea „învechită" de Direc
ția Difuzării Filmului care men
ține în circuit pină la trei luni 
un jurnal de actualități.

Anii în care au apărut cele 
500 de numere ale jurnalului de 
actualități au scos la iveală multe 
talente de reporteri cinematogra
fici și au constituit trepte ale ri
dicării calității artistice ale jur
nalului de actualități. Pe Ungă 
tratarea originală a diferitelor 
teme, au apărut genuri noi de 
subiecte. Cu mare interes au fost 
primite de spectatori subiectele 
satirice, ,,corespondențele" din 
țară, interviurile cinematogra
fice etc. Dar deși s-au făcut unii 
pași pentru a înlesni creșterea 
spiritului reportericesc al opera
torilor de jurnal — fiind elibe
rați de tutela regizorilor, acor- 
dîndu-li-se un cîmp mare de ini
țiativă totuși trebuie să arătăm 
că există încă în rîndurile lor o 
oarecare inerție în creație, cauză 
a multor subiecte schematice și 
neinteresante.

Redacția jurnalului trebuie să 
facă mai mult pentru a ridica

nivelul și răspunderea operato
rului de jurnal. Trebuie înmul
țite trimiterile de reporteri cine* 
matografici în provincie, pe timp 
mai îndelungat cu unica sarcină 
de a filma ceea ce găsesc ei mai 
interesant, trebuie încurajate fil
mările de subiecte la propunerea 
operatorilor etc.

Atît lipsurile în filmarea subiec
telor cit și acelea de montaj* 
comentariu, ilustrare muzicală 
etc., pot fi remediate .Există pen
tru aceasta un factor favorabil. 
Studioul „Alexandru Sahia" poate 
fi numit fără greș, un studio al 
tineretului. Cred că e interesant 
de subliniat că Pir sta medie a o* 
perătorilor, regizorilor și cadre
lor de conducere a studioului nu 
depășește 30-31 de ani.

Este neîndoios că alături de 
cronicarii cinematografici cu mulți 
ani de experiență, tinerii cineaști 
de la jurnalul de actualități, vor 
ști să „scrie** următoarele 500 de 
numere ale jurnalului, mai fru
mos, mai interesant 1

o instalație 
industrială

La Întreprinderea economică 
din Orașul Stalin a fost dată în 
exploatare o instalație industrială, 
pentru prelucrarea acizilor nafte- 
nici de la rafinării. Prin prelucra
rea acestor acizi se creează o în
semnată bază de materii prime 
pentru fabricația săpunurilor, 
vopselelor și lacurilor, a izolato
rilor pentru industria electrotehni
că și a fungicidelor necesare agri
culturii.

Operațiile de prelucrare se exe
cută după un procedeu inițiat de 
tehnicianul Ladislau Rozner și 
inginerul C. Hariga.

(Agerpres)

Conf. univ. I. N. BALĂNESCU
despre actualele cercetări 
ale psihologilor noștri

Cei din primele rînduri
(Urmare din pag. l-a)

cunoscută performanța realizată 
de sergentul Udrea Gheorghe, 
utemist, dintr-o uni taie de arti
lerie. Datorită unui antrenament 
perseverent, el a reușit să știe 
ctte gradațiuni sînt egale cu o 
rotație de manivelă sau de tam
bur de la lunetă. In felul acesta, 
a ajuns să pună elementele la 
aparatele de ochire, pe timpul 
nopții, fără a mai avea nevoie 
de lumină și, aceasta, prin sim
pla minuire a mecanismelor. Per
formanțe deosebite în mînuirea 
armamentului a realizat și cartni- 
cul Dima Ion. Cu ochii legați, el 
reușește să demonteze și să mon
teze o mitralieră grea intr-un 
timp mult mai scurt decit cel 
prevăzut de barem.

Se pot înșira încă multe și 
multe alte nume de militari care 
au străbătut cu succes calea spre 
măiestrie. Cartnicul Moldovan 
Macedon, plutonierul in termen 
Zegheanu Vasile, sergentul Im- 
pușcătoiu loan — distinși cu Di-

• ••

ploma de Onoare a C.C. al 
U.T.M. — sergentul major Piep
tănar u Dumitru, sergentul Bercu- 
lescu Ioan, soldatul fruntaș Pe- 
trea 1. Gheorghe — decorați cu 
Medalia Muncii — sînt vlăstare 
iubite ale poporului nostru. Pre
gătirea pe care au dobindit-o în 
armată, simțul de răspundere cu 
care își îndeplinesc îndatoririle 
militare, sînt cea mai grăitoare 
dovadă, că, în vremea noastră de 
libertate, din rindul poporului se 
ridică luptători capabili să în
frunte cu iscusință pe dușman 
și să obțină victoria pe cîmpul' 
de luptă.

Consfătuirea a luat sfîrșit. 
Fruntașii se întorc la locurile lor 
de muncă. Ei sînt purtători ai 
experienței înaintate. împreună 
și-au luat același angajament: 
„Să ridicăm din mijlocul tova
rășilor noștri de muncă noi lup
tători de frunte! E datoria noa
stră de onoare, este sarcina de 
mare răspundere pe care ne-o în
credințează patria.

(Urmare din pag. l-a) 
să ne spuneți care sînt direcțiile 
principale de studii ?

— Cercetările principale sînt 
în direcția analizării tipologiei 
diverșilor reprezentanți ai disci
plinelor artistice.

— Ce înțelegeți prin tipologie ?
— Se știe că Pavlov a împărțit 

oamenii în 3 tipuri: „gînditor“, 
„artist" și „intermediar". în ca
drul cercetărilor de psihologie noi 
căutăm să vedem care sînt tipu
rile predominante într-un anumit 
domeniu al activității artistice, 
modul în care specificul activi
tății influențează un anumit tip, 
cum tipul special se reflectă în 
specificul creației, apariția și dez
voltarea acestor tipuri la copilul 
preșcolar și la școlari.

— După cum se vede cercetă
rile colaboratorilor institutului 
sînt direct legate de anumite pro
bleme concrete ale activității 
practice. Care sînt atunci sarci
nile secției de psihologie gene
rală ?

— înainte de a răspunde la 
această întrebare trebuie să vă 
spunem că n.am amintit deloc 
de cercetările de defectologie pe 
care le întreprindem în scopul îm
bunătățirii metodelor de muncă 
în școlile speciale pentru copiii 
înapoiați mintal, surdo-muți etc. 
precum și delicvenților minori, 
lin loc deosebit ocupă în planul

nostru cercetările de psihopato
logie, în cadrul cărora studiem 
tulburările psihologice, diverse 
maladii.

Pentru a duce la capăt toate 
aceste cercetări pe care le-ași 
numi compartimentate sînt nece
sare anumite studii generate, care 
se fac în secția de psihologie ge
nerală, unde in prezent în cadrul 
temei trecerii de la senzorial la 
logic se studiază dezvoltarea per
cepțiilor la copil sub aspectul 
genetic, formarea noțiunilor, uni
tatea dintre limbaj și gîndire etc.

In încheiere ași vrea să re
marc faptul că tînăra știință a 
psihologiei, vechea „cenușăreasă** 
a științei, a dovedit din plin că 
merită să stea alături de toate 
științele, că puternic ancorată în 
realitatea înconjurătoare, ea poate 
contribui la rezolvarea marilor 
probleme pe care te pune con
strucția socială.

Voiam să mai pun o întrebare 
în legătură cu modul tn care oa
menii de știință de peste hotare 
apreciază realizările psihologiei 
din țara noastră. Mi se părea 
însă de prisos. Mi-am amintit că 
în urmă cu cltva timp a sosit în 
(ara noastră o invitație a secre
tariatului celui de-al XII-lea Con
gres internațional de psihologie 
de la Bruxelles care invita o de
legație de cercetători romlni să-și 
prezinte rezultatele cercetărilor.

Ce preocupă 
tinăra inielectualitate tehnică ?

Recepție cu prilejul prezentării în R.P.R. 
a Expoziției „folosirea energiei 

atomice în scopuri pașnice*4
Marți seara, ambasadorul U- 

niunii Sovietice la București A. 
A. Epișev, a oferit o recepție în 
Clădirea Ambasadei, cu prilejul 
prezentării în Republica Populară 
Romînă a Expoziției tehnico-știin- 
țifide din U.R.S.S. „Folosirea e- 
nergiei atomice în scopuri paș
nice".

La recepție au luat parte tova
rășii ; Constantin Pîrvulescu, Io
sif Chișinevschi, Miron Constan- 
tinescu. Alexandru Drăghiei, 
Leonte Răutu, Ștefan Voitec. Ja
nos Fazekaș, Ghizela Vass, Au
rel Mălnășan, ajunct al minis
trului Afacerilor Externe. Ofelia 
Manole și 0. Livezeanu, vicepre
ședinți ai A.R.L.U.S.-ului, Eugen 
Rodan, secretar al A.R.L.U.S.-ului, 
dr. I. Bogdan, și M. Ghelmegea- 
nu, vicepreședinți ai S.R.S.C., Gh. 
Macovei, Horia Hulubei. Eugen

Bădărău, Gh. Iohescu-Sisești, N. 
Gh. Lupu, Al. Codarcea și Eugen 
Macovschi academicieni, Traian 
Gheorghiu și Vaier Novacu mem
bri corespondenți ai Academiei 
R.P.R.. oameni de știință și cul
tură. ziariști.

A luat parte grupul de oameni 
de știință și specialiști sovietici 
aflați în țara noastră cu prilejul 
prezentării expoziției, în frunte 
cu V. G. Kirilov-Ugriumov, can
didat în științe, decanul Facul
tății de fizică teoretică a Institu
tului de ingineri fizicieni din Mos
cova.

Ambasadorul A. A. Epișev, a 
salutat călduros pe oaspeți.

In timpul recepției au fost pre
zentate filme documentare tn cu
lori, producții recente ale studiou
rilor sovietice.

Recepția s-a desfășurat tatr-o 
atmosferă de caldă prietenie.

La clubul Palatului Telefoanelor din Capitală, tinerii din De
partamentul Telecomunicații au amenajat un „Colț al Festi
valului".

In fotografie: Tinerii Tudor lonescu, Iozefina Grindeanu și 
Elena Jocu, călătorind cu gindul de-a lungul meridianelor cu 
tinerii ce vor participa la Festivalul de la Moscova.

(Urmare din pag. l-a) 

învățămîntului tehnic din țara noa' 
stră, a subliniat astfel că ucenicul 
trebuie să fie format Ia fabrică, la 
atelier. Rolul principal în formarea 
lui trebuie să-l aibă inginerul. In 
ceea ce privește maiștrii—a remar
cat același vorbitor—și pentru aceș
tia școala este fabrica : ei nu tre
buie să părăsească locul de muncă.

Legătura cu producția, intensi
ficată și în timpul anilor de facul
tate, va face pe studenți să cu
noască mai temeinic viitorul loc de 
muncă, să opteze pentru el mai 
în cunoștință de cauză și să co
respundă mai bine în cadrul nou
lui sistem de repartizare propus de 
congres — alegerea întreprinderii 
în mod liber, în ordinea mediilor, 
ca și organizarea de concursuri de 
către angajatori.

Revine, desigur, organizațiilor 
noastre de U.T.M. și asociațiilor 
studențești, obligația de a colabora 
mai strins cu cercurile A.ST.T. 
pentru înfăptuirea obiectivelor și 
popularizarea punctelor de vedere 
— comune. In legătură cu aceasta, 
o remarca făcută la Congresul 
A.S.I.T., în raportul despre crește
rea cadrelor, ne pare că ar trebui 
precizată. Activitatea socială în 
organizațiile de massa este pusă 
acolo în legătură cu lipsa timpului 
liber necesar pentru ridicarea pro
fesională și intelectuală a specia
liștilor. Noi socotim tocmai că ex
tinderea activității tinerilor ingi
neri și tehnicieni în organizațiile 
U.T.M. va fi folositoare, atît lor 
cît și tinerilor muncitori și țărani 
în mijlocul cărora lucrează — bine 
înțeles dacă sarcinile obștești date 
tinerilor specialiști vor corespunde 
profilului și calificării acestora.

într-un cerc de tineri ingineri și 
tehnicieni din Hunedoara am con
statat că mulți sînt caricaturiști pa
sionați, alții sportivi sau amatori 
de muzică simfonică. Cu toate a- 
cestea, de regulă preocuparea fa
vorită a tinerilor specialiști, în 
munca de U.T.M. e tot cea legată de 
tehnică. Antrenarea tinerilor mun
citori și țărani la cercurile de mi
nim tehnic și alte forme de cali
ficare, la însușirea metodelor a- 
vansate, sprijinirea brigăzilor și 
posturilor de control, sprijinirea 
dezinteresată a tinerilor inovatori
— iată un teren larg de activi
tate.

...Vedem crescînd în jur intere
sul pentru ridicarea aportului și 
educarea tinerilor intelectuali. Fi
rește că tinerii specialiști vor răs
punde acestei atenții. E mîndria 
lor să contribuie la dezvoltarea 
economiei naționale, să realizeze
— nu de pe o zi pe alta, dar nici 
în prea mult timp — în Romînia 
odinioară „eminamente agricolă”, 
ajungerea din urmă și depășirea 
unor țări cu tradiție tehnică renu
mită.

O cerință a zilei: 
dezvoltarea comerțului 
cu R. P. Chineză

LONDRA 4 (Agerpres). — Mi
nisterul Comerfului al Angliei a 
anunțat la 3 iunie că slăbirea 
controlului asupra comerțului cu 
Republica Populară Chineză va 
intra in vigoare la 5 iunie.

tncepînd de la 5 iunie nu se 
va mai cere licen{ă pentru expor
tul multor mărfuri in China, 
R.P.D. Coreeană, R. D. Vietnam, 
Tibet și Macao.

★
BERLIN 4 (Agerpres). — 

A.D.N. transmite : Potrivit unui 
anunț dat de către Asociația In
dustriașilor vest-germani, o dele
gație a comitetului industriașilor 
din Germania occidentală va ple
ca la Pekin în luna octombrie 
1957 pentru a duce tratative în 
vederea încheierii unui acord co- 
mercial cu Republica Populară 
Chineză. Delegația va fi condusă 
de către Otto Wolff von Ameron- 
gen, industriaș din domeniul me
talurgiei.

In legătură cu aceasta. Asocia
ția Industriașilor cere guvernului 
de la Bonn să reducă embargo-ul 
impus de către S.U.A. mărfurilor 
pentru China în același mod ca 
și Anglia.

Totuși, potrivit agenției de știri 
vest-germane D.P.A., guvernul 
Adenauer nu vrea „să acționeze 
izolat cum s-a procedat la Londra 
și intenționează ca în prealabil 
să se consulte cu partenerii din 
cadrul pactului nord-atlantic“.

★
HAGA 4 (Agerpres). — Presa 

olandeză continuă să acorde o

mare atenție lărgirii comerțului 
cu R.P. Chineză.

Ziarul „Het Parol" consideră 
că urmînd exemplul guvernului 
englez, guvernul olandez va lua 
și el în curînd hotărirea de a re
duce restricțiile In comerțul cu
R. P. Chineză.

La rîndul său, ziarul „Haagse 
Courant" scrie: „Conflictul dintre
S. U.A. și Anglia care s-a copt 
de mult și care, în sfîrșit s-a re
zolvat, a arătat clar pe ce bază 
șubredă se întemeiază politica a- 
mericană față de Asia. Datorită 
sprijinului aliaților lor americanii 
au reușit pină în prezent șă țină 
ușile O.N.U. închise pentru Pekin, 
dar este totuși îndoielnic ca și în 
viitor să poată continua să-l pa
troneze pe Cian Kai-și“.

★
LONDRA 4 (Agerpres). — 

Presa engleză continuă să co
menteze hotărirea guvernului en
glez de a slăbi restricțiile la co
merțul cu Republica Populară 
Chineză hotărîre care intră în 
vigoare începînd de la 5 iunie. 
Ziarul „Times" scrie că hotărirea 
guvernului englez va fi sprijinită 
neîntîrziat de acțiuni ale indus
triașilor englezi care sînt intere
sați în lărgirea comerțului cu 
China.

★
NEW YORK 4 (Agerpres). — 

„Dezorientare" așa poate fi ca
racterizată, judecind după comen-
tăriile presei americane, reacjia 
cercurilor guvernante din S.U.A.

Lucrările Subcomitetului Comisiei
O.N

LONDRA 4 (Agerpres). — 
TASS transmite: In ședința din 
3 iunie a Subcomitetului Comi
siei O.N.U. pentru dezarmare, re
prezentantul Uniunii Sovietice, 
V. Zorin a declarat că Uniunea 
Sovietică este gata să încheie 
imediat un acord cu privire la în
cetarea experimentării armei ato
mice și cu hidrogen, dacă cu 
acest lucru sînt de acord repre
zentanții țărilor participante la 
lucrările Subcomitetului și, în pri
mul rînd, puterile care posedă ar
ma atomică și cu hidrogen.

Motivînd în Subcomitet oportu
nitatea separării problemei înce
tării experiențelor cu arma nu
cleară și cu hidrogen de proble
ma generală a dezarmării și nece
sitatea rezolvării ei imediate, așa 
cum a mai propus delegația so
vietică, Zorin a subliniat că în

.U. pentru dezarmare
cercarea de a lega artificial acor
dul în această problemă de cele
lalte probleme ale dezarmării nu 
poate fi calificată decit ca lipsă 
de dorință de a rezolva în mod 
serios această problemă.

Propunind invitarea unui re
prezentant al guvernului Indiei, 
delegatul sovietic a atras atenția 
asupra rezoluției adoptată la 22 
mai 1957 de parlamentul Indiei, 
în care se subliniază necesitatea 
urgentă a încheierii unui acord 
cu privire la încetarea experimen
tării armei atomice și cu hidrogen 
între statele care dispun de acea
stă armă.

Această propunere a parlamen
tului Indiei, a spus Zorin este 
sprijinită în prezent de guver
nele multor țări din lume, în care 
trăiește mai mult de jumătate din 
omenire.

Incidente franco-tunisiene
TUNIS 4 (Agerpres). — In di

mineața zilei de 3 iunie pe teri
toriul Tunisiei au avut loc inci
dente între soldații francezi și 
jandarmi tunisieni în regiunea 
Gabes. Un convoi militar francez 
caic circula între Kebili și Ga
bes a fost oprit de jandarmi tu
nisieni la 5 kilometri vest de El 
Hama. Francezii au refuzat să se 
supună și au deschis focul împo
triva tunisienilor. Se semnalează 
răniți de ambele părți. Ceva mai 
tîrziu un alt convoi francez care 
venea de la Gabes spre Kebili a 
fost invitat să oDrească la intra
rea în satul El Hama.

Datorită refuzului militarilor 
francezi s-a iscat un nou inci
dent în cursul căruia s-au tras 
focuri de armă de ambele părți. 
Doi militari francezi au fost uciși, 
iar un altul rănit. Din partea tu
nisiană se semnalează cinci răniți. 
In legătură cu acest incident re
prezentantul permanent al Tuni
siei la O.N.U., Mongi Slim, a 
remis secretariatului general al 
O.N.U. o scrisoare în care arată 
că incidentele franco-tunisiene, 
care în ultimul timp devin tot 
mai dese, primejduiesc pacea în 
această regiune.

(CISEM&TOftlULFE)
DACA TOȚI TINERII DIN LU

ME — Patria, înfrățirea între 
popoare, T. Vladimirescu (gră
dină), G. Coșbuc (sală și grădi
nă); ROMEO ȘI JULIETTA — Repu
blica, București, Grădina Progresul, 
Gh. Doja; FIICA MEA TRĂIEȘTE LA 
VIENA — Magheru, Elena Pavel (sală 
și grădină), Vasile Roaită, N. Băl- 
cescu (sală și grădină): PRIMUL 
PUNCT — V. Alecsandri, Lumina; 
CRONICA AMANȚ1LOR SĂRACI — 
I. C. Frimu, (sală și grădină), Alex. 
Sahia (sală și grădină), 1 Mai (sală 
și grădină); AVENTURILE LUI AR- 
TIOMKA — Central, Maxim Gorki, Li
bertății; DRAGOSTE DE MAMA - 
Doina, Miorița. 23 August (sală și 
grădină); AVENTURILE UNUI CĂ
ȚELUȘ ȘI ALE UNEI PISICUȚE — 
Timpuri Noi; ORA H, complectare „Pe 
muntele Retezat" — Tineretului. Gri- 
vița, Volga; DISPĂRUT FARA URMA
— Alex. Popov, Donca Simo (sală și 
grădină); URAGANUL — Cultural; IN 
TOIUL LUPTEI - Unirea (sală și 
grădină); CITADELA SFARIMATA, 
complectare „Farmecul adîncurilor” — 
Const. David; TRANDAFIRII LUI AL
LAH — Flacăra: DREPTUL DE A TE 
NAȘTE — T. Vladimirescu (sală); CĂS
NICIA DR. DANWITZ - Arta (sală 
și grădină), M. Eminescu; INIMA 
CTNTA - Munca; CIO CIO-SAN - 
Moșilor (sală și grădină; AL 41-LEA
— llie Pintilie (sală și grădină); MAC- 
LOVIA — Popular.

(TIMPUL PIWHABIlO
PENTRU REGIUNEA BUCUREȘTI .. 

Vreme frumoasă și călduroasă, cu ce
rul mai mult senin, noaptea și dimi
neața. Vîntul va sufla în generâl slab. 
Temperatura rămîne ridicată, noaptea 
coboară între 13-15 grade, iar ziua urcă 
între 29-31 grade.

PENTRU URMĂTOARELE TREI 
ZILE IN ȚARA: Vreme călduroasă, cu 
cer schimbător, mal mult noros în 
nord-vestul țării, unde vor cădea ploi 
temporare sub formă de averse, înso
țite de descărcări electrice. In restul 
țării, ploi cu totul locale. Vînt slab 
cu ușoare intensificări în Ardeal. Tem
peratura staționară mai îrrtîi apoi în 
ușoară scădere, minimele vor oscila în
tre 12-18 grade, iar maximele între 
23-34 grade.

față de hotărirea Angliei de a 
slăbi embargoul în comerțul cu 
Republica Populară Chineză.

Reacția Washingtonului la ho- 
tărîrea Angliei, scrie ziarul 
/journal of Commerce", „poartă 
pecetea isteriei și nu a unei apre
cieri calme". Arătînd că politica 
S.U.A, în problema comerțului cu
R. P. Chineză este lipsită de temei, 
ziarul subliniază că „această pro
blemă nu va fi rezolvată" dacă
S. U.A. ,,nu vor permite să triumfe 
rațiunea sănătoasă".

O serie de senatori americani 
au cerut revizuirea politicii fali
mentare a S.U.A. în ce privește 
comerțul cu R.P. Chineză.

Intr-o declarație televizată de
mocratul Humphrey, membru în 
comisia senatorială pentru aface
rile externe, a arătat că Statele 
Unite „trebuie să-și revizuiască 
politica comercială și poate chiar 
și orientarea politică față de R.P. 
Chineză".

Johnson, liderul democraților 
tn senat, a propus adoptarea unei 
„noi atitudini" în politica S.U.A., 
în lumina hotărîrii luate de An
glia. El a subliniat de asemenea 
că „aceasta va fi una din cele 
mai arzătoare probleme de poli
tică externă din lunile urmă
toare".

In același timp o serie de se
natori pledează pentru politica 
dusă în trecut de S.U.A. tn pro
blema comerțului cu China. Ast
fel, senatorul democrat Sparkman 
șt republicanul Cooper au decla
rat că S.U.A. trebuie să mențină 
embargoul In comerțul cu R.P. 
Chineză.

In preajma vizitei lui N. A. Bulganin 
și N. S. Hrușciov in Finlanda

HELSINKI 4 (Agerpres). — 
TASS transmite: In Finlanda au 
loc ultimele pregătiri pentru în- 
tîmpinarea lui N. A. Bulganin, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., și a lui N. S. 
Hrușciov, membru al Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
Poporul finlandez așteaptă cu 
mare interes sosirea înalților oas
peți din Uniunea Sovietică.

Continuă să sosească invitații 
pe numele lui N. A. Bulganin și 
N. S. Hrușciov. O delegație de

muncitori care lucrează pentru 
șantierele de construcție dintr-un 
cartier al orașului Helsinki a vi
zitat Ministerul Afacerilor Externe 
și și-a exprimat dorința ca în 
timpul șederii lor în Finlanda N. 
A. Bulganin și N. S. Hrușciov să 
viziteze șantierele lor de con
strucție.

Referindu-se la apropiata vizită 
a oamenilor de stat sovietici zia
rul „Helsingin Sanomat** o nu
mește cel mai important eveni
ment de politică externă din ul
tima vreme.

Criza de guvern din Franța
PARIS 4 (Agerpres). — Zia

rele franceze de marți seara sub
liniază că in a 14-a zi a crizei de 
guvern nu se întrevede încă nicio 
soluționare a acesteia.

Pînă în prezent numai foștii 
gauliști și radicali dizidenți au 
anunțat că sprijină un viitor gu
vern condus de liderul M.R.P., 
Pflimlin. Partidele socialist, radi

cal și independent nu au dat încă 
răspunsul definitiv.

Faptul că liderul M.R.P., 
Pflimlin nu a reușit pînă în pre- 
zent să împace punctele de ve
dere divergente ale tuturor ace
stor grupări politice este consi
derat de presa franceză de marți 
seara ca un indiciu că criza se 
Va mai prelungi încă multe zile.

Ciocniri armate în Cuba
NEW YORK 4 (Agerpres). — 

In știrile sosite din Cuba se ara
tă că guvernul Batista, nefiind 
In stare să inăbușe răscoala ar
mată din provincia Oriente cu a-

PROCESUL MONTESI

jutorul expedițiilor de pedeapsă, 
a elaborat un plan de „ofensivă 
generală** împotriva insurgenților. 
La aceste operațiuni participă pu
ternice forțe terestre, spri jinite de 
aviație și flotă.

în munții Sierra Maestra au 
loc ciocniri între trupele guver
namentale și forțele insurgenților.

Peste puțin timp se va Închide 
procesul Montesi considerat ca 
unul din cele mai mari scanda
luri ale secolului, proces în care 
sînt implicați nu numai oameni 
din așa-zisa „societate înaltă" 
italiană ci și influente persona
lități politice. Tribunalul din Vene
ția va pronunța, nu peste mult 
timp sentința dar, de pe acum se 
poate prevedea că această sen
tință nu este cea așteptată de opi
nia publică. După cît se pare asu
pra asasinatului de la Torvajanica 
nu se va face lumină. Această pre
supunere este întărită și de poziția 
adoptată cu prilejul judecării in- 
culpaților de procurorul Palminteri.

Procurorul a respins, ce-i drept, 
teza absurdă a „băii de picioare" 
inventată de fostul chestor al Ro
mei, Saverio Polito, după cum, a 
înlăturat și ipoteza sinuciderii, con- 
firmînd astfel că Wilma Montesi 
a fost asasinată. „Wilma — a spus 
el — a murit înecată în mod lent. 
Agonia sa a durat 10—20 de mi
nute. Moartea a fost precedată de 
ceva, nu știm bine de ce anume : 
o lovitură în cap, un leșin, între
buințarea de stupefiante. Ceea ce 
este sigur însă este faptul că la 
Torvajanica ea s-a dus însoțită de 
cineva și că s-a simțit rău, după 
care, acel cineva a abandonat-o pe 
plajă unde și-a găsit moartea".

Ajungînd la acest punct însă, 
procurorul a afirmat că nu există 
nici o probă sau mărturie împo
triva lui Piero Piccioni, fiul fostului 
ministru de externe, considerat de 
către judecătorul de instrucție Sepe 
drept vinovat împreună cu aface
ristul Ugo Montagna de moartea 
Vilmei Montesi. Din această atitu
dine a acuzării, după care, vino
vat de moartea tinerei Wilma 
Montesi ar fi un necunoscut, se 
poate ușor prevede că principalii 
acuzați, Piero Piccioni și Ugo Mon
tagna, vor fi achitați. Incertitudi
ne domnește numai în legătură 
cu situația lui Polito a cărei ten
tativă de a devia cercetările și de 
a distruge probele a fost dovedită.

In această situație, dacă nu pen-

Luigi Pintor 
corespondentul „Scânteii 

tineretului** la Roma

tru judecătorii din Veneția cel pu
țin pentru opinia publică, se 
pune întrebarea : pentru care mo
tiv un om așa de influent ca ches
torul Romei a împiedicat ca cerce
tările asupra morții tinerei Mon
tesi să-și urmeze cursul normal, 
dacă nu pentru acela de a se fi 
văzut obligat să salveze reputația 
unui personaj important, fie el 
Piccioni sau un altul ? Și încă 
ceva: dacă în spatele acuzațiilor 
aduse de presă, nu era nimic real, 
pentru ce guvernul s-a simțit ne
voit să-1 oblige pe Polito să demi
sioneze ? Și de ce însuși ministrul 
de externe Piccioni a fost nevoit 
să demisioneze ?

In legătură cu toate acestea tre
buie arătat că dezbaterile din in
cinta tribunalului de la Veneția 
au lăsat impresia că judecătorii

Scrisoare din Roma
n-au avut posibilitatea să meargă 
pînă la adevăr sau au abandonat 
la mijlocul drumului căile care 
i-ar fi condus pînă la deplina lui 
clarificare.

Această impresie este întărită 
de faptul că cu cîteva săptămîni 
în urmă dezbaterile au fost închise 
tocmai în momentul cînd trebuiau 
să aibă loc confruntări sau audieri 
de martori care ar fi putut fi re
velatoare. De altfel această hotă- 
rîre a Tribunalului din Veneția a 
fost criticată de o serie de ziare ca 
fiind absolut inexplicabilă.

în procesul Montesi o serie de 
lucruri au rămas încă neclarificate. 
Iată unele din cele mai importan
te : 1) Generalului de jandarmi 
Pompei, inițiatorul cercetărilor care 
au dus la încriminarea actualilor 
inculpați și care, mai ales, a dez
văluit și complicitatea unor perso
naje importante din aparatul poli
țienesc, nu i s-a permis să fie con

fruntat cu fostul șef al poliției, Pa 
vone, care l-a acuzat pe Pompei 
de fals; 2) Anna Maria Caglio, 
acuzatoarea numărul unu a trio
ului Piccioni — Montagna — Po
lito trebuia să-și termine depozi
ția sa, dar n-a mai fost chemată ; 
3) Amintore Fanfani, actualul se
cretar al partidului democrat-cre- 
știn, ministru de interne pe vre
mea cînd a început „afacerea", 
trebuia să fie chemat pentru a 
explica de ce, după o convorbire 
cu un înalt personaj clerical padre 
DalTOlio, a hotărît să dea curs 
cercetărilor care duceau la acuza
rea lui Piccioni și care, prin urma
re lovea în adversarul său dinăun
trul partidului clerical. Ce știa 
Fanfani, în calitate de ministru de 
interne ? Ce a vorbit cu înaltul 
prelat catolic ? Ce conțin notele 
misterioase despre a căror existen
ță s-a pomenit, dar care sînt păs
trate de Fanfani ?

Și apoi mai sînt și alte lucruri 
nelămurite : de ce nu s-a mers 
pînă la capăt pentru a descoperi 
ce a determinat rudele victimei să 
ascundă adevărul (unchiul Giuse
ppe și mama lui Wilma s-au con
trazis în mod evident) ? De ce tri
bunalul n-a găsit necesar să elu
cideze episodul misterios așa nu
mit „Gianna la roasa" dat la iveală 
de preotul Bannone și care aducea 
o rază de lumină asupra procesu
lui, îndreptînd cercetările și spre 
traficul clandestin de stupefiante ? 
în legătură cu aceasta, depoziția 
superiorului lui Bannone, episco
pul de Parma, ar fi luminat poate 
justiția.

Aceste întrebări și altele încă și 
le pune opinia publică în timp ce 
procesul de la Veneția e pe cale 
să se închidă. Și chiar dacă tribu
nalul nu va răspunde la aceste în
trebări, opinia publică și-a mani
festat deja oprobiul, disprețul său 
față de o astfel de lume — a co
rupției politice și morale, de scan
daluri și afaceri dubioase — care 
pentru a-și atinge scopurile ei mes
chine nu se dă înlături nici de 
la crimă.

21 mai 1957 *

0 delegație 
guvernamentală și de partid 

din R P. Bulgaria 
a plecat în R. P. Ungară

SOFIA. Răspunzînd invitației 
guvernului revoluționar muncito
resc țărănesc al R. P. Ungare și 
a Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Socialist Ungar, 
la 4 iunie a plecat la Budapesta 
o delegație guvernamentală și de 
partid bulgară. Din delegație fac 
parte. Anton lugov, membru în 
Biroul Politic al C.C. al P. C. 
Bulgar și președinte al Consiliu
lui de Miniștri (conducătorul de
legației guvernamentale) ; Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar, (conducătorul dele
gației de partid).

La închiderea ediției

La Moscova
a avut loc 

schimbul instrumentelor 
de ratificare a acordului 
romîno-sovietic referitor 

la statutul juridic al 
trupelor sovietice 

staționate temporar 
pe teritoriul R.P R.

La 4 iunie 1957, la Moscova, 
M. Dalca, ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al R.P.R. in 
U.R.S.S. ți N. S, Patolicev, prim 
locfiitor al ministrului Afacerilor 
Externe al Ll.R.S.S., au efectuat 
schimbul instrumentelor de ratifi. 
care a acordului intre Guvernul 
RP.R. și Guvernul U.R.S.S. re
feritor la statutul juridic ai tru
pelor sovietice staționate tempo
rar pe teritoriul R.P.R., semnat la 
București la 15 aprilie 1957 și ra
tificat de Prezidiul Marii Adunări 
Naționale a R.P.R. la 3 mai 1957 
și de Prezidiul Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. la 17 mai 1957.



Interviul acordat de N. S. Hrușciov
reprezentanților societății americane de radioteleviziune■ „Columbia Broadcasting System"

AIOSCOVA 4 (Agerpres). — 
TASS transmite: N. S. Hrușciov, 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., 
a primit la 28 mai ax. la Kremlin 
pe domnii Schorr, Novins și Cutler 
reprezentanții societății americane 
de radioteleviziune „Columbia 
Broadcasting System", și a răs
puns la întrebările puse de a- 
ce șt a.

Convorbirea lui N. S. Hrușciov 
cu reprezentanfii societăfii „Co
lumbia Broadcasting System" a 
fost înregistrată pe peliculă și 
transmisă la 2 iunie in S.U.Ă. 
de televiziunea americană,

lată textul convorbirii înregi
strată pe peliculă.

NOVINS: Domnule Hrușciov, 
vă sintem foarte recunoscători 
pentru că ne-ați permis să venim 
aici. Avem multe întrebări pe care 
vrem să vi le punem prin inter
mediul interpretului dv. și sînt 
convins că trebuie să aveți multe 
răspunsuri la întrebările noastre 
care vor prezenta un foarte mare 
interes pentru milioanele de ame
ricani.

Așadar, dacă sinteți dispus, sir, 
să incepem cu prima întrebare, 
pe care o va pune dl. Schorr,

SCHORR: Domnuie Hrușciov, 
îngăduiți-mi să încep cu o temă 
care mi se pare că vă stă la ini
ma — agricultura.

Ați spus de curînd că Uniunea 
Sovietică speră să ajungă din 
urmă în viitorii cîțiva ani Statele 
Unite în ceea qe privește producția 
de lapte, unt și carne. Specia
liștii americani spun că este un 
țel nerealist, mai ales în privința 
creșterii animalelor, unde este 
vorba ca șeptelul să sporească 
de peste trei ori. Cum proiectați 
tă obțineți acest lucru ?

HRUȘCIOV: Din păcate nu 
numai mulți americani dar și nu
meroase persoane din alte țări, 
care iși spuneau chiar savanți nu 
au crezut că puterea sovietică va 
cura măcar o lună atunci cînd 
clasa muncitoare din Rusia, în 
frunte cu partidul ei, sub condu
cerea lui Lenin, a luat puterea 
in mîinile sale și a chemat țără
nimea muncitoare să o sprijine. 
Ei au crezut că ea se va prăbuși 
curind. Numai unul singur dintre 
compatrioții dv., John Reed, au
torul cărții. „Zece zile care au 
zguduit lumea" a fost perspicace 
și și-a dat seama că inccpe o e- 
pocă nouă.

Mă refer la modul în care a 
lost intimpinată Revoluția din 
Octombrie în America și in occi
dent.

Atunci cînd am început să 
făptuim cincinalele noastre, 
proape nimeni din occident 
credea in măsurile noastre, 
considerau fanteziști.

Dar au trecut 40 de ani 
ne-am mărit producția industrială 
de 30 de ori. Am lăsat în urmă 
Anglia, Franța, Germania și acum 
deținem locul al doilea după cea 
mai mare țară capitalistă — Sta
tele Unite ale Americii. Acum ne 
ocupăm îndeaproape de rezolvarea 
sarcinii fundamentale de a ajunge 
din urmă cele mai înaintate țări 
capitaliste in ceea ce privește pro
ducția de mărfuri pe cap de lo
cuitor.

In primul rind considerăm că 
s-au creat condițiile pentru rezol
varea concretă a sarcinii de a a- 
junge din urmă Statele Unite in 
ceea ce privește producția de 
lapte și carne. In ceea ce privește 
țroduc|ia de lapte și unt, pe cap 
de locuitor, noi vom ajunge din 
urmă Statele Unite ale Americii 
la anul, In 1958. Anul acesta ne 
vum situa probabil in ceea ce pri
vește volumul producției de lapte 
și unt la nivelul Statelor Unite, 
adică vom produce atît cit produc 
Statele Unite ale Americii. " 
intrucit populația noastră

în- 
a- 
nu 
ne

Și

Dar, 
este 

mai numeroasă decit cea a Sta
telor Unite, pentru a egala pro
ducția pe cap de locuitor avem 
nevoie de încă un an. De aceea și 
indic acest an — 1958. In ceea ce 
privește carnea, situația ce-i drept 
este mai complicată. De aceea, 
pentru producția de carne luăm 
anii 1960—1961. Acum nu pot 
preciza mai mult deoarece va ho
tărî țara, poporul. Sarcina a fost 
trasată de Comitetul Central al 
Partidului Comunist și de guver
nul sovietic. Iar țara, adică col
hoznicii, muncitorii, muncitoarele, 
inginerii, zootehnicienii, agrono
mii, vor rezolva această sarcină, 
și sîntem convinși că aceasta se 
va intimplă aproximativ 
1960—1961. Specialiștii 
care spun că acest lucru 
neputință, sint oarecum 
eași părere cu unii dintre 
nomiștii noștri.

Economiștii noștri mi-au 
și ei că această sarcină nu poate 
fi rezolvată decit în anul 1975. 
Vom ride și de proorocii noștri, 
și de ai voștri, și sarcina va fi 
totuși rezolvată.

tră de carne II 
de porc, pentru 
animal fecund, 
sporire 
de porc 
păsările vor avea și ele o mare 
importanță — și aici posibili
tățile sint mari. Cred că în 
ceea ce privește producția de 
carne de vacă, ‘ 
cinai vom mai 
nele lipsuri și de aceea ne orien
tăm acum spre creșterea mai mult 
a porcilor pentru carne, nu pentru 
slănină. Doar englezii trăiesc și 
o duc destul de bine hrănindu-se 
cu costifa de porc. De ce atunci 
rușii, ucrainienii și celelalte po
poare ale Uniunii Sovietice nu ar 
putea digera costița de porc ? 
După mine, acest aliment este de 
asemenea foarte bun și gustos. 
Dacă dv. aveți vreo legătură cu 
agricultura, trebuie să țineți sea
ma de asemenea de următoa
rele : pină acum la noi se sacri
ficau dintre vitele cornute mari in 
special cele în vîrstă de un an. 
adică vițeii. Acum vrem să oprim 
întrucîtva sacrificarea vițeilor, ur- 
mînd să sacrificăm vite cornute 
mari, în virstă de doi-trei ani.

In acest fel. resursele pot spori 
de 2—3 ori, intrucit resursele 
cresc după cum se sacrifică vi
ței de o lună, de un an sau vite 
de 2—3 ani. lar pentru ca să a- 
jungem din urmă Statele Unite 
trebuie să sporim producția exact 
de 3,15 ori. Cred că și dv. veți 
progresa intrucitva pină in anul 
1960 și tocmai de aceea ne gin- 
dim la o sporire de 3,5 ori. Am 
mai spus deja In cuvintarea mea, 
că dacă aceasta nu se va intim- 
pla in anul 1960, ci în 1961, noi 
nu ne vom supăra și nici poporul 
nostru nu se va supăra pentru 
aceasta pe Comitetul Central al 
partidului său comunist și pe gu
vernul său.

Aceasta este o sarcină gran
dioasă și o vom rezolva. Mie imi 
place chiar și faptul că astăzi a- 
vem posibilitatea să ne intrecem 
cu dv., știut fiind că S.U.A. sint 
o țară foarte bogată. Rezolvarea 
acestei sarcini in favoarea noas
tră nu trebuie să vă întristeze nici 
pe dv. In ceea ce privește pro
ducția tuturor alimentelor, S.U.A. 
— se află în fruntea țărilor ca
pitaliste. Dar iată că a apărut o 
țară nouă, o țară socialistă, care 
vrea să vă întreacă. Și o vom 
face, fiți sigur.

SCHORR : Domnule 
anul trecut ați avut 
mare de grîu. Cum 
perspectivele griului 
cest an ?

HRUȘCIOV: Aceasta este o 
problemă esențială. Anul trecut 
am avut o recoltă bună, dar tre
buie să spun că această recoltă a 
fost bună numai in Siberia și Ka- 
zahstan. Ucraina, care altă dată 
era socotită grinarul Uniunii So
vietice, nu a avut o recoltă bună, 
intrucit acolo a pierit aproape tot 
griul de toamnă. Griul a pierit 
de asemenea intr-o serie de re
giuni centrale ale Rusiei. Astfel, 
anul trecut nu a fost pentru noi 
anul cel mai bun. Anul acesta se 
prezintă deocamdată pentru noi 
mai bine decit anul trecut: mai 
bine, prin faptul că acum in U- 
craina sînt perspective foarte 
bune in ceea ce privește griul de 
toamnă ; in regiunile centrale ale 
Rusiei (zona de cernoziom) pers
pectivele recoltei sint de asemenea 
bune. Perspective extrem de bune 
in ceea ce privește recolta a- 
vem în Siberia și Kazahstan. 
Ceva mai slabe sînt perspectivele 
recoltei in regiunea Volgăi, — 
este vorba de Stalingrad și de re
giunile din jurul Caspicii care 
produc o cantitate nu prea mare 
de grîne și de aceea acest lucru 
nu ne neliniștește prea mult.

Trebuie să fac însă o rezervă. 
Cunosc viața de fermier, știu că 
fermierul este liniștit în ceea ce 
privește recolta atunci cînd cu
lege grînele și le depozitează în 
hambar. Intrucit, în prezent, in 
unele regiuni de abia se seamănă 
sau s-au terminat insămintăriie, 
să fim prudenți. Dar chiar dacă 
recolta va fi mai slabă decit anul 
trecut, acest fapt nu ne va opri 
să rezolvăm sarcina trasată in 
ceea ce privește dezvoltarea creș
terii animalelor, și nici să rezol
văm problema cărnii.
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NOVINS: D-le Hrușciov ați 
vorbit despre ceea ce dv. numiți 
relații sănătoase de întrecere în
tre popoarele țărilor noastre. Aș 
vrea să vă întreb sir, trecînd a- 
cum la alt domeniu și vorbind 
despre relațiile internaționale 
dintre U.R.S.S. și Statele Unite, 
în special în legătură cu situa
ția din Europa occidentală și din 
a'.te părți ale lumii, care sînt as
tăzi, după părerea dv., probleme
le cele mai acute care trebuie re
zolvate între cele două țări?

CUTLER: Domnule Hrușciov 
și pe mine mă interesează carnea. 
Am auzit că specialiștii spun că 
nici o țară din lume nu a reușit 
încă să sporească producția de 
carne de 3,5 ori în decurs de 4 
ani. Poate că dv., comuniștii, 
aveți o metodă care să asigure ca 
fiecare vacă să fete gemeni ?

HRUȘCIOV : Și acest lucru este 
posibil in natură (animație, rî- 
sete). In natură se intimplă ca 
vacile să fete nu numai gemeni, 
ci chiar și trei vitei deodată, dar 
firește, noi nu mizăm pe așa ceva. 
Socoteala este următoarea : Pen
tru rezolvarea acestei sarcini, lo
cul principal in producția noas-

HRUȘCIOV : Cred că principa
lul este normalizarea relațiilor 
dintre țări și in primul rind din
tre Statele Unite și Uniunea So
vietică. Iată cum înțeleg eu nor
malizarea : trebuie desființate ba
rierele în domeniul comerțului,- 
Trebuie să se inceapă cu comer
țul. Dv. trebuie să distrugeți 
„cortina de fier" a dv. și, în sfîr- 
șit, să nu vă temefi de bucătarii 
sovietici atunci 
în America ; ei 
volutie acolo.

Este necesar
legații culturale ; trebuie să exis
te mai multe contacte intre po
poarele noastre, intre oamenii de 
afaceri. Socotesc că aceasta este

cind vor pleca 
nu vor tace re-

schimbul de de-

principalul. Deocamdată la 
se fac discriminări, nu vreți să 
faceți comerț cu noi. Oamenii dv. 
politici de care depinde acest lu
cru cred că aduc astfel pagube 
comunismului. Dar dv. vedeți că 
aceasta ne aduce prea pufine pre
judicii, dimpotrivă ne silește să 
realizăm o producție pe care am 
putea s.o cumpărăm de la dv. și 
dv. să ciștigați. Acum realizăm sin
guri această producție și progre
săm. Așa va fi și in viitor.

Totuși, o asemenea atitudine 
fată de noi incinge atmosfera, în
răutățește relațiile și creează ner
vozitate in lume, permite unor oa
meni dezechilibrați să speculeze 
cu războiul, să amenințe cu răz
boiul. Toate acestea sint foarte 
dăunătoare. Popoarele vor liniște, 
vor pace, vor să trăiască așa cum 
este dat să trăiască omul. Căutăm 
să asigurăm aceste condiții și in 
ceea ce ne privește facem totul 
pentru a asigura o coexistență 
pașnică intre țările cu orinduiri 
diferite ale vieții economice, adică 
între țările 
socialiste.

capitaliste

dv.

și (ările

NOVINS 
din ceea ce 
tem oare trage concluzia câ sin- 
teți gata să acordați o mai mare 
libertate de circulație in țara dv., 
diplomaților occidentali, putem 
oare trage concluzia că veți în
ceta să bruiați emisiunile „Vocii 
Americir, putem care trage con
cluzia că veți întreprinde anumite 
măsuri pentru a face începutul 
acestor contacte despre care vor
biți ?

: Domnule 
ne-ați spus

Hrușciov, 
acum pu-

și va invinge ideea care va fi mal 
puternică, mai viabilă, cea pe care 
o va sprijini poporul. Dacă po
porul vostru american în prezent 
nu sprijină învățătura marxist- 
leninistă urmează pe oamenii de 
stat burghezi, trebuie oare să por
nim război pentru așa ceva? Oare 
trebuie să ne dușmănim cu Ame
rica sau cu alte țări pentru așa 
ceva ? Nu I Să trăim in pace, să 
ne dezvoltăm economia, să ne in- 
trecem, să facem comerț, să fa
cem schimb de experiență in dez
voltarea industrială, in agricultu
ră, in realizările culturale, și să 
lăsăm să decidă istoria, să lăsăm 
popoarele noastre să aleagă care 
din orinduiri va invinge.

Cred că este o propunere bună. 
Dacă spunem că va invinge orin- 
duirea noastră, adică va invinge 
socialismul, nu înseamnă că vom 
impune cuiva prin război orindui- 
rea noastră. Ferească dumnezeu ! 
Noi credem că ea va triumfa și 
va cuceri mințile popoarelor. Dar 
orinduirea fiecărei țări trebuie să 
fie așa cum o dorește poporul ță
rii respective. Nu vedem altă cale 
și nu impunem ideile noastre.

lată ce aș putea spune ca răs
puns la întrebarea pusă de dv.

HRUȘCIOV: Nu, nu Lar di
struge. Războiul ar aduce întregii 
omeniri mari nenorociri, mari 
pierderi de oameni, distrugerea 
valorilor, dar omenirea nu ar 
pieri. Dacă omenirea va trăi, vor 
trăi și ideile cu care trăiește 
omul, iar ideile marxism-Ieninis- 
niului sint nemuritoare. De aceea, 
omenirea ar fi salvată de capi
talism. Dar războiul este un preț 
atit de mare incit nu trebuie să se 
recurgă la el. Ar fi dăunător și 
pentru țările socialiste și pentru 
cele capitaliste. De aceea, nu a- 
vem încotro și trebuie să trăim 
pe aceeași planetă.

Dv. vă plac formele capitali
ste, iar nouă cele socialiste : vom 
duce o luptă ideologică, vom avea 
divergențe, ne vom intrece in 
problemele economice, dar 
trebui să trăim împreună, 
am vrea să trăim fără

va 
Noi 
răz

boi. in pace. Credem că am 
putea avea legături de prie
tenie, am putea fi prieteni, in 
măsura in care acest lucru este 
posibil atunci cind există diver
gențe ideologice. Și acest lucru 
este posibil. Avem multe elemente 
care ne unesc și am colabora bu
curos cu popoarele Statelor Unite 
ale Americii.

zarmare, în legătură cu care am 
avut multă vreme o nedumerire.

Cu prilejul discutării problemei 
experiențelor cu bombele atomice 
poziția sovietică este că toate ex
ploziile atomice și cu hidrogen 
pot fi detectate.

Dacă aceasta este poziția Uni
unii Sovietice, de ce guvernul so
vietic nu a avertizat din timp și 
nu a comunicat nici ulterior 
despre ultimele cinci experiențe 
efectuate în țara dv. ?

care să nu miroase a război. A- 
ceasta ar contribui la bunele re
lații pașnice care s.ar putea 
stabili intre țările noastre. Acest 
lucru l-am spus șl il repetăm și 
sintem gata să tăcem tot ce este 
necesar.

HRUȘCIOV: Relativ ia restric
țiile in ceea ce privește circula
ția personalului ambasadelor. 
Dacă va exista un acord reciproc, 
vom fi gata să luăm măsuri de 
îmbunătățire și să ridicăm aceste 
restricții. Aceste restricții 
rezultatul proastelor relații 
te intre statele noastre.

NOVINS: Poate vreți să 
neți că eie constituie o parte din 
„cortina dv. de fier", domnule 
Hrușciov ?

HRUȘCIOV. Noi răspundem Ia 
„cortina dv. de fier" și creăm 
ințrucitva o cortină a noastră — 
de placaj, (animație).

M-ați întrebat acum despre 
„Vocea Americii". Țara noastră 
este extrem de muzicală, și știți 
că Rusia a dat mulți cintăreți 
buni și astăzi ocupăm un loc bun 
in acest domeniu. De aceea, dacă 
auzim o voce bună, nu numai 
că nu o bruiem, dar căutăm să 
o amplificăm pentru ca ea să ră
sune in toată țara. Dar dacă o 
voce străină ne supără auzul, a- 
tunci fiecare om închide aparatul 
de radio, dacă il poate închide, 
iar dacă nu poate, — o bruiază, 
pentru că o asemenea voce face 
rău aparatului său auditiv. De 
aceea, dacă „Vocea Americii" va 
fi cu adevărat vocea Americii — 
și noi stimăm poporul american 
— nu o vom bruia. Dar cînd ră
sună nu vocea Americii ci un ur
let dușmănos care este denumit 
vocea Americii, nu vrem ca po
porul sovietic să aibă o idee gre
șită despre poporul american și 
despre vocea sa.

sint 
crea-

spu-

NOVINS: Nu există oare o con
tradicție domnule Hrușciov, cînd 
vorbiți despre întrecere economică 
și în același timp nu admiteți 
după cum se vede întrecere ideo
logică ? Dv. adoptați hotăriri în 
loc să permiteți oamenilor să ho
tărască ei ce vor să asculte.

HRUȘCIOV: Vedeți, încercă
rile de a ne separa de popor sint 
ca o muzică veche a unui patefon 
stricat și această muzică nu este 
ascultată de nimeni. Noi credem 
că nu există, nu a existat și nu 
va exista alt guvern afară de gu
vernul sovietic, că nu există altă 
politică afară de politica partidu
lui nostru comunist, care să co
respundă atit de mult intereselor 
poporului Uniunii Sovietice și ale 
oamenilor muncii din toate țările, 
pentru că noi nu urmărim nici 
un fel de scopuri rele nici față 
de alte țări.

De aceea politica pe care o du
cem nu este numai politica Par
tidului Comunist. Partidul Comu
nist este avangarda poporului său. 
Prin urmare, ea este politica po
porului, politica popoarelor sovie
tice, și noi o aplicăm.

Acum, despre contradicții. Exis
tă oare contradicții in declarațiile 
noastre cind spunem că dorim o 
întrecere pașnică ? Noi dorim în
trecerea și vrem să scoatem ia 
Iveală in această întrecere forțele 
cele mai sănătoase. Noi spunem 
că sistemul nostru socialist este 
o forță sănătoasă pentru că el este 
cel mai înaintat, cel mai tinăr.

Dacă Știți puțin din istorie și 
probabil că știți cum s-au schim
bat orinduirile sociale, știți că noi 
sintem moștenitorii orinduirii ca
pitaliste care și.a trăit traiul și 
in locul căreia a venit orinduirea 
socialistă, orinduirea cea mai îna
intată. Și nepofii dv. vor trăi în 
America in socialism. Vă prezic 
că așa va 
tru nepoții 
bunicii lor 
fătură atit
tătura socialismului științific.

Dacă este să vorbim despre 
ideologia țărilor capitaliste și so
cialiste, nu am ascuns că pe acest 
tărim se dă o luptă, o luptă ideo
logică. Dar noi nu am identificat 
niciodată lupta ideologică cu răz
boiul. Aceasta este o luptă de idei

fi. Nu vi temeti pen- 
dv; ei se vor mira că 
nu au Infeles o inva
de înaintată ca invă-

SCHORR : Domnule Hrușciov. 
permiteți-mi să revin la remarca 
dv. câ guvernul și poporul sînt 
de nedespărțit Aceasta imi amin
tește recenta declarație făcută la 
Pekin și publicată mi se pare și 
in „Pravda" cu privire la faptul 
că intr-un stat socialist pot exista 
contradicții între mase și condu
cători. Oare tipărind-o in Pravda, 
comuniștii sovietici nu adoptă a- 
ceastă idee și care va fi impor
tanța ei pentru Uniunea Sovie
tică ?

HRUȘCIOV: Fiecare țară so
cialistă sau capitalistă, are o dez
voltare proprie și etape proprii de 
dezvoltare. Noi existăm de 40 de 
ani: R. P. Chineză există de 8 
ani. Din această cauză nu este 
obligator ca alte țări socialiste să 
repete ceea ce a fost necesar pen
tru noi la timpul său.

Fiecare popor Iși are istoria sa 
proprie, obiceiuri proprii și parti
dele și guvernele comuniste trebuie 
să tină seama și să aibă in vedere 
acest lucru. Prietenii noștri. — 
chinezii, introduc multe idei ori
ginale in cursul construcției so
cialiste. Unele din aceste idei slut 
noi, țin seama de specificul Chi
nei și noi socotim că acest lucru 
este pe deplin normal și nu este 
deloc in contradicție cu marxism- 
leninismul. De aceea, tipărim 
multe lucruri de acest fel și de 
fapt le sprijinim. Repet: fiecare 
tară pornește de la condiții pro- Luxemburgul nu ne va amenința, 
prii. Ea aplică ceea ce i se po
trivește.

Acest lucru nu supără pe ni
meni și nu este In contradicție 
cu vederile noastre comune mar- 
xist-leniniste.

CUTLER: Domnule Hrușciov, 
ați spus de curind că Statele 
Unite pregătesc fără îndoială un 
război împotriva Uniunii Sovie
tice. Oare la baza politicii Uniu- 
nii Sovietice stă cu adevărat a- 
ceastă convingere ?

SCHORR: Există un lucru, pe 
care nu 11 înțeleg de loc, domnule 
Hrușciov: Cum puteți vorbi de
spre coexistență cu o țară, dacă 
dv. credeți cu adevărat că acea
stă tară proiectează un război 
împotriva Uniunii Sovietice ?

HRUȘCIOV: Ce să facem? 
Am vrea ca dv. să nu proiectat' 
un război, iar dv. o faceți. Noi 
ținem seama de acest lucru. Dar 
să știfi că acest război poate să 
coste muit și planurile militare 
ale generalilor americani sint 
irealizabile. De aceea trebuie să 
coexistăm. Dacă și dv. ați ma
nifesta ca și noi dorința de a trăi 
ia pace noi am elibera poporul 
nostru de impozite, de cheltu eiile 
de prisos pentru inarm ere, nu am 
consuma forță de muncă pentru 
producția unor obiecte, ce nu sint 
necesare vieții omului. Popoarele 
Americii, Uniunii Sovietice și 
toate popoarele lumii nu ar avea 
decit de profitat de pe urma a- 
cestui lucru.

Dorim foarte mult pace și prie
tenie cu poporul american. Dorim 
prietenie nu pentru ca puterni
cele noastre țări să se unească 
impotriva celor slabi, dorim prie
tenie pentru că dacă vom avea 
relații bune, de prietenie cu Sta
tele Unite de pe urma acestui 
fapt vor avea de ciștigat și po
poarele celorlalte țări. Cred că

HRUȘCIOV : Dar la ce folo
sesc toate acestea omenirii ? La 
nimic. Ce importanță are ? Dacă 
explozia a fost efectuată, s-a pro
dus și iniectarea aerului. Omului 
nu.i va fi mai ușor dică ii voi 
spune din timp că fac să explo
deze o bombă și infectez aerul și 
că sănătatea lui va avea de sufe
rit din această cauză. Consider 
că problema inregistrării explo
ziilor este o problemă speculativă.

Noi punem problema in mod 
radical : să incetăm provocarea 
de explozii, iar acei care se pro
nunță pentru înregistrarea explo
ziilor o lac nu pentru că sint atit 
de buni și de aceea anunță din 
timp acest lucru, ci pentru că te
ritoriul lor propriu nu permite să 
se efectueze astfel de explozii și 
sint nevoiți să le efectueze pe 
insule mici, situate la latitu
dini internaționale. Ei nu pot e- 
fectua explozii fără să avertizeze, 
intrucit pe acolo pot trece nave 
neutre sau pot zbura avioane 
Dacă, nu ar face-o s-ar produce 
un mare scandal. Dacă S U.A. ar 
avea un teritoriu care să le per
mită să efectueze explozii fără să 
avertizeze, ar face-o. In prezent, 
unii vor să se eschiveze de la un 
răspuns direct in problema inter
zicerii armei atomice și cu hidro
gen și a incetării exploziilor. Ei 
vor discuții pe tema așa-zisei ne
cesități de a avertiza cind o țară 
sau alta se pregătește să efectueze 
o explozie. E o dispută fără rost 
și ea a fost inițiată pentru a abate 
atenția oamenilor, cu scopul de 
a-i îndruma pe o cale greșită. De 
aceea, noi spunem: să punem ca
păt exploziilor, să incetăm expe
riențele, să interzicem arma cu 
hidrogen și arma atomică, să re
ducem forțele armate, iar apoi să 
ajungem ia dezarmarea totală. 
Iată programul nostru, să înce
pem măcar cu puțin, dar să înce
pem. Pentru că deocamdată nu >e 
duc decit discuții și se Iac doar 
exercljii de dispute verbale.

SCHORR: Ar fi inclus acest 
lucru în sistemul inspecției ae
riene, pentru a controla îndepli-, 
nirea acestui acord ?

HRUȘCIOV : Aceasta este altă 
problemă. Ne vom retrage trupele 
din alte țări, iar in ceea ce pri
vește inspecția... cum să inspec
tezi (ări străine ? Dv. doriți să 
aruncaji o privire în dormitorul 
vecinului, cînd vecinul trage sto
rurile. Considerăm că acest lucru 
este indecent. Dar dacă sinteți 
amatori de așa ceva, să cădem de 
acord, acceptăm dar in anumite 
condiții de reciprocitate. Aceste 
condiții au fost expuse de tova
rășul Zorin la Londra. Statele 
Unite au promis că ne vor răs
punde. Așteptăm răspunsul dv. 
îmi este greu să spun în momen
tul de fată dacă va fi acceptabil 
pentru {ara noastră.

NOVINS : Domnule Hrușciov, 
cînd vorbiți despre retragerea 
trupelor americane din Europs 
occidentală vorbiți despre retra
gere pe o distanță de peste 3.000 
de mile. Cînd vorbiți Insă de re
tragerea trupelor rusești din Ger
mania răsăriteană, este vorba de 
o retragere pe o distanță care 
poate fi străbătută în două ore.

Ca om realist, nu considerați 
oare că aici este cazul să se aș
tepte anumite garanții pentru a- 
sigurarea încrederii reciproce ? 
Ce este dispusă să facă Rusia ?

Prietenia dintre statele noastre 
ar fi utilă pentru toate popoarele.

Am t'nut foarte mult să vă 
spun, acest lucru pentru ca, la 
rindul dv. prin aparatura și teh
nica dv. să putefi transmite po
porului dv.. acest vis scump al 
nostru — să trăim tn prietenie 
cu Statele Unite ale Americii.

SCHORR: In momentul de față 
nu avem timpul necesar pentru 
discuția îndelungată pe care aș 
dori s-o am în legătură cu a- 
ceastă problemă, dar îngăduiti-mi 
să amintesc numai un mic fapt: 
experiențele cu arma atomică 
care au loc pe continentul ame
rican, în Statele Unite și printre 
ele acelea care urmează să aibă 
loc in statul Nevada au fost a 
nunțate.

SCHORR: Permiteți-mi să reduc 
aceasta la o problemă concretă, 
problema dezarmării. Statele U- 
r.ite s-au înapoiat la tratativele 
de dezarmare reîncepute la Lon
dra cu propunerea de a se pro
ceda la o mică dezarmare limi
tată. Știm că Uniunea Sovietică 
dorea mai mult interzicerea to
tală și imediată atît a experien
țelor cu bombe atom-ce și eu hi
drogen, cit și a armelor nucleare 
înseși, dar problema controlului 
a făcut ca toate acestea să fie 
foarte dificile.

Considerați că există vreo spe
ranță de a se realiza un acord 
pe baza actualei ■ 
cane — un pas ini| 
ții reduse ?

i poziții a meri- 
inițial de propor-
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NOVINS: Domnule Hrușciov, 
Ingăduiti-mi să trec la un dome
niu învecinat cu acela despre care 
am vorbit acum, și anume la pro
blema Europei occidentale. După 
cum știți, sir. au fost făcute di. 
ferite propuneri pentru asigurarea 
anumitor condiții, in care trupele 
să fie retrase și aceste probleme 
privesc de asemenea reunificarea 
Germaniei.

Aș dori să vă Întreb care sînL 
după părerea guvernului sovietic, 
condițiile in care Uniunea Sovie
tică s-ar simți In suficientă sigu
ranță, pentru a-și evacua trupele 
din țările tn care ele se află In 
prezent ?

selor vitale ale poporului și 
porul muncitor luptă pentru 

Vă amintiți că tn anul 
nemții au ajuns pină la V 
și credeau că poporul se va 
cula șl ii va ajuta în cucer 
lor. Și ce a ieșit din asta ? N 
ții au fost zdrobiți. Hitler 
in pămint, iar Uniunea Sovi< 
prosperă și iși dezvoltă eci 
mia socialistă și merge cu h 
rîre spre orinduirea comunist 

lală că in ceea ce privește 
ductia de carne lapte și 
sintem pe punctul de a vă ajL 
iar in ceea ce privește indu: 
vă vom ajunge și vă vom int 
și vom asigura crearea socie 
comuniste in țara noastră.

SCHORR : Ne aflăm aici, d 
nule Hrușciov nu pentru a 
cuta in contradictoriu, ci pe 
a afla părerea dv. Dar dv. 
ridicat problema neplăcerilor 
care le are America Forn 
și deoarece vorbim „eschis 
vrea doar să vă întreb cît I 
s-ar menține după părerea 
regimul Kadar fără trupe și 
curi sovietice tn Ungaria ?

HRUȘCIOV: Aceasta nu este 
părerea mea. Am spus numai ce 
spun oamenii dv. politici, gene
ralii dv., comandanții dv„ ami
ralii dv. La dv. se rostesc 
dumnezeu știe cite discursuri, și 
in aceste discursuri se demon
strează că S.U.A. pot distruge 
Uniunea Sovietică in citeva ore. 
Noi dimpotrivă nu facem acest 
lucru, oamenii noștri politici nu 
rostesc cuvlntări in care să arate 
cum vom distruge Statele Unite 
ale Americii. Este o prostie și la 
noi o interzice chiar legea.

SCHORR: îmi amintesc că ma
reșalul Jukov a spus ceva tn 
cest gen.

HRUȘCIOV: Ia amintiți.vă 
a spus mareșalul Jukov! Cred
Jukov nu a spus așa ceva. Indi
cați-mi cind și unde a spus 
Jukov ceva similar, cind a spus el 
că vom distruge America. Noi am 
spus, nu o contest, următorul 
lucru : Dacă conducătorii militari 
și unii oameni politici din S.U.A. 
spun că ei pot să nimicească 
Uniunea Sovietică, dacă astăzi 
tehnica permite ca o țară să fie 
distrusă, țara respectivă pe care 
ei vor s-o' nimicească poate 
probabil șl ea să nimicească altă 
țară. In această privință, nu ne 
îndoim de forțele noastre. Dar 
dacă cineva ar vrea să distrugă 
o țară — și eu i-aș spune că 
este nebun — o astfel de încer
care ar provoca o mare catastrofă 
și ar constitui o mare nenorocire 
pentru omenire.

Unii îmi reproșează că mi.aș 
schimba acum punctul de vedere, 
intrucit am spus cindva că dacă 
va fi un război atomic, in acest 
război va pieri capitalismul. Re
pet și acum acest lucru. Dar, 
după părerea noastră, capitalis
mul trebuie nimicit nu pe calea 
războiului și a conflictelor mili
tare, ci pe calea luptei pe frontul 
ideologic, pe frontul economic. 
Și credem că nu numai prin for
țele Uniunii Sovietice va fi în
vins capitalismul. împotriva capi
talismului din Statele Unite ale 
Americii va lupta clasa munci
toare a Americii.

CUTLER: Domnule Hrușciov, 
ați spus chiar acum că un război 
viitor ar nimici capitalismul. Nu 
credeți insă că un viitor război 
ar distruge și comunismul ?

HRUȘCIOV: Deocamdată 
știu ce măsuri intenționează 
întreprindă Statele Unite ale 
mericii, Intrucit dl. Stassen 
și-a expus încă condițiile. Sintem
gata să ne mulțumim ca problema 
dezarmării să fie soluționată nu 
dintr-odată, printr-o măsură atot
cuprinzătoare. Sintem de acord 
să incepem cu puțin pentru a a- 
junge la mult. In acest scop, am 
procedat la o reducere unilaterală 
a forțelor armate : am redus for
țele noastre armate cu 1300.000 
de oameni. Am redus cu peste 
30.000 de oameni tortele noastre 
armate din Germania răsăriteană. 
Am renun)at la fortăreața pe care 
o aveam tn Finlanda potrivit unui 
tratat Am făcut multe pentru a 
asigura o Înțelegere reciprocă și 
a ajunge la un acord cu alte țări 
cu privire Ia dezarmare. Dar. deo
camdată nici S.U.A., nici Anglia, 
nici Franța nu au răspuns prin 
măsuri similare, fapt pe 
regretăm foarte mult.

CUTLER: Ciți oameni 
rămas tn cadrul forțelor 
sovietice după reducerea 
dv. armate cu 1.800.000 
meni ?

care II

au mal 
armate 
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HRUȘCIOV: Nu știam „ 
ve(i pune această întrebare, 
programul pe care ml l-ați 
nu figura această problemă și 
de aceea nu l-am întrebat pe mi
nistrul nostru al Apărării care 
este efectivul trupelor sale și imi 
este greu să citez cifre exacte. 
Nu aș vrea să dau cifre nepre- 
cise unor reprezentanți atit de 
serioși ai unei mari puteri, 
sîntem oricind gata să răspundem 
la această întrebare.

ci fmi
In 

dat

Dar

SCHORR: Permiteți-mî să vă 
pun o Întrebare referitoare la de-

HRUȘCIOV: Aș dori să răs
pund domnului Schorr, care a ri
dicat problema înregistrării. Am 
mai explicat că dv. sinteți nevoifi 
să înregistrați, pentru că teritoriul 
dv. nu este atît de vast incit să 
puteți efectua explozii pe acest 
teritoriu fără a preveni.

Faceți acest lucru pornind de Ia 
situația dv. geografici, care nu 
permite efectuarea de explozii fără 
• preveni și In același timp zim- 
bițl nevinovat Nu este just Dv. 
induceți in eroare și poporul dv. 
și celelalte popoare. Să fim cin. 
știți In discuțiile șl politica pri
vind această problemă și va fi 
mai folositor.

Acum, — despre securitatea 
noastră. Aprecierea că ne-am teme 
de ceva, nu ni se potrivește Noi 
nu ne temem de nimic. Nu dorim 
războiul, dar, după cum se spune, 
acest lucru nu-l decidem numai 
noi. Dacă războiul ne va fi im. 
pus, poporul nostru va lupta cu 
un elan și un devotament extraor
dinar, iși va apăra cu hotărire 
patria.

Ce măsuri trebuie întreprinse 
pentru a nu admite un război ? 
De ce nu și-ar retrage Statele 
Unite ale Americii și alte țări 
trupele din Germania occidentală, 
din țările occidentale, adică din 
Franța, Italia, Turcia, Grecia — 
și de nu mai știu unde mai aveți 
trupe. Iar noi, ne-am retrage 
trupele din Germania răsăriteană, 
din Polonia, Ungaria, Romînia. 
In alte țări nu mai avem trupe. 
Acest lucru ar fi foarte util și 
ar constitui un prim pas pentru 
verificarea bunelor relații și sta
bilirea unei atmosfere sănătoase

HRUȘCIOV: Nu folosiți prea 
just aritmetica cind calculați dis
tantele la retragerea trupelor. 
Dv. vă retrage)i pe distante mai 
scurte ca noi. Anglia, de pildă, 
este situată numai dincolo de Ca
nalul Minecii: Statele Unite ale 
Americii — dincolo de Ocean, 
îmi este greu să spun in cit timp 
parcurge un vapor distanța din 
S.U.A. pină in Germania sau 
Franfa, dar calculați cit timp va 
merge un tren cu trupele noastre, 
spre exemplu de la Irkuțk sau 
Vladivostok ? Avem de parcurs o 
distanță mai mare decit dv.

în afară de aceasta, cind este 
vorba de dezarmare, să avem în
credere unii in alții și să nu ne 
uităm unul la altul ca doi ban
diți. Să abordăm problema din 
punctul de vedere al omului cin
stit, iar noi ne dăm cuvinîul și 
dăm și posibilitatea ca cuvintul 
nostru să fie controlat. Să stabi
lim posturi in anumite locuri, ca 
să nu se producă un atac prin 
surprindere dintr-o parte sau alta. 
Aceste condiții, pe care le propu
nem, sint suficiente pentru a a- 
sigura controlul și a exclude un 
atac prin surprindere al unei țări 
asupra alteia.

CUTLER: Domnule Hrușciov, 
nu vă temeti oare, că dacă veți 
retrage trupele din unele țări ale 
Europei răsăritene, nu toate a- 
ceste țări vor rătnine comuniste ?

HRUȘCIOV: Acestea sint
basme de care se pare că ați fost 
contaminați. Credefi că orinduirea 
comunistă dintr-o țară sau alta 
poate fi menținută datorită for
țelor noastre armate. Eu nu aș 
lupta pentru o asemenea orinduire 
comunistă. Orinduirea comunistă 
trebuie să se bazeze pe voința 
poporului și dacă poporul nu do
rește această orinduire, să stabi
lească orinduirea pe care o do
rește.

De aceea, ne vom retrage fără 
șovăire trupele din toate țările în 
care se află — din Polonia, Un
garia, Rominia, le vom retrage 
fără șovăire din Germania răsă
riteană și sint convins că po
poarele din aceste țări iși vor a- 
păra și mai bine orinduirea lor.

SCHORR: Domnule Hrușciov, 
slnteți convins că tn fiecare țară 
tn care există un regim comunist, 
acest regim se bazează pe voința 
poporului ?

HRUȘCIOV: Absolut convins. 
Și cum ar putea fi altfel ? Priviți 
prin ce măsuri ține in mină Cian 
Kai-și poporul chinez din Taîvan. 
Americanii au cheltuit 6 miliarde 
de dolari cu Cian Kai-și pentru 
a-1 menține pe continent. Și care 
a fost rezultatul ? Toate armele 
pe care le-a primit Cian Kai-șl 
din partea americanilor au revenit 
Chinei lui Mao Țze-dun. Cine a 
făcut acest lucru ? L-a făcut po
porul. deoarece regimul lui Cian 
Kai-și nu corespundea aspirațiilor 
poporului chinez, șl acest regim 
s-a prăbușit.

Amintițl-vă, care era regimul 
în Rusia țaristă. Revoluționarii 
erau executați. Și ce a ieșit din 
asta ? Poporul s-a ridicat și a 
instaurat rînduielile sale proprii. 
După Revolufla din Octombrie, a- 
proape toată lumea a pornit răz
boi impotriva noastră. Și dv. ame
ricanii ați luptat impotriva noas
tră. Căci ați luptat impotriva noas
tră. nu ? Șl englezii și francezii, 
cine nu a luptat oare impotriva 
noastră? Și ce a ieșit din asta? 
Poporul a alungat pe toți interven- 
ționiștii șl a asigurat consolidarea 
orinduirii sovietice. înseamnă că 
regimul nostru corespunde intere-

HRUȘCIOV. Hal să Incert 
Retrageti-vă trupele din Ger 
nia șl Franfa, iar noi le vom 
trage din Germania, Polonia, 
garia și vom vedea că regi 
Kadar — regimul poporului ut 
— va prospera și înflori în i 
vecilor. Acolo unde clasa n 
citoare a obținut puterea, ea 
va ceda puterea sa exploatator 
ci va continua s-o întărească, 
va dezvolta economia, cult 
lată ce înseamnă puterea 
Kadar. Ea nu este puterea 
Kadar, Kadar este un slujito 
poporului ungar ; aceasta 
cauza poporului ungar, ca 
clasei lui muncitoare.

NOVINS: Domnule Hrușc 
nu mai dispunem de mult ti 
și aș dori să folosesc o parte 
timpul rămas pentru a vă ț 
următoarea întrebare: Ce 
important, sînt dispuși după 
rerea dv. să facă in prezent r 
guvernul sovietic rus. pentri 
slăbi încordarea despre care 
vorbit și a înlesni o mai b 
Înțelegere intre țările lumii ?

HRUȘCIOV Consider că 
căutăm tot timpul asemenea 
și îi întreprindem. Dar dacă 
din părți va face pași, iar < 
laltă nu va face nu vom rea 
nimic, penlru că destinderea 
cordăril In lume nu depinde 
mal de o parte, ci șl de ceali 
Așteptăm ca America să Iaci 
rindul său pași, Anglia și Fr: 
la fel, iar noi spunem că 
vom rămine in urmă și nu r 
rămine datori.

lată cele mai radicale propu 
ale noastre: am prezentat pla 
rile noastre de dezarmare: | 
punem acum desființarea rest 
fiilor in comerț; propunem ! 
teior Unite să desființeze „cor 
de tier" și să accepte un I 
schimb de delegații pe diîe 
probleme și specialități. Ce 
mai putea adăuga ? Mi-e grec 
mă pronunț acum. Cred că ț 
tru început este suficient. C 
America ar răspunde in același 
am realiza un mare progres.

NOVINS: Ingăduiți-mi sir 
vă mai pun o întrebare Cons 
rati că istoria postbelică inceț 
de la terminarea războiului 
vreun temei să se presupună 
în unele cazuri. Uniunea Sovi 
că nu a avut dreptate sau a fi 
greșeli in relațiile internațioi 
care au dus la apariția unor 
care de încordare?

HRUȘCIOV : Nu știu la ce | 
șeii vă referiți. Presupun că 
fost săvtrșite probabil greșel 
de o parte șl de cealaltă. D 
rezolvarea problemelor litigii 
care apar este abordată in t 
rational s.ar putea eventual e 
încordarea.

Cred că agravarea care s-a | 
dus a fost o consecință a do 
tei țărilor capitaliste de a 
pune la Încercare. Cind oam 
voștri politici afirmă că sînt ț 
să aibă de a face cu noi d 
„eliberarea" poporului „Inrot 
ei se referă la (ările socialiste 
Europa. Dar. domnilor, dacă 
înțelegeți astfel robia, vreau 
vă spun că noi avem altă < 
cepție despre robie. Noi cons 
răm robie pentru om societ: 
capitalistă, considerăm că popi 
care trăește in condițiile orindi 
capitaliste se află In robia cap 
listă. Dacă vom admite ere: 
unei încordări din această ca 
este puțin probabil că vom aju 
Ia rezultate bune.

NOVINS: Domnule Hruș' 
sînt convins că sîntem cu t 
de acord că în cazul convorl 
de față această dispută n-ar 
tea duce la nimic. Cu toate i 
stea, vă sîntem foarte recunot 
tori pentru ceea ce ați deci: 
în cadrul programului „In I 
națiunii".

HRUȘCIOV: In ceea ce 
privește aș vrea să vă mu 
mese pentru că mi-ați oferit p 
bllilatea de a mă intllni cu 
de a asculta întrebările dv. și 
a răspunde la ele. Repet, eu : 
călăuzit exclusiv de dorința 
porului nostru de a avea rel 
bune cu țara dv., cu poporul 
Vă rog să transmiteți popori 
dv. un salut și cele mai bt 
urări.
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