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E bine să se facă 
o școală 
pentru brigăzi?

Întrebarea aceasta a 
fost pusă la una din re
centele consfătuiri cen
trale ore au avut loc in 
legătură cu brigăzile de 
tineret.

Tov. Virgil Niculescu.
" responsabil de brigadă 

|a uzinele „1 MaiM-Ploești, 
a fost de părere să se în
ființeze o școală anume, dacă 
nu pentru membrii brigăzilor, a- 
tunci cel puțin pentru responsa
bilii de brigăzi mai buni. In 
această școală — sugera el — 
ar trebui să se învețe noțiuni teh
nice, economice, de organizare a 
muncii.

Este cu adevărat necesar un 
asemenea curs ?

In primul rînd, brigăzile de ti
neret au la dispoziție, pentru ri
dicarea calificării membrilor lor, 
o serie întreagă de posibilități in
terne. Cea mai importantă este 
ajutorul reciproc între membrii 
brigăzii.

Astăzi, cînd în cadrul aplicării 
sistemului de salarizare îmbunătă
țit, în numeroase locuri se trece 
pe scară largă la înlocuirea acor
dului individual cu acord global, 
posibilitatea intr-ajutorării este și 
mal mare. Tov. Alexandra Buz- 
niceanu, responsabilă de brigadă 
la fabrica „Electroputere"-Craio- 
va, argumentează în felul urmă
tor rolul pe care munca în colec
tiv îl are asupra ridicării califi
cării : „înainte, în brigada noas
tră fiecare lua bani pe ce lucra 
și nu se interesa de ridicarea ni
velului profesional al celorlalți 
tineri din brigada. Acum, lucrînd 
în colectiv, și retribuția făcîn- 
du-se după calificarea fiecăruia 
și după depășirea globală, tova
rășele sînt mereu interesate să-și 
ridice propria calificare, pentru a 
trece într-o categorie de salari
zare superioară, și, totodată, să-și 
ajute și tovarășele de munca, 
astfel ca întreaga brigadă să 
producă mai mult“.

In afară de ajutor reciproc în
tre membrii brigăzilor, acestea 
pot primi un ajutor substanțial 
din partea conducerilor tehnico- 
administratlve.

In fiecare întreprindere sînt 
numeroși ingineri și tehnicieni 
tineri, pe care organizațiile 
U.T.M. trebuie să-l antreneze în 
sprijinirea brigăzilor. Desigur, nu 
trebuie să se ajungă la exage
rări, ca cea făcută de comitetul 
U.T.M. de la uzinele „Progresul*4- 
Brăila, care l-a însărcinat să fie 
responsabil de brigadă pe... ingi
nerul lonuț, șef de secție. Dar 
inginerii și tehnicienii pot foarte 
bine lua flecare cîte o brigadă 
în patronajul lor tehnic. Fiecare 
brigadă să aibă un tehnician —

iată un obiectiv concret Așa s-a 
și făcut la „Grivița Roșie”, și la 
Reșița. Astfel, la ^Grivița Roșie 
responsabilii de brigadă au urvi- 
tat in cadrul brigăzilor tekniciari 
bine pregătiți să țină lecții de 
rezistența materialelor, de mate
matici etc. La CombinaTni Meta
lurgic Reșița. respnatiHi 
brigăzi au solicitat pe ingineri și 
maiștrii să rină după program să 
le explice cum trebuie citite de
senele tehnice mai compBcaîe. 
* In fiecare întreprindere, sas. 
mai precis, in aproape fiecare în
treprindere, stau la dispozițfc ti
nerilor din brigăzi cursuri de mi
nim tehnic, conferințe cu caracter 
tehnic, se organizează de către 
sindicat adesea in colaborare cu 
organizația U.T.M., schimburi de 
experiență. Participarea la aces
tea poate da un rezultat impor
tant.

Desigur, in brigăzile de tineret 
se simte încă destui de puternic 
lipsa unui nivel cultural general 
destul de ridicat al tinerilor. Ca 
urmare, o serie de responsabili 
de brigăzi au început să treac 
în programele de lucru, alături 
de depășirile de normă, prevederi 
de cultură generală — frecventa
rea unor spectacole, citirea unor 
cărți etc.

De fapt, poate fi realizată sar
cina ridicării nivelului cultural 
numai prin prevederi in progra
mul de lucru al unei brigăzi ? Pu
țin probabil. Aceasta este o sar
cină complexă, care revine între
gii organizații U.T.M^ ca și ce
lorlalte organizații obștești, ș; 
care solicită nu mai puțin preo
cuparea personală, intimă, a fie
cărui tînăr in parte. Brigada — 
desigur — nu trebuie sâ fie o reu
nire întimplâtoare de oamen;. 
ci un grup de tineri care incep 
să devină prieteni, care s-au adu
nat nu numai să muncească îm
preună. dar care adesea preferă 
să-și petreacă și timpul liber îm
preună. să facă sport, si vadă 
spectacole, etc. Dar prietenia lor 
nu e nevoie să fie înregistrată 
intr-un program afișat pe perete...

Mult mai mult ar trebui sâ se 
preocupe membrii brigăzilor și, 
mai ales responsabilii de brigăzi 
de frecventarea formelor de cali
ficare și ridkare a nivelului cul
tural organizate, existente — ca
binetele tehnice, cursurile de mi
nim tehnic și de minim economic 
etc. Ar trebui ca mai mulți tineri 
din brigăzi să urmeze liceele se
rale.

Iată deci că există atîtea căi 
de ridicare a calificării, de ridi
care a nivelului tehnic, de însu
șire a culturii. Pentru ce mai tre
buie încă o școală specială pentru 
brigăzi ?

PETRE VEDEA

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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are vacanță

In legătură cu

Festival tineresc
în inima Dobrogei

*

> CRAIOVA (de le czrapo*- } 
j der.tul nostru). >
* Campania de recoltare a feti < 
c dectențată. Rapifa fi orzxl ( 
l s-au pir guiț fi apeepti si fie ( 

recoltate. în acest scop cufo- } 
ritatea S-M.T.-urilor din regîu- > 

} nea Crcioca cu iepî la d*p < 
< pentru seceriș. De 2-3 zde pe l 
l intimul acestei r:gwti se re- / 
ț coltează din plm. Tineretul se j 
j află in primele dnduri. De pd- ț 
l dă la G-4_S. Fiscul Sadocei, j 
j doi tineri combmeri eu recoltat ț 
f in 3 zile 32 hectare repișă. La f 
f G_AS. Rogoca, cinci tractoriști f 
f cu cinci seceritori-lrgitrm cu f 
f terminat recoitaiul unei parcele f 
f de 35 hectare orz. f
f După ultmele informații pri- f 
f mite, în raionul Caracal. 10 f 
f unități socialiste au început se- f 
f cerișul. Holdele sînt extrem f 
f de bogate, orzul întrecînd pro- f 
f ducția de 3000-4000 kg. te ha. f

la cooperativa din sat.
Umbra serii a început să co

boare, acum e într-adevăr chiar 
foarte greu să te decizi unde să 
mergi. Cele trei fanfare și încă alte 
cîteva orchestre au cuprins în iu
reșul melodiilor perechile de 
dansatori. Pe arena sportivă, la lu
mina reflectoarelor, întrecerile con
tinuă iar pe estradă artiștii își dis
puta mai departe întîietatea.

Dar iată că a sosit și ora 21. 
Trâmbițele, megafoanele vestesc, 
cheamă, cu toate, pe toți pârtiei- 
panții la primul festival raional în 
piața din centrul orașului. De tri
bună se apropie o caleașca împă
rătească la cate sînt înhămați doi 
măgăruși și U ia pe clovn — ma
estrul de ceremonii al carnavalului 
— care, împreuna cu doi trîmbi- 
Uju trec apoi pe toate străzile ora
șului vestind același lucru : deschi
derea carnavalului. Măștile sînt co- 
borîte pe figuri și din spatele lor 
iDerii își zimbesc ; perechi, pere
chi se imirtesc pe aripile valsului, 
se sărută în tradiționala permits 
roemnească. Vesrîia capătă aripi 
noi. Cînd s-a terminat carnavalul, 
cînd s-a încheiat festivalul de Ia 
Medgidia e greu de spus. Unii 
spun la 3, alții Ia 4 dimineața, mai 
sigur, mai precis e că zorile au 
tras coțtma peste cea mai gran
dioasă sărbătoare a tineretului a- 
cestui raion.

I. ȘERBU 
corespondentul ,-Scinteii 

tinerctohri- pentru regiunea
Constanța

„educa ția ii

în universitățile americane
S.U.A. — țara libertății. Nu 

crezi ? Patru sau nu mai știu cîte 
pin-up-girls au fost împiedicate să 
danseze goale și aceste cetățene 
libere ale celei mai libere țări au 
dat în judecată administrația care 
le-a interzis să-și plimbe farmecele 
pe scenă, cumpăr voi ele. Unde ar 
mai fi cu putință așa ceva ? Opi
nia publică a Statelor Unite și 
libere ale America este convinsă 
că temerarele pin-up-girls vor a- 
vea cîșlig de cauză. Adevărată li
bertate...

Un alt aspect al acestei 
„libertății" americane l-am pu
tut desprinde deunăzi din ur
mătoarea întîmplare povestită de 
profesorul de filozofie Tito 
Gerassi din S.U.A. (redată de 
el însuși, într-un articol publicat 
sub titlul de „Mărturii — Univer
sitățile americane", în Les Temps 
Modernes — revista lui J. P. Sar
tre, nr. 121/1956, pag. 1057-1080).

...S-a întîmplat la Universitatea 
Columbia. Era ultima oră a cursu
lui de civilizație contemporană, o- 
bligatoriu pentru toți studenții.

— Domnilor, spuse profesorul, 
iată ultima noastră oră de curs, 
ultima mea zi în universitate : am 
fost concediat... Astăzi vă voi vorbi 
pentru întîia oară liber. Pînă a- 
cum, eram obligați să facem gim
nastică mintală... Există azi multe 
lucruri în America pe care ni se 
cere să le credem adevărate și pe 
care le credem într-un fel stupid 
pur și simplu pentru că ele sînt în

Pavel Apostol

mod general admise. Simplul fapt 
că nu v-am putut vorbi deschis 
pînă astăzi trebuie să că facă să 
puneți sub semnul întrebării ceea 
ce ci se pare că se înțelege de la 
sine. Nu sînt comunist, nici chiar 
marxist: dar dacă v-aș fi vorbit 
înainte cum o fac acum, aș fi fost 
concediat, sau cel puțin etichetat 
drept comunist și, în mod automat, 
afi fi gîndit că ceea ce am spus 
nu este adevărat...

Azi, profesorul în chestiune este 
un simplu fermier, ocupîndu-se cu 
creșterea găinilor.

Cazul relatat de T. Gerassi arată 
foarte limpede cît de iluzorie este 
libertatea gîndirii în S.U.A., în

comparație cu libertatea pin-up- 
girls-urilor de a dansa goale. Pînă 
cînd exercitarea unor libertăți ne
esențiale nu încurcă socotelile mo- 
nopoliștilor care guvernează in 
Statele Unite, cetățeanul va fi lă
sat să facă ce crea. în momentul 
în care gîndirea se îndreaptă spre 
lămurirea problemelor sociale con
temporane, cetățedhul american va 
fi împiedicat să-și exercite ‘ acest 
drept elementar. în schimb, toate 
mijloacele de propagandă, de la 
școli la ziare, de la televiziune la 
desenele' din comics-uri, răspîn- 
desc aceleași lozinci lansate de au
torități și care stabilesc cu pre
cizie ce trebuie și ce are voie să 
gîndească un cetățean american.

(Continuare in pag. 2-a)
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re m : sp vă gîndiți intens, pro
fund și concentrat, la oxigenul 
pe care-l respirați. Să vă gân
diți la el în clipele cînd alveo
lele plămînilor voștri sînt pline1 
de gazul acesta tonic și mira
culos, purificat prin prezența 
masivă a brazilor sau a mării. 
Să vă gîndiți la oxigen în zi
lele acestea de vacanță, să nu 
osteniți a vă gîndi la oxigen, 
la puritatea lui binefăcătoare - și 
la capacitatea omului de a sal
va de sufocare cu ajutorul unei 
măști de oxigen. Să vă gîndiți 
la bătrînul pămînt, planeta no

rocoasă înconju- 
9 rată de atmos-

feră respirabilă, 
""——i i iij^ deci de oxigen. 

In timpul vostru 
de vacanță, să

respirați oxigenul și să vă gîn
diți la fericirea de a. trăi.

E foarte important. E poate 
unicul lucru de importanță ca
pitală. Orice puteți lăsa la fa
brică, la birourile voastre: ma
șini, dosare...; nu există lucra
re în* curs care să nu se poală 
lipsi două sau trei săptămlni 
do prezența voastră, după un 
an de muncă încordată, cinsti-, 
tă. Dar participarea voastră la 
problema oxigenului nu poate 
să aibă vacanță, astăzi, cînd din 
voința unui grup de interesați 
în înarmare, se împiedică orice 
încercare de interzicere a expe
riențelor cu arme nucleare și 
cînd aerul pe care-l inspirăm 
este amenințat de radioacti
vitate.

A te gîndi — aceasta înseam
nă a căuta, împreună cu con
ducătorii frontului mondial al 
păcii, căile de intensificare a 
luptei oamenilor de pretutin- 

mi se deni pentru încetarea experi- 
i mi- ențelo'r cu arma atomică, pen-

Iunie, caniculă, scurtarea șe
dințelor, chioșcuri cu răcoritoa
re, concedii. Un tur de bun ră
mas pe la tovarășii de muncă, 
o.sută de zîmbete binevoitoare 
trădînd o firească și nevinovată 
invidie, împachetarea, alergătu
ra prin oraș după mărunțișuri 
absolut necesare, în sfîrșit, ple
carea.

' Am văzut cu toții, în urmă 
cu un an sau doi, un afiș de 
vacanță estivală; un pled aș
ternut pe iarbă ; pe pled — o 
carte ; totul scăldat în lumină. 
Puteai să juri că iarba sclipeș
te gras, că ple
dul este moale 
și că, desigur, 
cartea este pa
sionantă. Afișul- 
avea două-trei
elemente orînduite inteligent și 
îți făcea poftă de munte; mai 
mult nici nu i s-ar fi putut 
cere.

Vreau să vorbesc cu voi, cei 
care urcați cărările dulci în că
utarea unei guri de rai, sau 
trageți pinza cortulpi să um
brească nisipul fierbinte al pla
jei ; cu voi, cei care Vă bucu
rați de soarele dimineții și de 
răcoarea mîngîietoare a nopții;

. cu voi, • oameni a căror piele 
respiră liber, îmbătîndu-se cu 
razele ultra-violete și cu aro
mele unice ale ozonului, cu voi, 
cei a. căror poftă de mîncare 
crește viguros în cîteva zile la 
schimbarea de aer; cu voi, cei 
care n-ați uitat să vă luați ple
dul și cartea, cu voi, oamenii 
intrați în împărăția minunată a 
oxigenului, vreau să vorbesc și 
să vă cer insistent ceva.

Nu este o rugăminte perso
nală, mai bine spus nu numai 
în numele meu o fac; m" 
asociază mai bine de două , - .
liarde de oameni răspîndiți pe tru apărarea oxigenului, 
suprafața lumii. Iată ce vă ce- ȘTEFAN IUREȘ
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Premianții concursului literar 
și ziaristic în cinstea Festivalului

La concursul de lucrări lite
rare de ziaristică organizat 
de Uniunea Tineretului Mun
citor și Uniunea Scriitorilor în 
cinstea celui de al Vl-lea Fes
tival Mondial al Tineretului și 
Studenților de la Moscova, au 
fost trimise peste 300 de lu
crări pentru toate ramurile 
concursului.

Juriul format din scriitori și 
ziariști printre - care Eusebiu 
Camiter, IIoria Liman, Vl. Co
lin, Aurel Mihale, Mihai Ga- 
fița ți alții a examinat lucrări
le prezentate și a distins cu 
premii fi mențiuni pe următo
rii participa nfi: Radu Tudor 
(Craiova); Amariei Nicola* 
(București), Atanasie Toma 
(București); Voican Va&ile (pe

cău); Elena fi Adrian Niga 
(București); Viorica Huber 
(București); Ion Miclea și Iosif 
Viehman (Cluj); Mihai Călin 
(T i mișoara); Traian Dumitres
cu (București); Virginia Cantea 
(Iași); Ștefan Pîrvu (Bucu
rești); Teodor Negoiță (Bucu
rești) ; Barbu Ursescu (Plo- 
ești); Marioara Rusu (Bucu
rești) ; Gheorghe Drăgan (Bucu-. 
rești);. Al. Golianu (Bucu
rești) ; Noe Smirnov (Bucu
rești).
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Construcții 
pentru minerii 

Văii Jiului
Minerii din bazinul carbonifer 

Valea Jiului au primit în folosin
ță în ultimul timp încă 116 apar
tamente noi și un cămin modern 
pentru nefamiliști cu o capacitate 
de 170 de locuri. •

In preajma zilei de 23 August 
Petroșani și Lupeni 
în folosință 144 fi

minerii din 
vor mai primi 
partamente,

In curînd
se va da în ____
tograf modem cu 400 locuri iar 
la Lupeni un spital cu 75 de 
paturi.

în orașul Petroșani 
folosință un cinema-

In curînd 
vom publica romanul 
științifico fantastic
„Robmsonii

de
I. M. Ștefan și 

Radu Nor

înaintea timpului
In ziua de 17 iunie. întreprin

derile Direcției Generale a chimiei 
anorganice și a metalelor nefe
roase din Ministerul Industriei 
Petrolului și Chimiei, și-au înde
plinit planul producției globale pe 
semestrul I 1957. In aceasta pe
rioadă s-a realizat o producție 
globală eu 3,8 la sută mai mare 
decît cea obținută in perioada co
respunzătoare a anului trecut. De 
la Începutul anului și pină acum 
s-au produs cu 48 la sută mai 
mult carbid, cu 30 la sută mai 
mult acid sulfuric, cu 85 la sută 
mai multe insecticide, cu 99 la 
sută mai multe îngrășăminte chi
mice, etc., decît în aceiași perioa
dă a anului 1956. Numărul unită
ților din cadrul acestei direcții 
s-a mărit prin intrarea în funcți
une a fabricii de acid sulfuric de 
la Copșa Mică, a secției de clor 
lichid de la Turda, a secției de 
hldrosulfit de sodiu de la Cimpi- 
na, a secției de poiiclorură de vi
nii de la Timăveni etc.

(Agerpres)

Rodica Doroftei din clasa i-a a Școlii de muzică din iași, i 
împlinit abia 5 ani și jumătate. Fotografia o înfățișează cintind 
la vioară, pe scena Ateneului R.P.R. — sala „Studio4*, în ca
drul celui de-al 11-lea Festival republican al elementelor frun
tașe din școlile de artă. Foto : D. F. DUMITRU
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I „Consumați băuturi răcoritoare 
preparate din sucuri naturale din 
fructe. Se găsesc de vînzare la 
toate magazinele alimentare, bu
fete, patiserii, cofetării".

Privesc afișul acesta atît de a- 
trăgător care specifică : ,-iarna și 
vara consumați sucuri din fructe..." 
Soarele topește asfaltul. Gîtlejul e 
uscat de arșiță. In fața odnkr 
afișul capătă proporții: O sticlă 
splendidă cu suc de \*ișine ; alături 
un pahar cu conținut roșu plin 
pînă la refuz, iar jur împrejur, 
vișine, lămîi, portocale... Oh, a- 
junge! Nu, stați să vă descria 
întocmai afișul. în spatele stidei 
se ridică păduri de brazi și marea 
își trimite valurile înspumate spre 
mal.-Parcă simt parfumul sucului 
de vișine. E extraordinar. Nu 
veniți să bem o sticlă de suc ?.

— Desigur!.
— E minunat sucul ăsta...
— De acord. Să bem, dar 

unde ?
Dar unde ? .Unde poți găsi pe 

canicula aceasta o sticluță de suc 
rece ? '

Pe strada 11 Iunie la cofetării 
„Lămîița": *

— N-am mai primit de trei zile 
nici un strop de suc...

Sau poate la patiseria din bule
vardul 1848 colț cu str. Doamnei ?

— Ce să facem domnule cu 
1.000 de sticle, în două ore n-ai 
ce alege de ele.

într-adevăr, bucureștenii beau 
mult ; mai ales acum pe căldura 
aceasta.

Zilele acestea am făcut o vizită 
la fabrica de suc „Bucureștii Noi". 
I-am cerut un interviu tovarășului 
director Gheorghe Ioniță în legă
tură cu produsul fabricii 

hO conduce :
— Ce se întîmplă la 

dumneavoastră ? De ce 
sucul de pe piață ?

pe care

fabrica 
lipsește

„Consumați băuturi răcoritoare 
din fructe...”

...și totuși lipsesc
— Cred că ar trebui în primul 

rind să începem discuția ndastră 
cu aMă Întrebare — be-a răspuns 
directorul Gheorghe Iouițâ. Anual, 
de aici de la noi. pleacă 12JW0.000 
sticle cu suc: portocale, lâmîic, 
grape fruit, vișine, smeură. mere și 
apoi sa nu uităm sucul ^Repu- 
biica“ și sucul ..Cnișou**. At fi 
deci cam 6.0000» litri. Astăzi 
cefe două mașini cu care lucrăm 
ne furnizează în două schimburi 
circa 80.000 slide zilnic,

— Acum, după ce am pus pe 
cititorii noștri. în temă aș ^rea sâ 
vă întreb dacă lucrurile vor ră- 
mnie aic i ? Cu producția actuală 
— cefe S0.000 de sticle ale dum
neavoastră — putem oare să ne 
stingem setea pe căldura asta...?

— Intr-adevăr cerințele sînt 
mari. Pentru aceasta în zilele ar
matoare trecem la organizarea 
unui schimb de noapte. Apoi, 
pînă la 15 iulie intră în funcțiune 
a treia mașină sosită în fabrica 
noastră. Aceasta înseamnă că vom 
realiza în 24 de ore, circa 170.000 
de sticle de suc. Sperăm că aceas
tă cantitate va astîmpăra... setea 
bucureștenilor.

— Da, într-adevăr dacă avem 
în vedere că cerințele ar fi cam 
de vreo 200.000 de sticle zilnic, 
noua producție a fabricii „Bucu
reștii Noi" se va apropia simțitor 
de necesități. Dar ce-i cu sucul a-

cete de mere, care se pare ca nu-i 
prea agreat de toată lumea ?

Directorul zîmbește.
— Toată vina. sau mai bine zis 

izvorul acestei probleme se află 
la întreprinderea Băiculcști. Aici 
a fost rebutată o cantitate însem
nată de suc de mere, care apoi 
în loc Să fie imputată întreprin
derii din Băiculești ne-a fost re-

'/v\

partizată nouă, pentru a face din 
ea... un suc răcoritor...

— Și ați acceptat acest lucru ?
Directorul se pare că n-a ob

servat întrebarea...
— Am avut de suportat mari 

pagube de pe urma acestei repar
tizări.

Facem o paranteză și întrebăm 
de astă dată Ministerul Industriei 
bunurilor e de consum :

— Cine suporta paguba ? Se 
pare că ideea a pornit din mi
nister...

Dar să revenim în cabinetul di-

rectorului de la „Bucureștii Noi*’.
— într-adevăr sucul de mere 

nu prea e agreat de consumatori. 
De altfel nici noi nu punem pe 
piață suc de mere decît o dală 
pe săptămînă. Pe căldura aceasta 
nu rezistă decît trei, patru zile, 
deoarece nu este alcoolizat. Mai 
avem suc de mere în depozit 
pentru vreo... trei ani de, zile.

— Să trecem la o altă pro
blemă. De, ce în unele unități nu 
sosește transportul de suc decît o 
dată la trei-patru zile ? Distribui
rea sucului în Capitală îl reali
zează tot fabrica „Bucureștii 
Noi” ?

— Nu. Beneficiarul nostru este 
I.C.R.A. — întreprinderea comer
cială cu ridicata a produselor ali- 

. mentare din cadrul Ministerului 
Cornelului. Din păcate colabora
rea noastră cu I.C.R.A. e destul 
de slabă. Iată, de pildă, la noi în 
depozite se află 350.000 sticluțe 
mici de suc.

— Sînt tocmai sticlele de 250 
gr., dacă nu mă înșel, foarte ceru
te de consumatori, dar care au 
dispărut de pe piață. Nu-i așa ?

— Da. Acestea sînt sticlele. A- 
chizitorii de la IiC.R.A. și revîn- 
zătorii nu vor să le primească; 
n-au interes. Iată pentru ce au 
dispărut aceste sticle de pe piață.

— Ați putea să ne vorbiți și 
despre alte inconveniente în rela
țiile cu I.C.R.A. ?

— Da. Tovarășii de la I.C.R.A. 
vin de dimineață cu mașinile 
goale și vor să încarce lăzile cu 
suc. Alaltăieri am refuzat cate
goric acest lucru. Există o negli
jență mare în returnarea către 
fabrică a sticlelor goale. Apoi 
vreau să adaug că aprovizionarea 
unităților alimentare de către a- 
chizitorii de la I.C.R.A. se face... 
pe sprinceană; după preferințe și 
interese. ,

— Credeți că fabrica ar putea 
să se ocupe și de distribuirea 
sticlelor de suc în Capitală ?

— Desigur 1 Am și înaintat un 
plan în, această direcție. Dacă a- 
ceastă sarcină ar cădea pe umerii 
noștri, lucrurile ar merge mai 
bine. Sîntem cei mai interesați în 
desfacerea produselor noastre.

Iată o problemă demnă să fie 
studiată cu toată seriozitatea. Ca 
părere are ministerul de aceasta ?

— Ce ne. puteți spune -despre 
sortimente ?

— Același lucru ca și despre 
cele 350.600 de sticle mici din 
depozitele noastre. Cei de la 
I.C.R.A. nu vor sortimente variate. 
Pentru ei e mai dificil să aibă 
pentru desfacere suc de fructe ’ 
„Crușon*4, sau „Republica". De 
aceea evită să se „încurce" cu 
sortimente.

Pentru a da posibilitatea citito
rilor noștri să cunoască mai bine 
aceste băuturi răcoritoare, vă in
formăm că sucul „Crușon44 con ine 
15 la sută vin, 1 la sută vanilie, 
1 la sută coniac, iar băutura ră
coritoare „Republica" conține 30 
Ia sută vin, 1 la sută coniac, și 
1 Ia sută vanilie.

încheiem materialul nostru de
spre sucul de fructe cu speranța 
că vor fi luate repede măsuri în 
vederea remedierii lipsurilor sem
nalate. Promitem să mai revenim,

M. ZAMFIR
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Citind printre rîndurile
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UNOR!

E greu să tratezi în cele cîteva 
rinduri pe care Ie cuprinde un ar
ticol de ziar o problemă atît de 
vastă și de însemnată pentru toți 
cetățenii, tineri și batrîni, din țara 
noastră, problema trăiniciei fami
liei. Articolul „Căsătorie silită" 
publicat în cadrul diseuției ce se 
poartă in coloanele „Scînteii tine
retului" m-a îndemnat să iau și 
eu cuvîntul deoarece cunosc cî
teva cazan de destrămare a unor 
familii, cu cauzele care le-au pro
vocat Cred că ar fi util să vi le 
povestesc lăsîndu-vă pe fiecare să 
trageți învățămintele necesare.

Munca mea de judecătoare m-a 
pus deseori în situația de a dis
cerne în ce măsură o căsnicie în
cetează a mai fi viabilă după 
cîțiva ani, cîteva luni, uneori 
zile. înțelegeți poate cît de greu 
îmi este să aduc cuvîntul hotărî- 
tor în astfel de probleme dificile; 
trebuie să cîntăresc bine nu nu
mai motivele unuia sau altuia 
dintre soți, ci și urmările pe care 
le poate avea hotărîrea tribuna
lului asupra lor sau asupra copii
lor rezultați din căsnicie.

La început aș vrea să arăt că 
problema divorțurilor tinerilor 
căsătoriți este intr-adevăr „o pro
blemă", dovadă fiind numeroa
sele procese de divorț avute în 
acest an de Tribunalul Orașului 
Stalin. De bună seamă însă că o 
parte din ele au fost respinse, so
ții neavînd motive temeinice pen
tru desfacerea căsătoriei. Un ast
fel de caz a fost procesul de di
vorț al tânărului Vilhelm Schneck, 
turnător la uzinele „Steagul Roșu* 
din Orașul Stalin. S-au cunoscut 
cu puțin înaintea căsătoriei. La 
20 iulie 1955 s-au prezentat in 
fața ofițernhii stării civile pentru 
a legaliza legătura lor, ce părea 
că este destul de trainică. Dai 
după numai 10 luni, cei doi soți 
se despart. Iar după alte 7 luni 
Vilhelm Schneck se prezintă în 
fața tribunalului cerind desface
rea căsătoriei pe motiv că, nea
vînd locuința lor proprie, el nu 
mai vrea să rămînă cu soția sa 
care continuă să stea împreună cu 
părinții. Soția i-a făcut cîteva 
scene de gelozie, Vilhelm a apre
ciat că ea are „un caracter insu
portabil" și a încetat a se mai în
tâlni cu soția sa.
Martorii chemați la divorț au a- 

rătat că într-adevăr Vilhelm lucra 
cîteodată pînă mai târziu la uzină 
și obosit nu se mai ducea la lo
cuința soției,* ci se ducea la pă
rinții săi. Acest lucru, însă, Vil
helm nu l-ai arătat soției, nu i-a 
explicat adevărata față a lucruri
lor, lăsîndo să se frămîute, să 
ajungă la scene de gelozie. Mai 
mult chiar, întreprinderea i-a re
partizat lui Vilhelm Schneck o 
garsoniera într-unul din blocurile 
uzinei, dar acesta a refuzat-o pe 
motiv ca... nu se înțelege cu soția 
și că nu intenționează să locuiască 
împreună cu ea.

Citind printre rîndurile acestui 
dosar se desprind două lucruri de 
care tribunalul a ținut seama: 
în primul rînd Vilhelm s-a pri
pit, - căsătorindu-se cu o fată pe 
care a cunoscut-o prea puțin ; în 
al doilea rînd datorită condițiilor 
de început ale acestei căsnicii, cei 
doi soți n-au avut posibilitatea 
nici după căsătorie să se cunoască

DOSARE DE DIVORȚ
Emilia Bărăgan

judecător

reciproc, să-și afle defectele și 
calitățile, să se stabilească între 
ei o legătură temeinică. Dacă atît 
părinții lui cît și ai ei, precum și 
tovarășii lor de muncă nu i-au 
ajutat să vadă adevărata față a 
lucrurilor considerînd că „în pro
blemele de căsnicie să nu se a- 
mestece nimeni", tribunalul și-a 
spus totuși cuvîntul: pentru ne
temeinicia motivelor care au dus 
la întreruperea căsătoriei, întreru
pere de care se face vinovat în 
special soțul, tribunalul respinge 
acțiunea.

Cei doi soți pe care nu i-am 
divorțat, urmează sa trăiască mai 
întâi împreună cîțiva ani, să se 
cunoască și atunci», vom vedea 
dacă mai vor să divorțeze.

Din păcate în fața tribunalului 
se perindă și cazuri mai grave, 
cazuri care ele înșile reclamă în
treruperea căsniciei. Iată de pildă 
pe soții Mihai și Maria Cșolcă, 
prezentați în fata tribunalului O- 
rașului Stalin (dosar 
pentru a te despărți, 
căsătorit la ÎS mai 
numai 3 luni soțul 
cumța pentru grave ----«
Motivul: diferența de virstă. El 
are 35 de ani, iar ea IS. Din do
sar nu reiese motivul adevărat 
care a îndemnat-o pe Maria tf-fi 
aleagă un soț cu 17 ani mai mare 
decit ea. Dar cazul lor imi amin
tește de soții Johann și Elvine 
Boiland divorțați tot in acest an. 
între ei diferența e și mai mare : 
81 de ani. Cu toate acestea, căs
nicia lor a durat 22 de ani pini 
cînd, nemaiputind suporta bruta
litățile unui soț senil și gelos, fe
meia vine să ceară desfacerea că
sătoriei. Ce a îndemnat-o pe ETvi- 
ne Bolland să se căsătorească h 
19 ani cu un soț de 50 de «ni. nu 
ne spune. Dar citând pe certifica
tul lor de căsătorie îți dai îndată 
seama : Johann avea 50 de ani, 
dar pe acea vreme era negustor, 
avînd un magazin în București, 
iar ea a sperat probabil intr-o vă
duvie... pe care zadarnic a aștep
tat-o timp de 22 de ani. Și din 
cazul acesta și din cel al Măriei 
Cșolcă — cu un deznodămint 
mai rapid — se poale trage • 
concluzie cu privire la trăinicia 
căsniciilor de interes în urma că
rora se unesc oameni diferiți ce 
nu pot să creeze intr-adevăr o fa
milie, nudeu de creștere > edu
care sănătoasă a unei a 
rații.

Faptul că la cazurile 
mai sus nu s-a pas prob 
piilor (neexistind) a ușui 
cum munca noastră, puțind să 
dăm hotârirea de divorț cu con
vingerea că e cel mai bun lucru 
pe care îl aveam de făcut

Dar desfacerea unei familii de
vine o problemă grea atunci cînd 
este vorba și de copii. Statul 
nostru se îngrijește în mod deo
sebit de copii, de aceste mlâdițe 
ale viitorului. Dar grija cea mai 
însemnată trebuie să o aibă pă
rinții, principalii factori în educa
rea copiilor. Iată de ce noi, jude
cătorii, sîntem puși în penibile 
situații atanci cînd trebuie să

tu. 813 957) 
Cei doi l au 
1950 și b 
părăsește lo- 
neințdegeri.

despărțim copiii de unul din pă
rinți. în rîndurile de față eu aș 
vrea să înfierez pe acei părinți 
care se despart cu ușurință de 
copii, se sustrag de la datoriile 
lor sociale, rămînînd nesimțitori 
la soarta propriilor lor copii.

Unul dintre cazurile mai re
cente a fost cel al lui Petre Nema 
din Orașul Stalin. Acesta s-a căsă
torit la 8 martie 1954. După nu
mai 2 luni el își cere transferul 
în alt oraș, lăsîndu-și soția la pă
rinții lui. După cîtva timp Aneta 
Nema, trebuind să nască, pleacă 
la părinții ei în Ploești, unde se 
află și astăzi. La Ploești s-a năs- I 
cut Florica Nema, o fetiță c ‘ 
zadarnic, acum cînd are 3 ani. ;__ _______ _________ _______
încearcă să-și vadă tatăl. Tatăl a lanțul negativ al atacului nostru, 
uitat demult de existența ei și a I __ ;__ _______ *
mamei sale. De abia în luna mar aspre și atâta tot.
tie a acestui an și-a adus aminte ' ____ T. ___
și a cerat divorțul pentru că: „so-, țje. E drept, înaintașii au început 
ția mea a părăsit domiciliul con- 1 să găsească drumul spre poartă 
jugal la numai 2 luni după că- dar se poticnesc la linia careului 
sat orie". de 16 m. Și duminică cu suede-

Tribunahd nu ra lăsat influen zii, și azi cu francezii, jucătorii 
țat și analizînd temeinic, și a dat romîni au atacat, au dominat 
seama că aici este vorba de cu dar.. n-au știut să înscrie. In 
totul altceva. Nema s-a căsătorit fața porții începe bîlbîiala, neho- 
în martie și după 5 luni s-a năs- tarirea devine paralizantă și oca- 
cut copihiL Iată de ce a hiat o zii dare sînt ratate copilărește. 
în căsătorie pe Aneta. El nu a ur- Este o boală incurabilă ? Este cu 
mărit aheexa decît să legalizeze neputință să cîștigăm finalitatea 
o situație de fapt pentru a nu se acțiunilor ? De ce nu putem fi la 
expune rigorilor legii, care pe- fel de buni atunci cînd tragem 
depute concubmajuL Apoi m la poartă ca și in cimp. unde știm 
mdep.rtat de roți» $> copilul său. ' să dominăm copios ?
iar acum cere desfacerea câsăto La prima vedere rezultatul de 
riei. Nici roți» m n-* făcut hwă egalitate (1—1) obținut de Loco 
nimic pentru refacerea rămi.nlni. motiva București in meciul cu 
di |»| - riw ea. și-a dat seama Ol.vmpique Marseille este meri- 
de j« miri» ceitri in care a avut toriu. Dar numai aparent, numai 
multă Încredere fi cârma I r» pentru cel ce n-a fost In tribu 
încredințat convinsă de sentimen- nel« de pe Stadionul Republicii 
tel. Im. S-a kașehl ins*. Acum Ș> s-a mulțumit să citească pre- 
tși dă aaama e» na poate nici ea zentările echipei din Marsilia, 
să mai eooviețtăascâ cu cel care Jucătorii francezi ne-au deziluzio- 
Ump de 8 am n ra țindit deloc ■ 
la ea d te propriul «a cootL

Am atacat, am dominat 
dar... n-am cîștigat
Locomotiva București n-a reușit să realizeze 

mai mult de 1-1 (0-0) în meciul cu 
Olympique Marseille

Pînă cînd ?
Pînă cînd vom asista la la

mentabilele evoluții ale inainta- 
care șilor noștri ? Mereu, de iuni de 

I zile, sîntem nevoi ți să facem bi-

Se rostesc cu glas tare cuvinte
. Și lucrurile 

rămîn aproape în aceeași situa-

nat. Au fost rare momentele în 
care au încercat să arate ce știu. 
Jocul lor a fost calm, lipsit de 
nerv, fără dorința evidentă de a 
obține o victorie. La 1—0 pentru 
Locomotiva, au dorit clar egala- 
rea luptând cîteva minute pentru 
a o obține. Și au obținut-o. Prima 
echipă profesionistă franceză care 
vine în Romînia după 21 de ani 
(și. întâmplător, ea a fost și cea 
care, in 1936. ne-a vizitat) nu a 
reușit să impresioneze publicul 
bucureștean. Am fi nedrepți dacă 
nu am remarca cîteva individua
lități — Domingo Marcel, Scotti 
— dar se știe prea bine că o 
echipă de fotbal are II oameni. 
Or, restul s-a comportat ca la un 
antrenament, căci nu ne vine să 
credem că aceasta este valoarea 
lor reală...

Dar să nevennn la echipa noa
stră. Apărarea, ca deobicei, a 
corespuns și a avut în Macri un 
om de baza, in formă buna. La 
înaintare s-au încercat două for
mule. In a doua repriză au intrat 
Seredai. Munteanu Olaru trecînd 
centru înaintaș. Nici una din for
mule n-a dat satisfacție. Repetate 
ocazii clare au fost ratate prin 
greșeli elementare. Un film al 
meciului este inutil. Cea mai 
mare parte a meciului s-a jucat

La campionatele europene de baschet

ne-au privat de o prețioasă victorie
RELATĂRILE TRIMISULUI NOSTRU SPECIAL LA SOFIA

SL-; de âtma ore tjasoeteie Sofiei. Ce «5 putea să vă spun 
ae-o uU:-ipi.'uiS .*» de oameni la colțuri,

in scaune. Locuitorii ora. 
gravitatea cu care proba. 

Cui veniseră sâ dea ono- 
it sâ pun asemenea intre. 
, acest idol care adună în 
do Hristoc. El aâ ști gat 

ciasat Turul Bul-

car cu bordurile trutuoarelor, tranxj ^mat 
bonafu- șuhâ stăteau pe bordurile trotuarelor ( 
trw â ă:. vtzioneazâ ți spectacolele de operși 
9oeeptB ruriie aceană mulfime? Cum aș ji pi 
Fiecare bare? O-ul uceKa, ca placare de of 
e«t ■ sîradd «fi de oameni, se numele A’< 
_«i eâ- ‘ostiei iels dfie^e^șd de 12 sânuie de i 

p împotriva că- gorier. Dar sd ne grăbim.
sătociBor de Le ora did am sosit, pe sta£cn 
fortate de ioc festicitatea de deschidere a campio 

arme adinei masculi Inediat a început » 
făcut panJ Baschetbalițtii ro.mim ratează. 

Krt fi gata făcute. Din apropiere Cu
k de divorț, el deschide scorul. Dar i r _ ___ ______ __ _ ___
dori, fiind Scorul este de 8—3 pentru unguri, apoi 14—3. Jucătorii maghiari 
, pot trage trec ușor peste baschetbaliștii r.oștrL Scorul ia amploare: 28—12. 
b; • păcat Nu. Așa nu se poate ciftiga. Dar deodată rolurile s-au inversat. De 
rul «e poate astă dată rominii sn; cei care acumulează coșuri. Scorul devine 
mda. pasul egol: 33—33 iar apoi luăm conducerea. Bravo băieți!
rre impor Dar sîntem dezavantajați de greșeli de arbitraj. Stadionul In- 

reznltatal încurajează echioa rominească :are remontează. Izbucnesc 
M « «te Mai este puțin de jucat. Romlnia a egalat: 63—63.

^.Mai sini dteva secunde, lată Insă că maghiarii benefi- 
n om, re- -azd de o lovitură liberă și dștigă cu 66—65.
profunde și Aftina (astăzi NJ^.) echipa romtnă va tnfllni formația Belgiei.
nd atanci Rerjltatul altor TntHniri de astăzi: Cehoslovacfa-Scoția =

I _ 127—44 U.R.S.S.-Austria = 107—38 Polonia-Turcia = 55—50
“ Iugoslavia-Albania = 89—57 Bulgaria-R.F.G. - 100-58 Finlanda
lat, bazat 76—74 Italia-Franța, pînă la ora cînd transmit = 23—19.
încredere. M. ZON1S

„Lecski* din Solia avea 
eior europene de baschet- 

dfriire țara noastră și Ungaria, 
lărește lovituri libere și coșuri 

coș ratează la rînd două lovituri. Apoi 
ucătcr:. noștri oacă inexplicabil de slab.

Vrem să ne alegem noi secretarul
Planurile unei activități fruc- cartofi I 

tuoase, cuvintele frumoase ale 
noului secretar și angajamen
tele tul, au rămas doar pe htrtie. 
Nici nu-i de mirare! Iată ce 
înseamnă să alegi un om in 

. conducerea organizației, peste
In cuftnd — gîndeau ei — capul utemiștilor. Nu știu dacă 

vom avea și noi echipă artiști- ' 
că, teren sportiv, o activitate 
mal bogată în întlmpinarea 
Festivalului de la Moscova. Au 
trecut apoi zile, săptămâni și 
chiar luni. Situația organizației 
noastre nu s-a îmbunătățit, 
însă, cu nimic.

Intr-o bună zi, ne vizitează 
tovarășul Petre I. Bufă, delegat 
din partea raionului U.T.M., 
semn că se aflase și acolo de 
ce se petrecea tn organizația 
noastră. S-a fixat o adunare 
generală în care trebuia să se 
analizeze activitatea comitetu
lui. Utemiștii au participat în 
număr mare.

In ddunare s-au stabilit și 
hotărîri concrete, bune, iar se-

, cretarul a fost scos din munci 
S-a purces apoi la alegerea 
unui nou membru in biroul or
ganizației. Dar în adunare 
n-am apucat să facem nici o 

■■ propunere și nici să ne spunem 
părerea. Delegatul raionului 
ne-o luase înainte. Pusese el 
ochii pe utemistul Tică Popescu 
și nu s-a lăsat, nici în ruptul 
capului, pini nu l-a ales în 
birou și apoi ca secretar al or
ganizației U.T.M.

— Ei, poate, că de aici 
înainte o să facă treabă și 
Tică, nădăjduiam noi, fiindcă 

-t, vorbise atit. de frumos tn adu
nare și își luase și angaja
mente. Dar după citva timp, 
din nou deziluzii.

Noul nostru secretar se plimbă 
șl el cu mîinile în buzunare 
pe ulițele satului și nu face 
nimic.

După ședința în cafe se cri
ticase inactivitatea lui Romulus 
Adam, secretarul organizației 
de bază U.T.M., utemiștii din 
satul Drăgutești, raionul Tg. 
Jiu, aveau certitudinea că lu
crurile vor merge spre bine.

tovarășii de la raion, au aflat 
despre ac#si fapt, iar dacă au 
cunoștință, e bine să ne dea 
posibilitatea să alegem un se
cretar de nădejde, care să ne 
ajute să punem pe picioare 
munca organizației U.T.M. din 
satul nostru.

M. I0N 
ajutor zidar

Altul la rînd...
— Dați-mi două kilograme de

— Și Vs kg de ceapă — 
complectei ză vînzătorul de ia 
unitatea Aprozar nr. 625 din 
piața Grand.

— De ceapă nu am nevoie.
— Cine vrea cartofi, trebuie 

să ia și ceapă.
— Da, dar asta nu-i ceapă, 

ci gunoi.
— Dacă-ți place. încheie dis

cuția vînzătorul. Apoi adresîn- 
du-se clienților: Altul la rind!

Intr-adevăr, asemenea vînză- 
tor... nu ne place și vrem să 
vină... altul la rînd !

TATIANA GENOIU 
casnică

în fiecare dimineață la centrul 
raional Drăgănești-Vlașca, stațio
nează o mașina, care aduce zia
rele pentru abonații raionului. 
Poate că în aceeași zi ele iau 
drumul satelor și comunelor, fie 
cu șaretele factorilor poștali, fie 
cu bicicletele sau cu trenul. însă 
nu știm cum se face, că ele so
sesc atât de greu la abonați. Să 
luăm drept exemplu satul Ghim
pați din comuna Crovu. Aici de

la o singură poartă — cea fran
ceză. Și totuși această dominare 
n-a putut fi fructificată decît a-

o 
a 

rest, 
ne 
in- 
iar

tunci cînd Domingo a comis 
imprudență pe care Seredal 
sezișat-o (minutul 74). In 
Copii a făcut dantelării care 
costau mingi prețioase. Olaru 
tervenea mereu in întârziere 
Ene acționa lipsit de orizont.

In repriza a doua. francezii 
n-au tras la poarta lui Dungu de
cit vreo 3—4 șuturi. Unul din 
ele a fost însă gol (cu 3 minute 
inainte de fluierul final al arbi
trului, Înscris de interul stâng 
Marcel).

Noi însă ani tras asupra porții 
franceze cu nemiluita. Și rezul
tatul : tot un gol.

Comparați și trageți conclu
ziile...

In ceea ce ne privește, ne în
trebăm încă odată cînd se va găsi 
leacul pentru boala atacului nos
tru. Căci, hotărit lucru, nu-i o 
boală de netămăduit. Atacanții 
noștri au început să fie mai ac
tivi. Ei trebuie să învețe însă 
sa bage balonul în poarta adver
sarului. Pentru că, în fond, unita
tea de măsură a comportării unei 
echipe este, in principal numărul 
de goluri marcate

E. OBREA

Și noi avem dreptul să citim ziarele
fiecare dată ziarele ajung cu o în
târziere de cîteva zile și de multe 
ori chiar deloc.

Mereu tovarășii de la oficiul 
poștal ne repetă același lucru: 
„Bine, fiți pe pace, iată am luat 
notă și vom cerceta cazul". Acum 
ne-am săturat de promisiunea lor. 
Sîntem siguri că ziarele sosesc în 
comună, numai la noi nu.

ZAMFIR GHEORGHE 
Comuna Crovu

Urmărind 
„CURSA MUNȚILOR" 
G. Tfirâk (Dozsa) 
învingător în etapa IV-a
ORAȘUL STALIN (corespon

dență telefonică specială).
De la început trebuie să spu

nem că și cea de-a IV-a etapă 
a „Cursei Munților" desfășurată 
azi pe distanța de 142 km. Sibiu- 
Orașul Stalin a prilejuit un fru
mos spectacol ciclist caracterizat 
in special prin combativitate, 
spirit de echipă și medie orară 
ridicată.

In apropiere de Șercaia, Zanoni 
sparge, iar dinamoviștii care sint 
hotărîți să recupereze minutele 
pierdute în etapa anterioară 
hotărăsc să-l aștepte pentru a-1 
readuce în pluton. In acest timp, 
cicliștii C.C.A. in frunte cu C. 
Dumitrescu măresc aliura și în
cearcă să se îndepărteze cit mai 
mult. Dinamoviștii pedalează însă 
organizat și cu multă voință reu
șesc să intre în al 11-lea pluton 
— imediat după ieșirea din Șer
caia. In continuare urmăresc pe 
cei din față ce se aflau la numai 
300 m. Coborîrea pînă la poalele 
Perșanului le aduce și regrupa
rea plutonului. Punctul de la 
Perșani este trecut de ciclistul 
german Kirchhoff Rudolf urmat 
de N. Maxim, Moiceanu G. și Po- 
receanu Ștefan. Cu circa 15 km- 
inainte de Orașul Stalin se deta
șează din pluton Kamer Matei și 
Kirchhoff Rudolf (Dinamo Ber
lin). Acestora li se alătură mai 
tirziu și ciștigătorul etapei — G. 
Torok — Dozsa — care printr-un 
sprint energic reușește să se dez
lipească de pluton.

Clasamentul etapei: 1. Q. To
rok (Dozsa) 3hl9’17”; 2. R. Kir
chhoff (Dinamo Berlin) 3hl9’52”; 
3. M. Kammer (Flamura Roșie) 
același timp ; 4. Șt Ștefu (Dina
mo) 3h20‘04”; 5. C. Tudose
(C.C.A.) același timp; 6. P. Gane 
(Energia) același timp; 7. C. Du
mitrescu (C.C.A.) 3h20’06” etc.

In clasamentul general fruntaș 
este acum L. Zanoni (Dinamo) 
cu 16h07’24” urmat la 3’33" de 
Torok (Dozsa).

In fruntea clasamentului pe e- 
chipe se găsește C.C.A. I cu 48 h 
35 06’’. Locul doi, la o diferență 
de 4'21” este deținut de Dina
mo I.

Astăzi, zi de odihnă.

se

Nepăsare și... tăcere
L BERE
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'■ ,u „educația11
în universitățile 

americane
(Urmare din pag. l-a)

Dar cea mai dureroasă este si
tuația universităților și a studen
tului american.

Relatările lui Gerassi, întocmite 
pe baza contactului avut cu uni
versitățile Columbia, Rutgers, Har
vard, Yale, Chicago, New-York, 
Minnesota, Illinois, California, pre
cum și cu „colegiile" Bennington, 
Huntes, Reed, arată că din univer
sitățile americane lipsește cu de- 
săvîrșire climatul de libertate 
fără de care adevărul nu este po
sibil.

Studentul american este supus 
la o îndoctrinare imperialistă care 
îi răpește independența și liberta
tea de gîndire, transformîndu-l în- 
tr-un instrument credul al politi
cienilor și monopoliștilor. Profe
sorii lor sînt supuși celei mai straș
nice presiuni. Gîndirea e înrobită 
în universitățile americane. Iată ce 
spune în acest sens prof. Gerassi: 
„controlul exercitat de către uni
versități asupra profesorilor are 
drept consecință evidentă de a în
treține frica între ei" (pag.1058).

Ce înseamnă „controlul univer
sității" ? Cele mai multe univer
sități americane sînt particulare, 
„administrate de către un consiliu 
ai cărui membrii sînt recrutați din
tre oamenii de afaceri" ei „sînt 
acei care decid asupra doctrinei 
așezământului" (pag. 1074) hotă- 
rîrile lor au valoare de lege. Ast
fel, încît „studenții sînt prin ur
mare supuși bunului plac și fan
teziei acestor zece sau doisprezece 
oameni de afaceri" (pag. 1075).

Sacul de bani ține locul adevă
rului. Legea lui a devenit legea 
universităților americane. El își 
exercită stăpînirea prin teroare a- 
supra profesorilor amenințați cu 
concediere și arestare la cea mai 
vagă bănuială că nu ar fi pe linia 
politicii oficiale. Asupra studenți
lor voința capitaliștilor se impune 
prin înșelarea lor cu ajutorul unor 
cursuri construite pe neadevăr și 
prin teroare polițienească. Urmă
torul fapt menționat de T. Gerassi 
demonstrează fantastica teroare sub 
care trăiesc din punct de vedere 
spiritual studenții americani.

La un curs de știință politică se 
discuta problema admiterii Chinei 
în O.N.U. Unul dintre studenți 
făcu o expunere care începea cu 
următoarele cuvinte: „Nu gîndesc 
ceea ce voi spune, dar cred că 
s-ar putea presupune următoarele 
argumente" și în continuare a dat 
o strălucită demonstrație a legali
tății admiterii R.P. Chineze. La 
terminarea orei, unul dintre colegii 
lui s-a apropiat de el, spunînd :

— Știi tu, ai fost un pic prea 
convingător. Sîntem prieteni și 
sînt sigur că nu gîndești ceea ce 
ai spus, dar altădată ai putea da 
peste altcineva decît mine și el ar 
putea fi mai puțin indulgent decît 
mine". Nedumerit studentul ceru 
lămuriri.

„Celălalt îi arătă că anumiți stu
denți lucrează la universitate pen
tru a deveni agenți ai F.B.I. (Si
guranța, poliția politică din S.U.A.) 
și că au datoria de a semnala toți 
simpatizanții comuniști efectivi 
sau „virtuali" (pag. 1078).

Străjuit de agenții Biroului Fe
deral de Investigații, studentul a- 
merican este supus, unui riguros 
proces de „educare" în cursul 
căruia, treptat, pierde nu numai 
gustul, dar și capacitatea de a gîn- 
di, a judeca situația, oamenii și 
faptele lor, obișnuindu-se să re
producă părerile altora.

In high schools (echivalente cu

liceele) „el nu învață decît puțină 
lucruri despre lume, aproape ni
mic despre literatură și artă 
(pag. 1061). Cu această șubredă 
pregătire și cu dispreț față de in
telectuali (egg heads — capete de 
ouă) își începe tînărul viața uni
versitară. Aici va fi supus la acele 
„exerciții de gimnastică mintala11 
despre care vorbește T. Gerassi i 
învățarea unor formule stereotipa 
care trebuie să înlocuiască ideile 
și convingerile personale.

Accentul cade asupra îndoctri
nării politice care se face mai ales 
la cursul de civilizația contempo
rană. „In legătură cu acest curs
— ne informează Gerassi — Uni
versitatea exercită o puternică pre
siune spre a obține ca instrucțiu
nea să fie uniformă (pag. 1065 
sublinierea noastră). Nivelul știin
țific al acestor cursuri de îndoctri
nare reacționară este ușor de a- 
preciat după următorul exemplu 
reprodus după studiul citat. Se știe 
că unul din principalele curente 
filozofice din S.U.A. este noul po
zitivism, susținînd că sarcina gîn- 
dirii filozofice ar fi exclusiv ana
liza limbajului. Cum arată acest 
curs de filozofie ? Gerassi poves
tește că a asistat la 15 ore conse
cutive de seminar în care se anali
za propozițiunea „Actualul rege al 
Franței este chel" căutînd să se 
demonstreze că ea are sens, deși, 
cum bine se cunoaște, Franța este 
o republică și nu are rege. Pen
tru a demonstra că o judecată des
pre inexistența cheliei inexistentu
lui rege al Franței are totuși un 
sens se recurge la o mistificare 
matematică de felul acesteia: „e- 
xistă un astfel de X încît X este 
actualul rege al Franței; în ceea 
ce privește pe J, J nu este actualul 
rege al Franței, decît dacă Y = X 
și X este chel". Citatul este auten
tic și învederează unul din mijloa
cele de a inocula în student cre
dința că gîndirea și filozofia sînt 
inutile (dacă se ocupă cu astfel 
de aberații) și lucrul cel mai sănă
tos este să accepte părerile de-a 
gata ce-i sînt servite la cursurile 
zise de „cultură generală". La a- 
ceste cursuri el află că America 
este centrul civilizației umane, stă- 
pînă de drept a lumii întregi, iar 
comuniștii trebuie exterminați etc.

In universitățile americane, con
duse de afaceriștii cei mat de vază 
studentul este supus unei duble 
acțiuni: pe de o parte terorizat de 
agenții F.B.I.-ului, pe de altă par
te învățat să renunțe la gîndire 
independentă și critică, acceptîhd 
opiniile standardizate sub contro
lul sever al bancherilor și trust- 
men-ilor.

In universitățile americane gîn
direa este înrobită.

Înrobirea gîndirii reprezintă 
mijlocul principal al dominației 
ideologice a monopolurilor, domi
nație care a ^depășit sfera econo
mică înăbușind simțirea și cuge
tarea tineretului universitar ame
rican.

Desigur, gîndirea nu poate fi 
ferecată în lanțuri. Ideile marxism- 
leninismului vor pătrunde tot mai 
mult și în conștiința americanilor
— tineri sau vîrstnici. Un astfel 
de semn este între altele și „atrac
ția unei mulțimi mari" (pag. 1060 
articolul citat) la cursurile de filo
zofie ținute de marxistul Corliss 
Lamont la universitatea Columbia, 
Atracția ideilor socialismului este 
imensă și S.U.A. va trebui să se 
convingă de acest lucru prin 
schimbările ce vor interveni și a- 
colo. Primul pas îl va constitui de 
hună seamă eliberarea gîndirii în
robite.

Un gestionar necinstit și un șef 
de șantier cu... „inimă bună"

SCRISOARE DESCHISA LUI NICOL.AE TOMA DIRECTOR
ADJUNCT AL I.S.P.E.-BUCUREȘTI

Ați fost nu de mult pe șantie
rul din comuna Aref, satul Că- 
pățîneni, raionul Curtea de Ar
geș. Ne-a bucurat vizita dum- 
nevoastră. Ne-am spus: acum 
cînd veți cunoaște unele fapte 
de pe șantier măsurile nu vor 
întârzia să se arate. Și iată: 
au trecut aproape 2 luni de 
cînd ne-ați vizitat și multe lip
suri se mențin. Constructorii 
știu că ați luat unele măsuri 
bune pentru care vă mulțumesc. 
Dar printre altele ați aflat cîte 
ceva și despre matrapazlîcurile 
magazinerului șantierului, Va- 
sile Luncan. Poate că nu ați 
aflat totul despre el. Ei! Dacă 
tovarășul Dumitru Tracov, șe
ful șantierului v-ar fi spus tot 
ce știa... Dar de! Așa e tova
rășul Tracov Inimă bună.... As
cultă ce i se spune și tace. Nu-i 
plac măsurile radicale. De ce 
să-l deranjeze el pe Luncan ?

Și deși îi cunoaște bine „obi
ceiurile" nu-1 supără nici mă
car cu o floare. Dar din ședința 
care a avut loc, tot ați aflat 
destule lucruri. Și copiii de pe 
șantier știu că Luncan vinde 
pîinea muncitorilor cu supra- 
preț, că același Luncan face 
chefuri la Curtea de Argeș chel
tuind banii destinați aprovizio
nării muncitorilor de pe șan
tier. Ultima întâmplare cînd a 
vîndut pîinea muncitorilor unor 
nuntași dintr-o comună înveci
nată a stârnit indignarea tutu
ror.

Vă rugăm deci și pe această 
cale să luați măsurile ce se im
pun, măsurj cerute de lipsurile 
grave pe care Ie manifestă în 
munca lor Dumitru Tracov și 
Vasile Luncan.

RADU I. CONSTANTIN 
activist — Comitetul regio

nal U.T.M. — Pitești

In fiecare zi, ne adunăm la 
căminul cultural din comuna 
Rădăuți Prut, ’ raionul Dărabani, 
regiunea Suceava, în jurul apa
ratului de radio și îl plîngem 
ca pe un mort. Intr-adevăr, de 
6 luni acest aparat a plecat din 
mijlocul nostru. înainte era 
vesel, ne cînta muzică populară 
— și cunoștea multe cîntece — 
dar acum rămîne „rece" la toate 
insistențele noastre. Șase luni au 
trecut de cînd aparatului nostru

i-a pierit graiul, șase luni de 
cînd s-a cuibărit nepăsarea la 
căminul nostru cultural. Ce bine 
ar fi dacă ar pieri nepăsarea 
tovarășilor de la căminul cul
tural și de la secțiunea culturală 
a sfatului popular raional, iar 
aparatul de radio ar reveni în 
mijlocul noștru, să ne cînte din 
nou muzică populară romî- 
nească.

IL1E IFTODIE 
Instructor de pionieri

N-avem ilustrate!

Rh.
în Editura de stat pentru 

literatura politica a apărut:

V. I. LENIN —Opere, voi. 12. 
Volumul cuprinde lucrările scrise 
de V. I. Lenin în perioada ia

nuarie—iunie 1907.

344 pag 7,50 lei
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Am primit scrisoare de acasă, 
îmi scrie mama.

Dragul meu copil,
Sînt fericită că înveți bine 

și că ești cuminte. Nici nu mă 
gîndeam ca fiul meu să ajungă 
elev într-un oraș așa mare cum 
e Brăila. Te rog dragul meu, 
să-mi trimiți niște vederi, pen
tru a arăta rudelor orașul unde 
înveți tu.

Cu drag, mama
După două zile de la primi

rea scrisorii am răspuns 
mamei:

Dragă mamă,
Am umblat pe la toate libră-

riile din Brăila, pe la toate de
bitele de tutun — nu-fi fie 
teamă că am fost după ți
gări — dar vederi din Brăila 
nu am găsit.

Te rog, mamă, să te duci tu 
la cooperativa din sat unde vei 
găsi cu siguranță asemenea 
vederi. După ce le arăți rude
lor, trimite-mi-le și mie să le 
arăt tovarășilor care nu se în
grijesc ca ele să se găsească 
și în Brăila.

Al tău fiu..,
PETRE A. GHEORGHE 

elev

Joi dimineața a părăsit Capi
tala, plecind spre Helsinki, dele
gația Comitetului Femeilor De
mocrate din R.P.R. care va par
ticipa la sesiunea Consiliului Fe
derației Democrate Internaționale 
a Femeilor ce se va desfășura în
tre 22 și 27 iunie în capitala. Fin
landei.

Din delegație fac parte tovară
șele Aneta Marinescu, Ana Lungu 
și Anca Magheru.

★

Peste 5.000 de gălețeni au asis
tat joi seara la spectacolul dat 
de corul popular rus din Omsk. 
Arta interpretativă a solilor artei 
ruse s-a bucurat de o caldă apre
ciere

(Agewes)

Rodnica activitate
a Unîversîfâfîî ,,BoIyai“

CLUJ 20 (Agerpres). —
Universitatea cu limba de pre

dare maghiară „Bolyai" din Cluj 
desfășoară o rodnică activitate. 
De la înființarea universității și 
pînă acum, cele cinci facultăți ale 
universității au dat țării peste 
3.000 de absolvenți.

In acest an cursurile universi
tății sînt frecventate de 1.230 de 
studenți. Pentru buna lor pregă
tire funcționează 29 de laboratoa
re dotate cu apar at a j modern, 10 
biblioteci cu zeci de mii de vo
lume și publicații din țară și străi
nătate.

In^ cele 3 cămine ale universită
ții sînt cazați 750 de studenți și 
studente.

Statul acordă studenților meri
tuoși burse și indemnizații bă
nești. în acest an au fost acor
date 1.047 burse și indemnizații

de merit. Numeroși studenți sînt 
trimiși anual pe cheltuiala statu
lui în stațiuni balneo-climaterice 
din țară sau de peste hotare.

Studenții și cadrele didactice 
de la Universitatea .,Bolyai" tn- 
trețin strinse legături cu studen
ții și cadrele didactice de la Uni
versitatea clujeană „Victor Babeș" 
cu limba de predare romină. fn 
cursul acestui an, buletinul știin- 
țific al Universităților „Victor 
Babeș" și „Bolyai" va apare în 
14 serii, pe specialități, In limbile 
romină și maghiară. Membrii 
cercurilor științifice ale celor 
două universități organizează de- 
plasări comune pentru documen
tare, ședințe comune de comuni
cări etc. Sînt organizate de ase
menea manifestări cultural-artis- 
tice comune.

ȘARADA — 10 puncte —

Prima silabă, cum să vă spun ? 
Corespunde cu cel mai bun dintre cei buni. 
Următoarele două sînt și ele ușoare 
E vorba de-un tîlhar în larg, pe mare. 
Al treilea cuvînt pe rominește sadea 
E sinonim cu expresia „nu cumva ?" 
In continuare acum pe toate de veți citi 
Un gen de pompă imediat veți găsi.
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In legătura cu problema rezolvării juste
/. • • »• *

- a contradicțiilor din rîndurile poporului
PEKIN 19 (Agerprea). - La 18 

Iunie la Pekin s-a difuzat cores
pondenților itrăini textul cuvîntării 
rostite de tovarășul Mao Țze-dun la 
consfătuirea supremă de stat: „In le-

★
Tema generală a cuvîntării mele 

Hte problema rezolvării juste a con
tradicțiilor din rîndurile poporului. 
Pentru a face expunerea ei mai clară, 
această temă a fost împărțită în 12

gătură eu problema rezolvării juste 
a contradicțiilor din rîndurile poporu. 
lui".

Urmează textul integral al cuvîn
tării.

*
capitole. Aici se va vorbi și despre 
contradicțiile dintre noi și dușmanii 
noștri. Atenția principală va ii insă 
acordată problemei contradicțiilor din 
rîndurile poporului.

★

MAO ȚZE-DUN
(Cuvlntare rostita la 27 februarie 1957, la cea de-a 11-a ședință lărgită 

a Consfătuirii supreme de stat Textul reprezintă stenograma revăzută de autor 
cu unele complectări făcute de el)

★

ia Două tipuri de contradicții 
diferite prin natura lor

Tn prezent statul nostru este mai 
■nit ca oricînd. Victoria revoluției 
burghezo-democratice și a revoluției 
socialiste, precum și succesele con
strucției socialiste au schimbat foarte 
repede înfățișarea vechii Chine. In 
fața noastră se deschid perspectivele 
unui viitor și mai minunat al patriei. 
Au rămas definitiv de domeniul tre
cutului dezbinarea și haosul în stat, 
urîte de popor. Poporul de 600 mi
lioane al țarii noastre, strîns unit, 
desfășoară astăzi măreața construcție 
socialistă sub conducerea clasei mun
citoare și a partidului comunist. Uni
tatea statului, coeziunea poporului și 
a tuturor naționalităților din (ară — 
iată chezășia principală a victoriei 
neîndoielnice a cauzei noastre. A- 
Ceasta nu înseamnă însă nicidecum 
că în societatea noastră nu mai 
există nici un fel de contradicții. Pă
rerea că contradicțiile lipsesc nu co
respunde realității obiective și este 
naivă. In societatea noastră există 
două tipuri de contradicții: contra
dicțiile dintre noi și dușmanii noștri 
și contradicțiile din rîndurile poporu
lui. Aceste două tipuri de contradicții 
sînt absolut diferite prin natura lor. 

Pentru a înțelege just contradic
țiile care se încadrează în cele două 
tipuri diferite — contradicțiile dintre 
noi și dușmanii noștri și contradic
țiile din rîndurile poporului — tre
buie să vedem în primul rînd ce este 
„poporul" și ce sînt „dușmanii". No
țiunea de „popor" nu are același 
conținut în toate statele și tn toate 
perioadele istorice prin care trece 
fiecare stat Să luăm de pildă situația 
din tara noastră. In timpul războiu- 
lui împotriva cotropitorilor japonezi 
poporul era alcătuit din toate clasele, 
păturile și grupurile sociale care se 
opuneau Japoniei, iar imperialiștii ja
ponezi, trădătorii naționali și elemen
tele filojaponeze erau dușmanii po
porului. In perioada războiului de 
eliberare dușmanii poporului erau 
imperialiștii americani și lacheii lor 
— burghezia birocratică, moșierii și 
reacționarii gomindaniști care repre
zentau aceste clase, poporul era al
cătuit din toate clasele, păturile și 
grupurile, sociale care se împotriveau 
acestor dușmani.

In etapa actuală, în perioada con
struirii socialismului, poporul este al
cătuit din toate clasele, păturile și 
grupurile sociale care aprobă și spri
jină construcția socialistă și participă 
la această construcție: dușmanii po
porului sînt forțele sociale și grupu- 
rile sociale care se împotrivesc re
voluției socialiste, au o atitudine 
ostilă construcției socialiste și o 
subminează.

Contradicțiile dintre noi și dușmanii 
noștri sînt contradicții antagoniste. 
Contradicțiile din rîndurile poporului, 
dacă este vorba de contradicțiile din
tre oamenii muncii, nu sînt antago
niste, iar dacă e să vorbim de contra
dicțiile dintre clasele explbatate și 
clasele exploatatoare, în afară L. 
aspectul antagonist ele au și un as
pect neantagonist. Contradicțiile din 
rîndurile poporului nu au apărat 
acum ; ele au avut și au un conținut 
diferit în diferite perioade ale revo
luției și construcției socialiste. Tn ac
tualele condiții din țara noastră e- 
xistă următoarele contradicții tn rîn
durile poporului: contradicțiile din 
rîndurile clasei muncitoare, contradic
țiile din rîndurile țărănimii, contra
dicțiile din rîndurile intelectualității, 
contradicțiile dintre clasa muncitoare 
și țărănime, contradicțiile dintre 
muncitori și țărani pe de o parte și 
intelectuali pe de altă parte, contra
dicțiile dintre clasa muncitoare și 
ceilalți oameni ai muncii pe de o 
parte și burghezia națională pe de 
altă parte, contradicțiile din rîndu
rile burgheziei naționale etc. etc. Gu
vernul nostru popular este un guvern 
care reprezintă într-adevăr interesele 
poporului și slujește poporul; dar și 
între el și masele populare există a- 
numite contradicții. Acestea sînt . con
tradicțiile dintre interesele de stat și 
cele colective pe de o parte și intere
sele personale pe de altă parte, contra
dicțiile dintre democratism și centra
lism, contradicțiile dintre conducători 
și cei conduși, contradicțiile dintre 
stilul birocratic al unor funcționari ^,luuaa. uc lllullulluare ,, uazala
publici și mase. Asemenea contradic- pe alianța dintre muncitori și țărani, 
țu sînt și ele contradicții din rîndurile ...
poporului.

Vorbind în general, contradicțiile 
din rîndurile poporului sînt contradic
ții ce există în condițiile în care inte. 
resele poporului sînt în linii mari uni
tare.

In statul nostru contradicțiile dintre 
clasa muncitoare și burghezia națio
nală fac parte din contradicțiile din 
rîndurile poporului. Lupta de clasă 
dintre clasa muncitoare și burghezia 
națională se încadrează în general în 
lupta de clasă din rîndurile poporului, 
deoarece burghezia națională din țara 
noastră are un caracter dublu. Tn pe
rioada revoluției burghezo-democra
tice burghezia națională avea pe de 
o parte un caracter revoluționar, iar 
pe de altă parte avea un caracter 
împăciuitorist. Tn perioada revoluției 
socialiste burghezia națională pe de o 
parte exploatează clasa muncitoare 
realizînd din aceasta profituri, iar pe 
de. altă parte sprijină Constituția și 
vrea să accepte transformările socia
liste, Burghezia națională se deosebeș
te de imperialiști, moșieri și burghezia 
birocratică. Contradicțiile dintre clasa 
muncitoare și burghezia națională sînt 
contradicții între exploatați și exploa
tatori care, ca atare, sînt antagoniste. 
Dar în condițiile concrete existente în 
țara noastră, dacă contradicțiile anta-

vor 
pot

goniste dintre aceste două clase 
fi tratate în modul cuvenit ele se . 
transforma în contradicții neantago- 
niște și se pot rezolva pe cale pașnică. 
Dacă le vom trata greșit, dacă nu vom 

, aplica fală de burghezia națională po
litica de unire, de critică și educare, 
sau dacă burghezia națională nu va 
accepta politica noastră, contradicțiile 
dintre clasa muncitoare și burghezia 
națională se pot transforma în contra
dicții dintce noi și dușmanii noștri.

Contradicțiile dintre noi și dușmanii 
noștri și contradicțiile din rîndurile 
poporului sînt două tipuri de contra
dicții diferite prin natura lor; iar me
todele de rezolvare a acestora sînt de 
asemenea diferite. Pe scurt, primul 
tip de contradicții se referă la pro
blema unei delimitări precise între noi 
și dușmanii noștri, iar al doilea tip de 
contradicții se referă la problema unei 
delimitări precise Intre adevăr și ne
adevăr. Firește că problema relațiilor 
dintre noi și dușmanii noștri este în 
aceiași timp o problemă a adevărului 
și a neadevărului. Astfel, de pildă, pro
blema de a se ști cine are dreptate și 
cine nu are dreptate — noi sau forțele 
reacționare interne și externe ca im
perialismul, feudalismul și capitalul 
birocratic — este de asemenea o pro
blemă de adevăr și neadevăr; această 
problemă face parte insă dintr-o altă 
categorie de probleme de adevăr și 
neadevăr, care diferă prin natura ei 
de problemele din sinul poporului.

Statul nostru este un stat de dicta
tură democratică a poporului, condus 
de clasa muncitoare și bazat pe alian
ța dintre muncitori și țărani. Care 
sînt funcțiile acestei dictaturi ? Prima 
funcție a dictaturii este reprimarea in 
țară a claselor reacționare, a reacțio
narilor ș: exploatatorilor care se opun 
revoluției socialiste, reprimarea acelora 
care subminează construcția socialistă; 
aceasta are drept scop rezolvarea con- 
tradicții'or dintre noi și dușmanii noș
tri din tară. Această iaacție a dictaturii 
are, de pildă, ca scop de a aresta și a 
condamna unele elemente contrarevo
luționare. de a priva pe un anumit 
timp pe moșieri și pe reprezentanții 
burgheziei birocratice de drepturi 
electorale, de a-i lipsi de liber
tatea cuvîntului. Pentru a asigura 
ordinea publică și interesele maselor 
largi populare dictatura trebuie exer
citată de asemenea fată de hoți, ex- 
crod, asasini și incendiatori, bande de 
huligani și diferite elemente dăună
toare care subminează serios ordinea 
publică. Dictatura are și o a doua 
funcție și anume să apere statul împo
triva activității subversive și a unei 
eventuale agresiuni din partea dușma- 

se ivește o 
situație, în fata dicta

se pune sarcina de a re- 
contradicțiile dintre noi și 

nii noștri externi. Scopul dicta-

nilor externi. Cînd 
asemenea 
turii (• 
zolva

.
turii este d»a apăra munca pașnică a 
întregului popor, de a transforma 

■ China totr-un stat socialist cu o in- 
dustrie modernă, cu o agricultură mo
dernă, cu știință și cultură modernă. 
Cine exercită dictatura ? Desigur clasa 
muncitoare și poporul condus de ea. 
Dictatura nu se exercită în sînul po
porului. Poporul nu poate să exercite 
dictatura fa|ă de el însuși; nu se poa
te ca o parte a poporului să asu
prească cealaltă parte. Delicvenții
din rîndurile poporului trebuie de
asemenea sancționați conform legii; 
între aceasta și dictatura care se ma
nifestă in reprimarea dușmanilor po
porului există însă o deosebire prin
cipială. Tn rîndurile poporului se exer
cită centralismul democratic. Constitu
ția noastră prevede că cetățenii Repu
blicii Populare Chineze au libertatea 
cuvîntului, presei, întrunirilor, liber
tatea de asociere, libertatea de 
a manifesta și demonstra, libertatea 
de a practica cultul religios și alte 
libertăți. Constituția noastră stabi
lește de asemenea că organele de stat 
exercită centralismul democratic, că 
organele de stat trebuie să se sprijine 
pe maseie populare, că lucrătorii din 
instituțiile de stat trebuie să fie în 
slujba poporului. Democrația noastră 
socialistă este cea mai largă demo
crație care nu poate să existe în nici 
un stat burghez. Dictatura noastră este 
dictatura democratică a poporului, 
condusă de clasa muncitoare și bazată

Aceasta înseamnă că în rîndurile po
porului se înfăptuiește democrația, iar 
toti oamenii care se bucură de drep
turi Cetățenești — uniți de clasa mun
citoare — în primul rînd țăranii, exer
cită dictatura fată de clasele reacțio
nare, fată de reacționari și fată de 
elementele care se opun transformă
rilor socialiste și construcției socialiste.

avea 
avea

Din punct de vedere politic a 
drepturi cetățenești înseamnă a 
drept la libertate și democrație.

Această libertate este însă o 
tate înfăptuită sub o anumită __
ducere, iar democrația este o demo
crație dirijată prin centralism ; aceas
ta nu înseamnă anarhie. Anarhia nu 
corespunde intereselor și aspirațiilor 
poporului.

Evenimentele din Ungaria au bucu
rat pe unii oameni din țara noastră. 
Ei au început să spere că și în China 
vor surveni evenimente similare, că 
mii de oameni vor ieși în stradă ma- 
nifestînd împotriva guvernului popu
lar. Asemenea speranțe sînt contrare 
intereselor maselor populare și nu se 
pot bucura de sprijinul lor. O parte 
din masele poporului ungar a fost 
înșelată de forțele contrarevoluționare 
interne și externe și a folosit în mod 
greșit violența împotriva guvernului 
popular; toate acestea au adus pre

liber-
con-

judicii atît statului cît și poporului. 
Rebeliunea care a durat citeva șăp- 
taminj a adus economiei pagube pen
tru a căror compensare va fi nevoie 
de timp îndelungat Or. unii oameni 
din tara noastră au manifestat șovă
ieli in problema ungară, deoarece ei 
nu se descurcă in situația internațio
nală concretă. Ei consideră că în sis
temul nostru democrat-popular ar e- 
xista prea putină libertate. în timp ce 
in sistemul democratic parlamentar 
occidental ar exista multă libertate. Ei 
cer ca după modelul occidental să se 
instituie sistemul bipartid in care 
un partid se află la putere, iar celă
lalt In opoziție. Dar un asemenea sis
tem. așa-zis bipartid, nu constituie 
declt un anumit mijloc de menținere 
a dictaturii burgheze și nu poate cttuși 
de puțin să asigure libertatea și 
drepturile oamenilor muncii. In rea
litate. în lume nu există dectt liber
tate concretă și democrație concretă 
și nu . există libertate abstractă și de
mocrație abstractă. Intr-o societate 
căreia ti este proprie lupta de clasă 
oamenii muncii nu dispun de liberta
tea de a nu fi supuși exploatării, de
oarece clasele exploatatoare dispun de 
libertatea de a exploata pe oamenii 
muncii. Din moment ce acolo există 
democrație pentru burghezie, nu exis
tă democrație pentru proletariat și 
oamenii muncii. Unele state capitalis
te tolerează și existenta legală a par
tidelor comuniste, dar numai In mă
sura în care aceasta nu știrbește in
teresele fundamentale ale burgheziei, 
neadmitîndu-se depășirea acestei limi
te. Oamenii care cer libertate abstrac
tă, democrație abstractă, consideră că 
democrația constituie un scop și nu 
recunosc că democrația este un mij
loc. Uneori, democrația pare să fie 
nn scop, în realitate însă ea nu este 
decît un fel de mijloc. Marxismul ne 
arată că democrația face parte din 
suprastructură, că ea aparține dome
niului politicii. Aceasta înseamnă că 
in ultimă instanță democrația serveș
te baza economică. Așa stau lucru
rile și în ce privește libertatea. Demo
crația și libertatea sînt relative, iar 
nu absolute, ele au apărut și s-au 
dezvoltat tn cursul istoriei. In sînul 
poporului țârii noastre, democrația 
presupune centralism, iar libertatea — 
disciplină. Toate acestea alcătuiesc 
două laturi opuse ale unul singur 
tot; ele sînt opuse, dar totodată uni
tare și de aceea nu trebuie ca, sub
liniind in mod unilateral una din 
aceste laturi, să o negăm pe cealaltă. 
In sînul poporului nu ne putem lipsi 
de libertate, dar nici nu ne putem 
lipsi de disciplină, nu ne putem lipsi 
de democrație, dar nici nu ne putem 
lipsi de centralism. Centralismul nos
tru democratic constituie tocmai o a- 
semenea unitate între democrație și 
centralism, unitatea dintre libertate și 
disciplină. Intr-un asemenea sistem 
poporul se bucură de o largă demo
crație și libertate: el trebuie în ace
lași timp să se mențină în limitele 
disciplinei socialiste. Masele largi 
populare înțeleg acest adevăr.

Sintem pentru libertatea înfăptuită în 
condițiile existenței unei conduceri,.pen
tru democrația dirijată prin centra
lism, dar aceasta nu înseamnă nicide
cum că problemele ideologice și proble
mele descoperirii adevărului și neadevă
rului în rîndurile poporului ar putea fi 
soluționate prin metode de constrîn- 
gere. încercările de a soluționa pro
blemele ideologice și problema ade
vărului și neadevărului prin metode 
administrative și metode de constrîn- 
gere nu sînt numai inutile, ci chiar 
dăunătoare. Nu putem aplica metode 
administrative pentru lichidarea reli
giei, nu putem sili pe oameni să nu 
fie credincioși. Oamenii nu pot fi si
liți să renunțe la idealism, de ase
menea, nu pot fi siliți să-și însușească 
marxismul. Toate problemele de or
din ideologic, toate problemele liti
gioase în rîndurile poporului pot fi 
soluționate numai prin metode demo
cratice — metoda discuției, metoda 
criticii, metoda convingerii și educă
rii ; ele nu pot fi rezolvate prin me
tode de constrîngere și reprimare.

Pentru a putea desfășura o activi
tate rodnică în producție, pentru a 
învăța și a trăi în condiții de ordine, 
poporul cere guvernului său, conducă
torilor producției și conducătorilor or
ganelor cultural-educative să dea di
ferite dispoziții administrative cores
punzătoare, cu caracter obligatoriu. 
Fără asemenea dispoziții administra
tive este imposibil să se mențină or
dinea publică, lucru înțeles de oame
nii care posedă cunoștințe elementare.

Metodele convingerii și educării, 
precum și dispozițiile administrative 
folosite pentru rezolvarea contradicții
lor din sînul poporului se comp'lectea- 
ză reciproc. Dispozițiile administrati
ve pentru menținerea ordinei publice 
trebuie să fie și ele însoțite de con
vingere și muncă educativă, deoarece 
dacă ne-am bizui numai pe dispoziții 
administrative în multe cazuri din a- 
cestea nu va rezulta nimic.

In 1942 am exprimat în mod con
cret această metodă democratică de 
rezolvare a contradicțiilor din rîndu
rile poporului, prin formula: „unire — 
critică—unire". Exprimată mai pe larg 
aceasta înseamnă: pornind de la ten
dința spre unire, să căutăm prin cri
tică sau luptă să rezolvăm contra
dicțiile și să obținem implicit o nouă 
unire pe o bază nouă. După cum ara
tă experiența noastră, aceasta consti
tuie o metodă justă de rezolvare a 
contradicțiilor din rîndurile poporului. 
In 1942 am aplicat această metodă 
pentru rezolvarea contradicțiilor din 
rîndurile partidului comunist și anu
me pentru rezolvarea contradicțiilor 
dintre dogmatici și masele largi ale 
membrilor de partid, a contradicțiilor 
dintre dogmatism și marxism.

In trecut dogmaticii „stîngiști" a-

plicau în lupta internă de partid o me
todă denumită „luptă cruntă și lovi
tură necruțătoare". Această metodă a 
fost greșită.

In critica făcută dogmatismului de- 
viaționist „stîngtst" nu am aplicat a- 
ceastă metodă veche, ci una nouă și 
anume ca, pornind de la năzuința spre 
unire, să delimităm precis prin critică 
sau luptă adevărul de neadevăr și 
să obținem, pe o bază nouă, noua uni
re. Această metodă a fost adoptată 
cu prilejul mișcării pentru reglementa
rea stilului, care s-a desfășurat tn 
1942. Cîțiva ani mai ttrziu, în timpul 
celui de-al VII-lea Congres pe întrea
ga Chină al Partidului Comunist Chi
nez, care a avut loc în 1945, scopul 
unirii întregului partid a fost atins cu 
adevărat și datorită acestui fapt re
voluția populară a repurtat o victo
rie măreață.

In aplicarea acestei metode trebuie 
să se pornească în primul rînd de la 
năzuința spre unire. Dacă năzuința 
subiectivă spre unire lipsește, lupta 
duce deîndată și în mod inevitabil 
spre o dezorganizare căreia i se va 
face față cu greu. Nu este oare acest 
lucru egal cu aplicarea metodei „lup
tei crunte și loviturii necruțătoare" ? 
Despre ce fel de unire a partidului 
poate să fie vorba în acest caz ? Pe 
baza acestei experiențe noi am ajuns 
la formula: „unire—critică—unire". Cu 
alte cuvinte: „Să sancționăm pentru 
trecut ca povață pentru viitor, să tra
tăm boala pentru a salva bolnavul". 
Noi am răspîndit această metodă și 
tn afara partidului. In toate bazele de 
sprijin antijaponeze am folosit aceas
tă metodă și am dobîndit succese uria
șe în reglementarea relațiilor dintre 
conducere și mase, a relațiilor dintre 
armată și populație, a relațiilor din
tre ofițeri și soldați, a relațiilor din
tre diferitele unități militare, a rela
țiilor dintre diferiți activiști.

Această problemă poate fi Intîlnită 
într-o perioadă și mai veche din isto
ria partidului nostru. Chjar de la crea
rea în sudul țării a trupelor revolu
ționare și a bazelor de sprijin revolu
ționare în 1927, noi am început să apli
căm această metodă pentru reglemen
tarea relațiilor dintre partid și mase, 
dintre armată și populație, dintre ofi
țeri și soldați, precum și a celorlalte 
relații în rîndurile poporului. Deosebi
rea constă numai în faptul că în 
timpul războiului împotriva cotropito
rilor japonezi această metodă se fo
losea în mod mult mai conștient. După 
eliberarea întregii țări am început să 
aplicăm metoda „unire — critică — 
unire" și față de partidele democratice 
și cercurile comercial-industriale. Sar
cina noastră actuală este de a conti
nua să răspîndim și să aplicăm și mai 
bine această metodă în rîndurile între- 
gufui popor și să cerem ca această 
metodă să fie aplicată pentru rezolva
rea contradicțiilor interne în toate uzi
nele și fabricile, în toate cooperativele 
de producție, întreprinderile comer
ciale, instituțiile de învățămînt, insti
tuțiile, organizațiile obștești, pe scurt 
— de către întreaga populație de 600 
milioane.

In condiții obișnuite contradicțiile 
din rîndurile poporului nu sînt anta
goniste. Dacă ele sînt însă tratate în 
mod greșit, sau dacă dispare vigilența 
și se manifestă nepăsare și neglijență, 
poate apare antagonismul. In statele 
socialiste o asemenea situație este de- 
obicei doar un fenomen parțial și vre
melnic. Aceasta se explică prin faptul 
că în statele socialiste a fost lichidată 
exploaiarea omului de către om și in
teresele poporului sînt în linii mari 
unitare.

Acțiunile antagoniste, care s-au ma
nifestat pe scara destul de largă în 
timpul evenimentelor din Ungaria, se 
explică prin rolul pe care l-au avut 
acolo factorii contrarevoluționari in
terni și externi. Acest fenomen este 
specific și vremelnic. Reacționarii din 
interiorul statelor socialiste, în cîrdășie 
cu imperialiștii, folosind contradicțiile 
din rîndurile poporului, se dedau la 
provocări și seamănă discordie, agită 
și instigă poporul, încercînd să-și în
făptuiască planurile perfide. Această 
lecție trasă din evenimentele din Un
garia merită atenția generală.

Multora li se pare că aplicarea me
todelor democratice pentru rezolvarea 
contradicțiilor din rîndurile poporului 
este o problemă nouă. In realitate însă 
nu este așa. Marxiștii întotdeauna au 
considerat și consideră că proletaria
tul, înfăptuindu-și opera, se poate 
sprijini numai pe masele populare, că 
comuniștii, activînd în rîndurile oa
menilor muncii, trebuie să aplice me
todele democratice de convingere și 
educare, nefiind în nici un caz tole
rabilă în această privință folosirea 
metodelor administrative și a constrân
gerii. Partidul Comunist Chinez res- 
pectă în mod conștiincios acest prin
cipiu marxist-leninist. Sîntem întot
deauna pentru ca, în condițiile dicta
turii democratice a poporului, rezol
varea contradicțiilor dintre noi și duș
manii noștri, precum și a contradic
țiilor din rîndurile poporului, contra
dicții care se încadrează în două ti
puri de contradicții diferite prin .na
tura lor, să se facă prin aplicarea a 
două metode diferite — dictatura și 
democrația. Despre aceasta s-a vorbit 
pe larg în numeroase documente ante
rioare ale partidului nostru și în cu- 
vîntările multor conducători ai parti
dului nostru.

In articolul „Despre dictatura demo
cratică a poporului", pe care l-am 
scris în 1949, spuneam că „îmbinarea 
reciprocă a democrației în rîndurile 
poporului și a dictaturii asupra reac- 
țiunii reprezintă tocmai dictatura de
mocratică a poporului", că pentru re
zolvarea problemelor din rîndurile po
porului „se aplică o metodă democra
tică, adică metoda convingerii și nu 
metoda constrîngerii". In cuvîntarea

mea rostită în Iunie 1950 Ia cea de-a 
doua sesiune a Consiliului Consultativ 
Politic Popular al Chinei spuneam de 
asemenea : „Pentru înfăptuirea dicta
turii democratice a poporului se aplică 
două metode. Față de dușmani se 
aplică metoda dictaturii. Aceasta în
seamnă că în cursul unei perioade ne
cesare nu li se permite să ia parte la 
activitate politică, sînt obligați să se 
supună legilor guvernului popular, sînt 
obligați să muncească și sînt reeducați 
prin muncă pentru a deveni oameni noi. 
In opoziție cu aceasta, față de popor 
nu se aplică metoda constrîngerii, ci 
metoda democratică. Aceasta înseam
nă că este absolut necesar să se dea 
poporului posibilitatea de a participa 
ia activitatea politică, să nu fie con- 
strîns să facă un lucru sau altul, ci. 
aplicînd metoda democratică,_ să se 
educe poporul și să se desfășoare o 
muncă de lămurire în rîndurile aces
tuia. O asemenea educație constituie 
o autoeducație a poporului, iar metoda 
criticii și autocriticii constituie princi
pala metodă de autoeducare".

fn trecut am vorbit de multe ori 
despre aplicarea metodelor democra
tice în rezofvarea contradicțiilor din 
rîndurile poporului și așa am procedat 
în linii mari în munca noastră, mulți 
activiști și populația înțelegînd a- 
ceastă problemă tn practică. De ce 
oare acum se găsesc oameni cărora li 
se pare că aceasta ar fi o problemă 
nouă ? Aceasta se explică prin faptul 
că în trecut lupta dintre noi și duș
manii noștri din interior și exterior 
era foarte aprigă și oamenii nu dă
deau contradicțiilor din rîndurile po
porului atîta atenție ca în prezent

Mulți nu pot face o delimitare netă 
între aceste două tipuri de contra
dicții diferite prin caracterul lor, a- 
dică nu pot deosebi contradicțiile 
dintre noi și dușmanii noștri de con
tradicțiile din rîndurile poporului și 
confundă ușor aceste două tipuri de 
contradicții. Trebuie recunoscut că 
aceste două tipuri de contradicții sînt 
uneori ușor de confundat Tn activi
tatea noastră anterioară s-a întîm- 
plat să le confundăm. Tn cadrul acti
vității de stîrpire a elementelor con
trarevoluționare oameni buni au fost 
luați în mod greșit drept răi; ase
menea cazuri s-au întîmpiat în tre
cut, se întîmplă și acum. Greșelile 
noastre n-au crescut și aceasta se 
explică prin faptul că în politica 
noastră am stabilit că este necesar 
să se tragă o linie netă între noi și 
dușmanii noștri, că greșelile trebuie 
îndepărtate.

Filozofia marxistă consideră că le
gea unității contrariilor este legea 
fundamentală a universului. Această 
lege acționează pretutindeni atît în 
natură, cît și în societatea omenească 
și în conștiința oamenilor. Laturile 
opuse ale contradicției coexistă în 
unitate și în luptă și aceasta stimu
lează mișcarea și schimbarea lucru
rilor și fenomenelor. Pretutindeni 
există contradicții și ele au un ca
racter diferit numai datorită caracte
rului diferit al lucrurilor și fenome
nelor. Pentru fiecare lucru (fenomen) 
concret unitatea contrariilor este con
diționată, temporară, trecătoare, și 
de aceea relativă, tn timp ce lupta 
contrariilor este absolută. Lenin a 
expus foarte clar această lege.

In țara noastră tot mai mulți oa
meni înțeleg această lege. Totuși 
pentru mulți, recunoașterea acestei 
legi este una, iar aplicarea ei la 
examinarea și rezolvarea problemelor 
— alta. Mulți nu se pot hotărî să 
recunoască deschis că în rîndurile 
poporului nostru mai există încă con
tradicții și că tocmai aceste contra
dicții stimulează mersul înainte al 
societății noastre.

Mulți nu recunosc că în societatea 
socialistă mai există încă contradicții 
și de aceea, izbindu-se de contradic
țiile existente în societate, se intimi
dează și dau dovadă de nehotărîre, 
devin pasivi; ei nu înțeleg că în 
procesul neîntreruptei reglementări și 
rezolvări juste a contradicțiilor se va 
întări neîncetat unitatea și coeziunea 
internă a societății socialiste. In con
secință se ivește necesitatea de a 
duce muncă de lămurire în rîndurile 
poporului din țara noastră și înainte 
de toate în rîndurile activiștilor pen
tru a-i face pe oameni să înțeleagă 
contradicțiile societății socialiste și 
practica rezolvării acestor contradicții 
prin metode juste.

Contradicțiile societății socialiste 
diferă radical de contradicțiile vechii 
societăți, de pildă de contradicțiile 
societății capitaliste. Contradicțiile so
cietății capitaliste se manifestă prin 
antagonism și conflicte acute, prin- 
tr-o ascuțită luptă de clasă; ele nu 
pot fi rezolvate de orînduirea capita
listă însăși, ci pot fi rezolvate numai 
de revoluția socialistă. Altfel stau 
lucrurile cu contradicțiile societății 
socialiste, care, în opoziție totală cu 
contradicțiile societății capitaliste, nu 
sînt antagoniste și pot fi rezolvate 
neîntrerupt chiar de orînduirea so
cialistă.

In societatea socialistă contradic
țiile fundamentale continuă să fie 
contradicțiile dintre relațiile de pro
ducție și forțele de producție, contra
dicțiile dintre suprastructură și baza 
economică. Deosebirea constă în fap
tul că aceste contradicții ale socie
tății socialiste diferă radical prin ca
racter și împrejurări de contradicțiile 
între relațiile de producție și forțele 
de producție, de contradicțiile între 
suprastructură și baza economică, 
inerente vechii societăți. Orînduirea 
socială care există în prezent în țara 
noastră este mult superioară orîn- 
duirii sociale din vechea epocă. Dacă 
noua orînduire n-ar fi superioară n-ar 
fi fost răsturnată vechea orînduire și 
nu s-ar fi putut instaura noua orîn
duire.

Cînd se spune că, tn comparație 
cu relațiile de producție din vechea 
epocă, relațiile de producție socialiste 
corespund mai bine caracterului dez
voltării forțelor de producție, prin 
aceasta se înțelege faptul că relațiile 
de producție socialiste dau forțelor de 
producție posibilitatea de a se dezvol
ta într-un ritm nemaiîntîlnit pentru 
vechea societate, că de aceea produc
ția se lărgește necontenit, iar nevoile 
mereu crescînde ale poporului sînt sa
tisfăcute treptat. In vechea Chină, 
care se afla sub dominația imperialis
mului, feudalismului și capitalului bi
rocratic, forțele de producție s-au dez
voltat extrem de încet întotdeauna. 
Vreme de peste 50 de ani, pînă la 
eliberare, în întreaga țară, cu excepția 
părții de nord-est, producția de oțel 
s-a cifrai în total doar Ia cttev'a zeci 
de mii de tone anual. Chiar dacă se 
adaugă la aceasta partea de nord-est 
producția anuală maximă de oțel n-a 
depășit ceva mai mult de 900.000 de 
tone. In anul 1949, producția de oțel 
reprezenta în întreaga țară doar ceva 
mai mult de 100.000 de tone. Dar iată 
că în decurs de numai 7 ani, care au 
trecut de la eliberarea întregii țări, 
producția de oțel a ajuns la 4 milioane 
și cîteva sute de mii de tone pe an. 
Acum s-a creat o industrie construc
toare de mașini care n-a existat a- 
proape deloc in vechea Chină, și in
dustriile constructoare de automobile 
și de avioane care nu existau deloc.

încotro trebuie să meargă China 
după ce poporul a răsturnat domina
ția imperialismului, feudalismului șl 
capitalului birocratic ? Spre capi
talism sau spre socialism ? Mulți oa
meni nu înțeleg clar această întrebare. 
Viata a și răspuns la această între
bare : China poate fi salvată numai de 
socialism. Orînduirea socialistă a dus 
la dezvoltarea impetuoasă a forțelor 
noastre de producție și acest lucru 
nu pot să nu-1 recunoască pînă și duș
manii noștri din afară.

Dar orînduirea socialistă a fost 
creată în țara noastră abia de curînd, 
statornicirea ei nu a fost încă desă- 
vîrșită și nu s-a întărit încă pe 
deplin. In întreprinderile mixte de 
stat-particulare ale industriei și co
merțului capitaliștii mai primesc 
încă un procent fix, adică mai 
există exploatare; dacă vorbim din 
punctul de vedere al proprietății, în
treprinderile de acest tip nu sînt încă 
pe deplin socialiste prin caracterul lor. 
O parte din cooperativele agricole de 
producție și cooperativele de produc
ție meșteșugărească mai au un carac
ter semisocialist: fn cooperativele pe 
deplin socialiste mai este necesar să 
se continue rezolvarea cîtorva pro
bleme privind proprietatea. In toate 
ramurile economiei interdependenta 
dintre, producție și schimb se stabi
lește încă treptat, în conformitate 
cu principiile socialiste și se găsesc 
treptat forme tot mai adecvate.

In economia bazată pe proprietatea 
întregului popor și în economia bazată 
pe proprietatea colectivă — în aceste 
două forme ale economiei socialiste și 
în relațiile dintre ele o problemă com
plexă este cea a corelației dintre acu
mulare și consum, care nu poate fi re
zolvată ușor dintr-odată și pe deplin 
rațional. In general relațiile de pro
ducție socialiste au fost deja create și 
ele corespund dezvoltării forțelor de 
producție; dar. totodată, ele sînt încă 
departe de a -fi perfecte și această 
imperfecțiune este în contradicție cu 
dezvoltarea forțelor de producție. Afa
ră de situația în care relațiile de pro
ducție corespund și tn același timp sînt 
tn contradicție cu dezvoltarea forțelor 
de producție, există de asemenea si

tuația în care suprastructura cores
punde și în același timp este tn con
tradicție cu baza economică.

Orînduirea de stat și legile dictaturii 
democrate a poporului, precum și ideo
logia socialistă călăuzită de marxism
leninism care constituie suprastructura 
au un rol motor activ în obținerea vl-e- 
toriei transformărilor socialiste tn țara 
noastră șl în crearea unei organizări 
socialiste a muncii, sînt tn concordanță 
cu baza economică socialistă, adică cu 
relațiile de producție socialiste. Dar 
existența ideologiei burgheze, existen
ța unui anumit stil birocratic în orga
nele de stat și a unor lipsuri tn unele 
verigi ale orînduirii de stat, sînt, la 
rîndul lor, tn contradicție cu baza eco
nomică socialistă. Va trebui să conti
nuăm să rezolvăm contradicțiile de 
acest fel în conformitate cu condițiile 
concrete. Se Înțelege că după rezolva
rea acestor contradicții se pot ivi iar 
noi probleme. Noile contradicții tre
buie rezolvate și ele. Astfel, de pildă, 
pot continua să existe in mod obiec
tiv, vreme îndelungată, contradicții 
între producția socială și nevoile so
ciale care vor trebui reglementate 
permanent prin planurile de stat

In (ara noastră se întocmește anual 
un plan economic, se stabilește pro
porția corespunzătoare între acumulare 
și consum, pentru a se realiza un echi
libru între producție și nevoi. A- 
cest echilibru este unitatea temporară 
și relativă a contrariilor. Trece un 
an și, vorbind în general, acest 
echilibru este încălcat de lupta contra
riilor, această unitate se schimbă, echi
librul se transformă tn dezechilibru, 
unitatea încetează a fi unitate, și pen
tru anul următor trebuie obținut diti 
nou echilibru și unitate. Tn aceasta 
constă superioritatea economiei noastre 
planificate. De fapt acest echilibru și 
această unitate sînt încălcate parțial 
tn fiecare lună, în fiecare trimestru și 
aceasta face necesară o reglementare 
parțială. Uneori, datorită faptului că 
reglementarea subiectivă- nu corespun
de realității obiective, se ivesc contra
dicții și se încalcă echilibrul. Aceasta 
înseamnă ceea ce numim noi o gre
șeală. Contradicțiile se Ivesc necontenit 
și se rezolvă necontenit; aceasta este 
legea dialectică a dezvoltării lucrurilor 
și fenomenelor.

In prezent situația este următoarea : 
larga luptă de clasă a maselor din pe
rioada revoluției, asemănătoare furtunii, 
este în linii mari terminată, dar lupta de 
clasă ca atare nu s-a terminat încă pe' 
deplin; masele largi salută, pe de o 
parte.» noua orînduire, pe de altă 
parte nu s-au obișnuit încă cu ea ; ex
periența lucrătorilor de stat nu este 
încă destul de bogată și ei trebuie să 
continue să studieze și- să cerceteze 
unele probleme concrete din domeniul 
telurilor politice. Aceasta înseamnă că 
orînduirea noastră socialistă mai tre
buie să se desăvîrșească și să se întă
rească. că masele populare mai trebuie 
să se obișnuiască cu această orînduire 
nouă, că lucrătorii de stat mai trebuie 
să învețe și să dobîndească experiență. 
Acum este imperios necesar să ridicăm 
problema delimitării nete a celor două 
tipuri de contradicții — contradicțiile 
dintre noi și dușmanii noștri și contra
dicțiile din rîndurile poporului, precum 
și problema rezolvării juste a contra
dicțiilor din rîndurile poporului, pentru 
a uni pe oamenii de toate naționalită
țile din tară într-o nouă luptă — bătă
lia împotriva naturii — pentru a ne 
dezvolta economia noastră, pentru a ne 
dezvolta cultura, pentru ca întregul 
nostru popor să treacă relativ bine 
prin actuala perioadă de trecere, pen
tru a întări noua noastră orînduire și 
pentru a construi noul nostru stat

2. Problema stîrpirii 
contrarevoluționarilor

Problema sttrpirii contrarevoluțio
narilor este o problemă de luptă din 
domeniul contradicțiilor dintre noi și 
dușmanii noștri. Tn popor există oa
meni care In problema sttrpirii contra
revoluționarilor au vederi oarecum di
ferite.

Există două categorii de oameni a 
căror părere se deosebește de a noa
stră. Oamenii cu concepții deviațio- 
niste de dreapta nu fac o delimitare 
între noi și dușmanii noștri și îi con
sideră pe dușmani drept ai noștri. Pe 
acei pe care masele largi îi consideră 
dușmani ei îi consideră prieteni. Oa
menii. cu concepții deviaționiste de 
stînga lărgesc cadrul contradicțiilor 
dintre noi și dușmanii noștri și consi
deră unele contradicții din sînul po
porului drept contradicții dintre noi 
și dușmanii noștri, Consideră contra
revoluționari oameni care. în realitate, 
nu sînt contrarevoluționari. Ambele 
concepții sînt greșite, pe baza lor nu 
poate fi rezolvată just problema stîr- 
pirii contrarevoluționarilor și de ase
menea nu poate fi dată o apreciere 
justă muncii noastre în ce privește 
stîrpirea contrarevoluționarilor.

Pentru a aprecia just munca de stîr
pire a contrarevoluționarilor în țara 
noastră n-ar strica să vedem ce in
fluență au avut evenimentele din Un
garia asupra statului nostru. Eveni
mentele din Ungaria au provocat oare- 
cari șovăieli în rîndurile unei părți a 
intelectualilor din țara noastră, dar nu 
au dus la nici o dezordine. Cum se 
explică aceasta ? Trebuie spus că una 
din cauze constă în aceea că noi i-am 
stîrpit într-o măsură destul de temei
nică pe contrarevoluționari.

Firește că trăinicia statului nostru 
este determinată în primul rînd nu de 
stîrpirea contrarevoluționarilor. Trăi
nicia statului nostru este determinată 
în primul rînd de faptul că avem un 
partid comunist și o armată de elibe
rare călite în lupta revoluționară care 
a durat cîteva decenii, că avem un 
popor muncitor călit în lupta revolu
ționară care a durat cîteva zeci de ani. 
Partidul nostru și armata noastră au 
rădăcini adînc înfipte în mase, sînt că
lite în focul îndelungatei lupte revo
luționare. sînt apte de luptă. Republica 
noastră populară s-a dezvoltat treptat 
din bazele de sprijin revoluționare și 
nu a fost creată dintr-o dată. Unii din 
democrații noștri de frunte s-au călit 
de asemenea într-o măsură sau alta 
și au trecut împreună cu noi prin 
urgii și dureri.

Unii din intelectualii noștri s-au că

lit în lupta împotriva imperialismului 
și forțelor reacționare, iar după elibe
rarea țării mulți au trecut prin școala 
reeducării ideologice care a avut drept 
scop să tragă o linie de hotar precisă 
între noi și dușmanii noștri.

In afară de aceasta trăinicia statu
lui nostru este determinată de aseme
nea de faptul că măsurile noastre eco
nomice sînt în linii generale juste, de 
faptul că viața populației a fost sta
bilizată și șe îmbunătățește treptat, de 
faptul că politica noastră față de bur
ghezia națională și de celelalte clase 
este de asemenea justă, precum și de 
alte cauze. Succesele noastre în dome
niul stîrpirii contrarevoluționarilor sînt 
însă fără îndoială una din cauzele 
importante ale trăiniciei statului nos
tru. De aceea, studenții noștri, deși 
printre ei există incă foarte mulți care 
provin din familii nemuncitoare, cu ex
cepția unui număr mic sînt patrioți, 
sprijină socialismul și în timpul eveni
mentelor din Ungaria printre ei nu 
s-au produs tulburări.

Așa stau lucrurile și cu burghezia 
națională. Cît despre principalele 
mase muncitorești-țărăneștii nici nu 
mai trebuie să vorbim.

După eliberarea țării am stîrpit d 
serie de elemente contrarevoluționare. 
Unele dintre ele, care au săvîrșit cri
me grav.e, au fost condamnate la 
moarte. Aceasta a fost absolut nece
sar, aceasta a fqst cerut de masele 
largi și s-a făcut pentru a elibera 
masele largi, oprimate timp îndelun
gat de elementele contrarevoluționare 
și de diferiți despoți, adică pentru a 
elibera forțele productive. Dacă nu 
am fi procedat astfel masele popu
lare nu și-ar fi putut ridica capul.

Incepînd din 1956 situația s-a 
schimbat radical. Dacă vorbim despre 
întreaga țară în ansamblu, forțele 
principale ale contrarevoluționarilor 
au fost deja lichidate. Din eliberarea 
forțelor de producție' sarcina noastră 
principală s-a transformat în apăra
rea și dezvoltarea forțelor de produc
ție în condițiile unor noi relații de 
producție. Există unii care nu înțeleg, 
că actuala noastră politică cores
punde actualei situații șj că politica 
dusă în trecut corespundea vechii si
tuații , ei vor să folosească actuala 
noastră politică pentru a respinge ho-' 
tărîrile luate in ce îi privește și ini»-» 
cearcă să nege uriașele succese .obr,. 
ținute în trecut în ceea (ce privdjte^

—----  ---- ■- ■ , . i
(Continuare în pag. 4-a)



tovarășului Mao Țze-dun
(urmare din pag. II I-a) 

slirpirea contrarevoluționarilor. A- 
ceasta este absolut greșit și ma
sele populare nu o vor permite.

In munca noastră de stîr- 
pire a contrarevoluționarilor 
succesele reprezintă princi
palul ; dar există și gre
șeli. In această muncă au existat 
atît exagerări cit și cazuri cind 
contrarevoluționarii au scăpat de 
pedeapsa meritată. Linia noastră 
constă în următoarele: „Dacă 
există contrarevoluționari, ei tre
buie stîrpiți ; dacă există greșeli, 
ele trebuie îndreptate". Linia 
noastră în munca de stîrpire a 
contrarevoluționarilor este linia 
maselor. Dar chiar dacă se apli
că linia maselor, în muncă pot 
totuși să existe lipsuri, aceste 
lipsuri vor fi însă relativ mai 
puține, iar greșelile vor putea 
fi îndreptate relativ mai ușor. 
Masele capătă experiență în 
luptă. Dacă acționăm just, căpă
tăm experiența acțiunilor juste ; 
dacă facem greșeli tragem învă
țăminte din greșelile făcute.

in ce privește greșelile comise 
în munca de stîrpire a contrare
voluționarilor, noi am și luat sau 
luăm măsuri pentru îndreptarea 
tuturor greșelilor care au tost 
deja descoperite. In ce privește 
greșelile pe care nu le-am desco
perit încă, intenționăm să luăm 
măsuri pentru Îndreptarea lor 
deindată Ce vor fi descoperite. 
Reabilitarea unei persoane sau 
alteia trebuie anunțată in cercul 
in care inițial s-a anunțat tiotă- 
rirea greșită. Propun ca anul a- 
cesta sau anul viitor să facem o 
verificare multilaterală a muncii 
de stîrpire a contrarevoluționari
lor pentru a generaliza experien
ța. pentru a încuraja ceea ce este 
drept și a da o lovitură denatura 
rilor.

La centru această verificare 
trebuie făcută sub conducerea Co
mitetului permanent al Adunării 
reprezentanților populari din în
treaga Chină și a Comitetului 
permanent al Consiliului Consul
tativ politic popular din China, 
iar în celelalte locuri — sub con
ducerea comitetelor populare de 
provincie și orășenești și a comi
tetelor C.C.P.P, din China. In 
timpul verificării muncii trebuie 
să ajutăm masele de activiști și 
nu să le tragem săpuneii intrucit 
aceasta nu ar fi just. Dar dacă

vor fi descoperite greșeli, ele tre
buie neapărat indreptate. Astfel 
trebuie să se comporte, fără nici 
o excepție, toate organele secu
rității publice, procuraturii justi
ției, organele penitenciarelor și 
organele care se ocupă de reedu. 
carea prin muncă. Sperăm că toți 
membrii Comitetului permanent 
al Adunării reprezentanților popu
lari din întreaga Chină, membrii 
C.C.P.P. și deputății populari vor 
participa dacă au posibilitatea la 
această verificare. Aceasta va a- 
juta la însănătoșirea legalității 
noastre și la luarea de măsuri 
juste față de elementele contrare
voluționare și celelalte elemente 
criminale.

In prezent situația elementelor 
contrarevoluționare poate fi ca
racterizată in felul următor: 
contrarevoluționari maj există, 
dar ei sînt deja puțini la număr. 
In primul rind trebuie arătat că 
tot mai există contrarevoluționaii. 
Unii spun că ei nu mai există, că 
peste tot lucrurile stau bine și că 
poți dormi liniștit. Aceasta nu co
respunde realității. De fapt ei 
mai există încă (firește că nu in 
fiecare localitate și nu în fiecare 
organizație) și mai trebuie con
tinuată lupta împotriva lor. Tre
buie să Înțelegem că elementele 
contrarevoluționare ce se ascund, 
care nu au fost încă stîrpite, nu 
vor renunța la uneltirile lor, că 
se vor strădui fără doar și poate 
să profite de orice prilej prielnic 
pentru a-și Înfăptui urzelile; im
perialiștii americani și clica cian- 
kaișistă continuă să strecoare 
necontenit in țara noastră agenți 
de-ai lor pentru a desfășura o 
activitate subversivă. După sjfr- 
pirea elementelor contrarevolu
ționare care au existat înainte pot 
apare și unele elemente contrare
voluționare noi. Dacă nu vom 
mai ii vigilenți o putem păți și 
plăti scump aceasta. Oriunde 
contrarevoluționarii își înfăptu
iesc acțiunile lor murdare ej tre
buie nimiciți cu hotărîre. Dar da
că ar fi să vorbim de întreaga 
tară în ansamblul ei numărul e- 
lementelor contrarevoluționare nu 
mai este acum într-adevăr marc.

De asemenea ar fi o greșeală 
să se spună că pe scara întregii 
țări mai există încă numeroase 
elemente contrarevoluționare. Da
că am accepta o atare apreciere, 
aceasta ar duce de asemenea 
confuzie.

la

3. Problema cooperativizării 
agriculturii *

Populația rurală a țării noastre 
este de peste 500.000.000 oameni 
și de situația țăranilor depinde 
int»-o măsură deosebit de mare 
dezvoltarea economiei noastre na
ționale și întărirea puterii. Con
sider că in linii mari situația in 
acest domeniu este buna. Des„- 
vfrșirea cooperativizării a rezol
vat in țara noastră contradicția 
importantă dintre industrializarea 
socialistă și agricultura bazată pe 
proprietate individuală. Unii oa
meni se tem ca nu cumva rapidi
tatea cu care a fost desăvirșită 
cooperativizarea să dea naștere 
ia lipsuri. Deși există unele lip
suri, ele din fericire nu sînt prea 
mari și în linii generale s.tuația 
este sănătoasă, țăranii muncesc 
cu mare avint și, deși inundațiile, 
seceta și furtunile au fost anul 
trecut mai serioase decît în ori
care din ultimii ani, producția ae 
cereale a crescut totuși în întrea
ga țară.

In pofida acestei situații unii 
spun că cooperativizarea nu este 
bună la nimic, că ea nu prezintă 
avantaje și aceasta provoacă o 
anumită zarvă. Intr-adevăr pre
zintă oare cooperativizarea avan
taje ? Intre documentele difuzate 
astăzi printre participanții la con
sfătuire există material-despre o 
cooperativă din județul Țzunhua, 
provincia Hebei, condusă de Van 
Go-fan; toți cei de față pot cu
noaște acest material. Această 
cooperativă este situată într-o re
giune muntoasă care de veacuri 
se caracteriza prin sărăcie și in 
ultima vreme își ducea viața din 
ajutorul guvernului popular care 
in fiecare an livra cereale acelei 
regiuni. Cînd în 1953 a fost crea
tă acolo pentru prima dată o co
operativă aceasta a fost denumi
tă „Cooperativa sărăcanilor". Timp 
de patru ani s-a desfășurat o 
muncă tenace și cu fiecare an si
tuația in cooperativă devenea tot 
mai bună, majoritatea membrilor 
cooperativei au Început să aibă 
surplusuri de cereale. Ceea ce a 
putut obține cooperativa lui Van 
Go-fan in condiții normale tre
buie să obțină și alte cooperative 
chiar dacă* pentru aceasta ele vor 
avea nevoie de ceva mai- mult 
timp. Aceasta arată lipsa de te
mei a discuțiilor despre faptul că 
cooperativizarea ar fi ceva rău.

De aci rezultă de asemenea că 

neapărat printr-o luptă

sătățile. Ar fi o iluzie deșartă 
se creadă că în socialism pot fi 
evitate greutățile și căile sinuoa
se, eforturile maxime, că totul se 
desfășoară în condiții favorabile 
și că succesul poate fi obținut u- 
șor.

Cine anume sprijină in mod 
activ cooperativele? Majoritatea 
covîrșitoare a tiranilor săraci -și 
a păturilor inferioare ale țărani
lor mijlocași, ceea ce constituie 
peste 70 la sută din populația ru
rală. Ceilalți țărani iși pun de 
asemenea în majoritatea lor spe
ranța în cooperative. Cei ce sînt 
cu adevărat nemulțumiți consti
tuie numai o minoritate infimă.

Multi nu au analizat această 
situație, nu au analizat în mod 
multilateral succesele cooperati
velor și lipsurile lor, precum și 
cauzele care au provocat aceste 
lipsuri, ei au luat drept general 
ceea ce este parțial și unilateral; 
rezultatul a fost că unîi oameni 
au început să facă o anumită zar
vă in legătură cu faptul că coo
perativele ar fi lipsite de avan
taje

De cit timp va fi nevoie pentru 
ca cooperativele să poată deveni 
puternice și să înceteze discuțiile 
că cooperativele sînt lipsite de a- 
vantaje ? Din experiența 
tării multor cooperative 
că pentru aceasta va fi 
probabil de aproape cinci 
chiar ceva mai mult In 
o mare parte a cooperativelor din 
țară există numai de un an și 
ceva și este nejust să se ceară 
ca în cadrul lor totul să meargă 
bine. După părerea mea va fi 
foarte bine dacă in primul cinci
nal se vor crea și organiza coo
perativele, iar în cel de-al doilea 
cincinal ele se vor întări.

Cooperativele trec în prezent 
printr-un proces de întărire trep
tată. In cadrul lor mai există 
încă unele contradicții care tre
buie rezolvate. Astfel, de pildă, 
unele contradicții care trebuie re
zolvate există între stat și coope
rative, în cadrul cooperativelor și 
între diferite cooperative.

Trebuie să fim mereu atenti ca 
contradicțiile enumerate mai sus 
să fie rezolvate pe planul proble
melor producției și repartiției. In 
problemele producției, pe de o 
parte gospodăria cooperatistă tre- 

__ ___ _________ _________ buie să fie subordonată condu- 
cooperativele trebuie să ia ființă cerii planurilor economice de 
neapărat printr-o luptă tenace, stat unice, dar în același timp. 
Tot ce este nou se dezvoltă pe fără să încalce planurile de stat 
căj sinuoase și in luptă cu greu- unice, dispozițiile și legile,

dezvol- 
rezultâ 
nevoie 

ani sau 
prezent

trebuie să păstreze o anumită 
flexibilitate și independență ; pa
ralel cu aceasta, fiecaț^ familie 
care face parte din cooperativă 
trebuie să fie subordonată planu
rilor generale ale cooperativei sau 
ale brigăzii de producție, cu ex
cepția că ea își poate întocmi 
singura planurile respective în
privința lotului de pămînt lăsat 
pentru folosință personală și în 
privința restului gospodăriei per
sonale. In problemele repartiției 
trebuie să ținem seama atît de 
interesele de stat și colective, 
cit și de interesele personale. Tre
buie stabilită o corelație justă 
între impozitele percepute de stat, 
acumulările cooperativelor și ve
niturile personale ale țăranilor și 
să se urmărească permanent re
glementarea contradicțiilor care 
există în acest domeniu. Statul 
trebuie să creeze acumulări, coo
perativele trebuie de asemenea să 
creeze acumulări, dar nu trebuie 
să admitem ca aceste acumulări 
să fie excesive. Trebuie să folo
sim toate posibilitățile ca în anii 
cu recoltă normală țăranii să-și 
sporească în fiecare an veniturile 
personale prin creșterea produc
ției.

Mulți spun că țăranii trăiesc 
în sărăcie. Este oare justă aceas
tă părere? Pe de o parte este 
justă Ea este justă dacă se spu
ne că în urma faptului că 
țara noastră a fost timp de pes
te 100 de ani asuprită și 
exploatată de imperialiști și a- 
genții lor ea s-a transformat în- 
tr-un stat foarte sărac. în care 
nivelul de trai este scăzut nu nu
mai în ce privește țăranii ci și 
muncitorii și intelectualii. Nivelul 
de trai al întregului popor va 
putea fi ridicat treptat numai 
prin eforturi susținute de-a lun
gul cîtorva decenii. Dacă se vor
bește în acest sens, cuvîntul „să
rac*4 este potrivit. Dar pe de altă 
parte această părere este greșită. 
Ea este greșită dacă se spune că 
în cei șapte ani care au trecut de 
la eliberare viața țăranilor nu s-a 
îmbunătățit, că s-a îmbunătățit 
doar viața muncitorilor. în reali
tate atît viața muncitorilor cit și 
viața țăranilor, cu excepția unui 
număr extrem de neînsemnat de 
oameni, s-a și îmbunătățit într-o 
anumită măsură.

După eliberare țăranii au scă
pat de exploatarea moșierilor și 
producția lor se dezvoltă an de 
an. Să luăm de pildă cerealele. 
In 1949 producția de cereale -a 
fost ceva mai mare de 210 mi’i 
arde țzini, în timp ce în 1956 a 
fost de peste 360 miliarde țzini 
sporind cu aproape 150 miliarde 
țzini. Impozitul agricol perceput 
de stat se ridică în fiecare an la 
ceva mai mult de 30 miliarde 
țzini și el nu poate fi considerat 
împovărător. Cantitatea de ce
reale. achiziționată anual de la 
țărani la prețuri normale repre
zintă de asemenea doar ceva mai 
mult de 50 miliarde țzini. Canti
tatea totală de cereale realizată 
la aceste două capitole reprezintă 
doar ceva mai mult de 80 mili
arde țzini. Mai mult de jumătate 
din această cantitate de cereale 
se vinde la sate și în localitățile 
situate în regiunile rurale. De 
aici rezultă că nu se poate spune 
că viața țăranilor nu s-a îmbună
tățit

In viitorii cîțiva ani intențio
năm să stabilizăm în linii gene
rale cantitatea de cereale obținu
tă de la țărani sub forma impo
zitului și prin achiziții, la un ni
vel depășind cu puțin 80 miliar
de țzini. astfel ca agricultura să 
se dezvolte, ca cooperativele sâ 
se întărească, ca familiile de ță
rani care duc lipsă de cereale și 
al căror număr este mic la sate 
să nu mai ducă lipsă de cereale, 
pentru ca. cu excepția unor gos
podării țărănești care s-au spe
cializat în producția de culturi 
tehnice, toțj țăranii sa dispună de 
surplusuri de cereale sau să ai
bă cereale în cantitate suficienta 
pentru satisfacerea nevoilor lor 
pentru ca la sate să nu existe ță
rani săraci și ca toți țăranii sâ 
ajungă sau să depășească nivelul 
de trai al țăranilor mijlocași.

Nu este just să se compare în 
mod mecanic venitul anual mediu 
al țăranului cu venitul anual me
diu al muncitorului și să se spu
nă că primul are un venit mai 
mic iar al doilea mai mare.

Productivitatea muncii munci
torilor este considerabil mai ma
re ca cea a țăranilor. în timp ce 
cheltuielile pentru trai ale țăranu
lui sînt mult mai mici decît ale 
muncitorilor de la orașe, și de a- 
ceea nu se poate afirma că mun
citorii se bucură de avantaje spe
ciale din partea statului. O mică 
parte dintre muncitori și unii lu
crători ai instituțiilor de stat au 
un salariu care într-o anumită 
măsură este prea mare ; văzînd 
acest lucru țăranii au motive să 
fie nemulțumiți și de aceea este 
necesară o reglementare 
punzătoare în funcție de 
laritățile concrete.
(Continuare în numărul

cores- 
particu-

Apare anuarul 
statistic al R.P.R.

In curînd va apare Anuarul 
statistic al Republicii Popu
lare Romine — 1957, primul 
anuar editat după cel de-al 
doilea război mondial.

Această importantă lucrare 
este menită să pună la înde- 
mlna maselor largi de cititori 
și cercetătorilor științifici prin
cipalele date statistice privind 
dezvoltarea economiei națio- 

1 nale și a vieții social-cultu- 
(rale a țării in perioada primu- 
j Iui plan cincinal al Republicii 
1 Populare Romîne, precum și 
( datele provizorii pe anul 1956.

Sesiunea ordinară a Consiliului 
de ajutor economic reciproc 

de la Varșovia
VARȘOVIA 20 (Agerpres). — TASS transmite: La 18 iunie 

s-a deschis la Varșovia sesiunea ordinară a Consiliului de aju
tor economic reciproc.

La lucrările sesiunii participă delegațiile tuturor țărilor parti
cipante la Consiliul de ajutor economic reciproc în frunte cu : 
A. Kellezi, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. P. Al
bania, G. Ciankov, prim vicepreședinte al Consiliului de Miniștri 
al R. P. Bulgaria. I. Dolansky, prim vicepreședinte al guvernu
lui Republicii Cehoslovace, F. Selbman, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R. D. Germane. P. Jaroszewicz, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri al R. P. Polone, A. Birlădeanu, 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. P. Romine. A. 
Apro, vicepreședinte al guvernului revoluționar muncitoresc- 
țărănesc ungar, M. Saburov, prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. La lucrările sesiunii participă in calitate 
de observatori reprezentanți ai R. P- Chineze, R.P.D. Coreene 

( și R.P.F. Iugoslavia.
j Sesiunea va examina o serie de probleme importante In legă

tură cu dezvoltarea continuă a colaborării economice dintre 
i țările participante la Consiliu, precum și in legătură cu îmbu

nătățirea activității Consiliului de ajutor economic reciproc.

Măsuri menite sâ ducă la încordarea 
relațiilor franco-tunlsiene

PARIS 20 (Agerpres). -- Pre
sa franceză anunță că după ce a 
ascultat în ședința sa din 19 
iunie comunicarea ministrului 
Afacerilor Externe, Christian Pi- 
neau, cu privire la situația din 
Tunisia, guvernul francez a ho- 
tărît să trimită trupe de întă
rire în portul tunisian Bizerța.

In legătură cu aceasta, ziarul
>______

„L'Humanite" scrie că „această 
hotărîre nu poate decît să agra
veze și mai mult situația și așa 
încqrdată". Ziarul amintește că 
autoritățile tunisiene au instalat 
pe drumurile principale ale țării 
posturi înarmate pentru a împie
dica orice mișcare a unităților 
militare franceze fără permisiu
nea guvernului tunisian.

In U.R.S.S. a apărut primul număr al revistei 
„Istoria modernă și contemporană*4

MOSCOVA 20 (Agerpres) — 
TASS transmite: A apărut pri
mul număr al noii reviste „Isto
ria modernă și contemporană* 
editată de Institutul de istorie al 
Academiei de Științe a U.R.S.S. 
Revista va trata problemele-cheie 
ale trecutului istoric al popoare
lor din Europa și America înce
pută din mijlocul secolului al 
XVlI-lea și pină în zilele noastre.

Materialele publicate în revistă 
tratează probleme din istoria 
Franței, Germaniei, Angliei, 
S.U.A., Suediei, Ungariei, Ro- 
miniei. Chile, Guaiemalei, precum 
și probleme privind relațiile in
ternaționale și mișcarea muncito
rească internațională.

La rubrica Critică și bibliogra
fie este publicată printre altele o 
recenzie a lucrării istoricului ro-

min G. Haupt despre legituri'.e 
revoluționare ruso-romine din pe
rioada 1849-1881.

La 26 iunie se va deschide sesiunea 
Adunării reprezentanților populari 

din întreaga Chină
PEKIN 20 (Agerpres). — China 

nouă transmite : Joi a început șe
dința de pregătire a sesiunii Adu
nării reprezentanților populari din 
întreaga Chină, care se va deschide 
la 26 iunie. Proiectul de ordine de 
zi al sesiunii, adoptat la ședință, 
cuprinde, printre altele, un raport 
al premierului Ciu En-lai asupra 
activității guvernului, un raport al

locțiitorului premierului Li Sean- 
neam asupra executării bugetului 
de stat pe anul 1956 și asupra bu
getului de stat pe anul 1957 și un 
raport al locțiitorului premierului 
Bo I-bo asupra planului economiei 
naționale pe anul 1957. La sesiune 
va fi discutată de asemenea pro
blema alegerilor generale care ur
mează să aibă loc în anul viitor.

Vizita făcută lui W. Pieck de W. Gomulka 
și J. Cyrankiewicz

BERLIN 20 (Agerpres). — 
A.D.N. transmite: In dimineața 
zilei de 20 iunie, Wladyslaw Go
mulka și Josef Cyrankiewicz, con
ducătorii delegației guvernamen
tale și de partid a R. P. Polone, 
au făcut o vizită președintelui 
Wilhelm Pieck, cu Care au avut o 
scurtă convorbire amicală. Preșe
dintele Pieck și-a exprimat cu a-

ceasta ocazie satisfacția fată de 
progresul realizat In tratativele 
oficiale care au loc în prezent In
tre delegațiile guvernamentale și 
de partid ale R. D. Germane și 
R. P. Polone. El și-a exprimat de 
asemenea regretul de a nu parti
cipa la tratative, tntrucît medicii 
i-au recomandat odihnă.

Semnarea declarației comune 
a guvernului- R. D. Germane și R. P. Polone

BERLIN 20 (Agerpres).—A.D.N. 
transmite: La 20 iunie a fost sem
nată la reședința primului ministru 
al R. D. Germane declarația comu
nă a guvernelor R. D. Germane 
și R. P. Polone. Din partea gu
vernului R. D. Germane declarația 
a fost semnată de primul ministru 
Otto Grotewohl; din partea guver-

nului R. P. Polone —- de preșe
dintele Consiliului de Miniștri, J. 
Cyrankiewicz.

După semnarea documentului 
O. Grotewohl și J. Cyrankiewicz 
au rostit cuvîntâri în care au ară
tat marea însemnătate a rezultate
lor tratativelor pentru întărirea 
prieteniei dintre cele două țări și 
pentru asigurarea păcii în Europa.

TțT""' J».-
Lucrările Subcomitetului Comisiei O. N. U. 

pentru dezarmare
LONDRA. In după-amiaza zilei a fost prezidată de Harold Stas- 

de 20 iunie a avut loc o nouă șe. sen, reprezentantul S.U.A. Urmă- 
dință a Subcomitetului Comisiei toarea ședință va avea loc la 25 
O.N.U. pentru dezarmare. Ședinja iunie. *

INFORMAM
anunță a- 
și 28 iunie 
Mării Me- 

strlmtorii

ROMA. După cum 
genția Ansa, între 25 
vor avea loc în apele 
diterane, în regiunea
Gibraltar și în partea de est a 
Turciei manevre aeriene ale ță
rilor membre ale N.A.T.O. La a-

FUTZIAN. — In noaptea de 19 
spre 20 iunie artileria ciankaișistă 
depe insulele Micul Quemoy, Ta- 
tan și Erhtan din largul coastei 
Futzian au deschis focul împotriva 
cargobotului britanic „White Bee“, 
care se afla in drum de la Hong
kong la Amoy.

Cargobotul a reușit insă să a- ceste manevre vor participa uni- 
J? militare aeriene ale Italiei,

. ... *. , ’ Franței, Greciei, Turciei și An-ze de eliberare a redus la tăcere ,. . . . . *
artileria ciankaișistă care a tras §1 wvaSe a^e "°^ei a ®-a a-

artileria Armatei Populare Chine
ze de eliberare a redus la tăcere

in total 170 de obuze. mencana.

ISTAMBUL. După Ankara și 
Izmir, la Istanbul plinea g fost 
scumpită cu începere de la 18 
iunie. In legătură cu aceasta a- 
proape toate ziarele turcești pu
blică articole, comentarii și alte 
materiale care exprimă nemulțu
mirea cetățenilor fată de noua 
scumpire a piiriil.

MOSCOVA. în septembrie 1957 
o delegație a Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. va face o vizită de 
prietenie în R.P, ^hineză.

Pregătiri în vederea 
Congresului F.M.T.Ot

KIEV 20 (Agerpres). — TASJ 
transmite:

Intre 16 și 22 august în cap£ 
tala Ucrainei va avea loc cel 
de-al 4-lea congres al Federa
ției Mondiale a Tineretului 
mocrat.

La 20 iunie au sosit la Kiev 
pentru a participa la pregăti
rile în vederea congresului 
Bruno Bemini, președintele 
F.M.T.D., reprezentanți ai Co
mitetului Executiv al F.M.T.D., 
și reprezentanți ai Comitetului 
organizațiilor de tineret dia 
Uniunea Sovietică.

împotriva 
experiențelor nucleare

BONN. Agenția A.D.N. anunță 
că profesorul Weiszaecker unul 
din cei 18 savanți vest-germani 
care au semnat declarația de la 
Gottingent prin care se cerea în
cetarea experiențelor nucleare, a 
luat recent cuvîntul în fața stu
denților la Hamburg. După cum 
relatează agenția, numărul stu-i 
dentilor veniți șă-l asculte pe 
profesorul Weiszaecker era atît 
de mare îneît auditorul a trebuit 
să se mute într-o sală de confe
rințe de două ori mai mare. 
Weiszaecker a sprijinit propuneri
le Uniunii Sovietice pentru înce
tarea experiențelor atomice și a 
avertizat guvernul R. F. Germa
ne împotriva agravării încordării, 
dintre Est și Vest.

★ NEW YORK 20 (Agerpres) 
După cum anunță corespon
dentul din Tokio al agenției 
Asociated Press, la 20 iunie 
un gtup de studenții japonezi 
a organizat în fața amba
sadei engleze o demonstrație în 
semn de protest împotriva celei de 
a treia experiențe cu bomba cu 
hidrogen efectuată de Anglia în 
regiunea insulei Christmas. Studen
ții au cerut ca Statele Unite și 
Anglia să accepte neîntîrziat pro
punerea Uniunii Sovietice de a se 
înceta experiențele nucleare.

Mari inundații în Anglia, 
Franța și Italia

LONDRA 20 (Agerpres). — 
După cum se anunță din Anglia 
de sud, la 19 iunie au căzut p'oi 
puternice în întreaga regiune. Au 
foșț inundate orașe și au fost 
provocate pagube însemnate re
coltei. După o ploaie torențială 
de Jumătate de oră partea infe
rioară a orașului Andover a îos-t 
inundată. Nivelul apei s-a ridicat 
la 3 picioare. Ploaia torențială a 
fost ipsoțită de grindină. După 
cum anunță agențiile, „grindina 
a avut mărimea unei mingi de 
golf" (circa 5 cm. diametru).

Din Franța se anunță că în 
văile inundate ale Alpilor fran
cezi lucrează zi și noapte brigăzi 
de ajutor. Satele din munți care 
sînt pe de a întregul izolate în 
ultimile patru zile continuă să 
fie aprovizionate cu ajutorul he
licopterelor.
* ROMA. In regiunile din nordul 

Italiei unde au avut loc inundații 
situafia continuă ră se înrăută
țească. La 20 iunie nivelul ape
lor in delta Padului a crescut 
considerabil. Insula Ariana din a- 
cest ținut este amenințată să fie 
complect acoperită de apă. Popu
lația insulei părăsește In grabă 
teritoriile inundate.
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Fapt banal
Doi tineri albi, judecați de un 

juriu de albi, de judecători albi 
pentru că au aruncat o bombă în
tr-o biserică a negrilor au fost a- 
plaudați la achitare de o sală plină 
cu public alb. Faptele s-au petre
cut în orașul sudist Montgomery 
cunoscut prin boicotul autobuze
lor organizat de populația de cu
loare a orașului. Unii gazetari a- 
mericani, prefăcîndu-se neștiutori, 
s-au arătat îngrijorați. îngrijorare 
pentru atîta lucru numai ? Să fim 
serioși! întîmplarea de mai sus e 
cu totul banală, un flecușteț oare
care, pe lîngă linșările, pogromu
rile, ciomăgelile, teroarea și dis
criminările de toate soiurile și de 
toate zilele, petrecute în orașele 
sudului federației înstelate. Dar 
vorba aceea „țip cînd mă înțea
pă, ca să nu se audă că-1 omor“. 
Suszișii gazetari se indignează de 
aplauzele auzite la achitarea unor 
albi a căror bombă, n-a făcut vic
time, ca să tacă, chitic atunci cînd 
studenții negri sînt stîlciți în bă
taie fiindcă iau în serios consti
tuția americană și se așează în 
bănci alături de albi, cînd sînt 
uciși oameni nevinovați pentru pri
cini imaginare etc. Fac și ei puțin 
sgomot ca să nu se spună că presa 
americană nu ia atitudine față de 
rasism.

Probleme de prestigiu
Paginile presei engleze sîr.t 

pline de referiri la un recent scan
dal. Societatea de aviație ofi
cială „British European Air
way s“ a suprimat, din motive co
merciale, drapelul englez care fi
gura pe biletele, o rar iile și pros
pectele sale. Cauza: unii călători 
din țările care nu au relații prea 
bune cu Anglia au refuzat să ci
tească prospectele pe care figura 
steagul englez. Și steagul a fost 
îndepărtat.

Numeroase scrisori de la per
soane particulare și mai nume
roasele articole de ziar, protes
tează împotriva acestei ,,atitudini 
slugarnice**. Alții propun cu amă
răciune să se scoată din nume
le societății cuvintele „British*

și , european** pentru ,a nu jigni 
pe nimeni**.

Toată povestea asta cu gust 
amărui pentru- multi englezi are 
un Iile: politica dusă de guver
nul englez față de țările Asiei și 
Africei și mai ales agresiunea 
împotriva Suezului a scăzut mult 
prestigiul Marii Britanii in lume. 
Că mulfi iși dau seama de acest 
lucru o dovedește chiar reaefia 
față de atitudinea societății bri
tanice de aviație. In adevăr, e 
trist să cons tați că pină și stea
gul trezește și jignește suscepti
bilități. Numai că vina n-o poartă 
direcția lui „British European Air
ways?, ci acei ce au condus des
tinele politice ale Marii Britanii. 
Deci, a se schimba adresa protes
telor.

Formulări subtile
De mic copil apreciam figurile 

de stil ale politicienilor ameri
cani. Mark Twain mă fascinase 
relatind. in schița sa, ,,Candidat 
la postul de guvernator**, artico
lul pe care o gazetă adversă l-a 
compus la adresa lui, in timoul 
unei fierbinți campanii electorale.

Uzina de picturi
lin negustor ingenios a aflat că se pot face afaceri nu numai 

cu petrol ți oțel, ci și cu artă. Martin Lowitz din S.U.A. a înfiin
țat o „uzină de tablouri" cu ajutorul căreia a umplut hotelurile, res
taurantele și casele parveniților cu picturi originale de „mari ma
eștri" moderniști și abstracți. Anul trecut bossul artelor a vindut 
40.000 picturi în ulei in culori asortate pereților, gusturilor celor 
mai excentrice, lustrelor etc. Tablourile acestea sînt pictate pe un 
carton special, ușor transportabil și depozitabil și vîndute cu prețuri 
ce variază Intre 6.500 și 140.000 franci bucata.

Lowitz cere din partea „artiștilor" repeziciune, căci fără asta n-ar 
fi posibilă această inflație ,,artistică". „Din 300 sau 400 persoane 
care se prezintă in fața mea nu găsesc decit una care să-mi con
vină, declară Lowitz. în primul rînd vreau să știu dacă lucrează 
repede. Majoritatea îmi răspund că da, deoarece își închipuie că lu- 
crind 5-6 tablouri pe zi inseamnă că lucrează repede, or, cei mai 
buni artiști ai mei lucrează 20 tablouri pe zi".

20 tablouri pe zi I Rembrandt, Rafael, Tițian, El Greco trebuie 
să se răsucească in mormint de invidie. Ei sărmanii, dlspunînd do 
mijloace rudimentare, pierdeau luni și ani la un tablou. Ghinionul 
lor că n-au trăit in America și nu l-au intilnit pe Lowitz care să 
le arate el, ce inseamnă artă.

.....aproape că simțim nevoia 
să Îndemnăm publicul ultragiat 
și insultat să procedeze la o răz
bunare sumară și in afara legii, 
împotriva calomniatorului... (e- 
roul nostru N.N.) Dar nu! Mai 
bine să-l lăsăm pradă chinurilor 
propriei sale conștiințe sfișiate 
(deși dacă mînia va învinge stă- 
pinirea de sine a publicului, iar 
acesta, în furia sa oarbă, va a- 
duce calomniatorului injurii cor
porale, este cu totul evident că 
nici un juriu nu-i va putea recu
noaște ca vinovați și nici un tri
bunal nu-i va putea pedepsi pe 
făptași)

Credeam uitată această capo
doperă a amenințării subtile, 
cind, acum citeva zile, am avut 
plăcerea să citesc un interviu al 
senatorului american Knowland. 
Declarlnd domol că hotărirea 
Marii Britanii de a slăbi restric- 
țiife privitoare la exportul de 
mărfuri tn R. P. Chineză consti
tute, după părerea lui, ..o gre- 
șeală**, congresman-ul Iși păs. 
trează pentru final mușcătura:

„bineînțeles, nici nu ne gindim 
la vreo acțiune de represalii...".

Mark Twain a scăpat, la timpul 
său. sărind pe fereastră.

Cum va scăpa de amicul ei 
Anglia ?

trnicie
Tinărul american Ronald Mar

rone. in virstă de 18 ani a ucis-o 
pe Ruth Starr Zeitler de numai 
lo ani.

Un tinăr ucigaș în S.U.A. nu e, 
nici un lucru nou nici unul neo
bișnuit. Junele Ronald a atras 
insă ateniia presei pentru că e de 
Umilie bună (mașină personală) 
e frumos (ca orice american sută 
la sută) e religios (de asemeni ca 
orice american respectabil) șl 
are „psihologie complicată" (mo
dă a vremilor moderne).

în special ultimele două cali
tăți fac din asasin o persoană 
deosebită. Ronald a dovedit un 
admirabil simț religios arătind 
neinițiaților că e o adevărată oaie 
albă, pe placul domnului.

Marrone șf-a strangulat victi
ma pentru eă nu a cedat poftelor 
sale. I-a ascuns apoi cadavrul și 
lucrurile intr-un tufiș. Odată ter
minată treaba, asasinul a căzut 
in genunchi și împreună cu un 
prieten al său,'s-a rugat fierbinte 
pentru iertarea păcatelor... fetei.

Dar asta n-a fost singura îm
prejurare în care credinciosul a- 
sasin și-a manifestat cucernicia. 
La judecătorul de instrucție a in-

trat cu biblia în mină. La anchetă, 
recunoscind că, cu cîțiva ani în 
urmă a fost implicat in mai mul
te cazuri de molestare a unor fe
tițe, Ronald a adăugat: ,,A:n
vorbit cu dumnezeu și am făcut 
pace cu el; toate aceste lucruri 
mi-au fost iertate".

Sadicul asasin ori e nebun ori 
încearcă să scape de pedeapsă 
jucind rolul de ..ales" divin. Ori 
care air fi realitatea, semnificația 
faptului rămîne aceeași. Ronald 
este rodui iățărniciei practicata 
în educația ce se dă tineretului. 
Văzind disprețul cu care condu
cătorii politici, economici, finan
ciari calcă în picioare ceea ce 
spun din gură, cum in nume'.e ce
lor mai sîinte principii (din care 
nu lipsesc invocațiile religioase) 
se fac agresiuni, măceluri, răz
boaie, era normal ca Ronald să 
urmeze același drum pentru a fi 
pe plac comisiei senatoriale care 
dă certificate de americanism. 
Numai că impulsivitatea tinereții 
l-a împins prea departe șl i-a 
curmat cariera. Pă6at I Băiatul 
avea stofă. Putea ajunge ban
cher, industriaș sau in cazul cel 
mai rău, ministru.

viitor)

II), complectare, comedia maghia
ră, Masă așterne-te, și Munții Pi- 
rinei; TINERETULUI — Garnizoa
na nemuritoare ; TIMPURI NOI — 
Vrăjitorul, complectare activitatea 
Crucii Roșii ; GRIVIȚA — Cîndva 
la Paris ; VASILE ROAITA, ALEX. 
SAHIA, AUREL VLAICU, CULTU
RAL — Căsnicia dr. Danwitz ; 
UNIREA, DONCA SIMO — Dacă 
toți tinerii din Iunie ; C. DÂVID
— Ora H, complectare: Muntele
Retezat ; FLACĂRA, MIORIȚA — 
Jnima cîntă ; T. VLADIMIRESCU
— Aventurile lui Artiomka ;

PATRIA. V. ALECSANDRI — 
Richard al IÎI-lea (ambele serii); 
Nava-școală pleacă în larg — RE
PUBLICA, PROGRESUL, LIBER
TĂȚII —• Romeo și Julieta ; 
BUCUREȘTI. GH. DOJA, 1 MAI, 
ARTA — Stan și Bran studenți la 
Oxford : MAGHERU. ELENA PA
VEL, ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE PO
POARE, 23 AUGUST, GH. COȘ- 
BUC — încotro ? : I. C. FRIMU, 
AL. POPOV, POPULAR — Pră
pastia ; LUMINA, DOINA — Din 

; nou împreună ; CENTRAL —Hoțul, 
cenușiu și Ilie în-luna de miere;
MAXIM GORKI — Parada lui MUNCA — Fiica mea trăiește la 
Chariot cu Charlie Chaplin (partea Vlena.

Priviți acest tînăr cu vioara în exercițiul funcțiunii. E un stu
dent din Anglia. El dorește să meargă la sărbătoarea tinereții 
de Ia Moscova. Neavînd mijloace materiale s-a gîndit să stringâ 
bani pentru a putea pleca la F estival. Seară de seară, pe Regent 
Street, el cintă melodiile compo zitorilor săi preferați și adună 
banii dăruiți de ascultători.

REDACȚIA Șl ADMIN1SIRAIIA București Piața „Sclnteil". Tel. 7.60 10. TIPARUL Combinatul Poligrafic „Casa Sctntell 1. V. Stalin STAS 3452 62


